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KONSTANTY PILAWA — PROJEKT OŚWIECONEGO SARMATYZMU

Mitem Kresów 
nie odznaczał się 
jednak wyłącznie 
sielankowym 
charakterem. Jego 
rewersem jest 
bowiem upatrywanie 
wiecznego wroga  
w rosyjskim 
państwie. Ten 
mityczny smok 
zagrażający rajskiej 
krainie, której polscy 
rycerze zobowiązani 
są bronić, wydawał 
się najgroźniejszy 
podczas dwóch 
ukraińskich zrywów 
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 Mitem Sarmacji 
miał legitymizować 

wewnętrzne podziały 
utrzymane w logice 

trzech opozycji: 
wykorzenione 

elity – elity 
konserwatywne; 

liberałowie  
z wielkich ośrodków 

– tradycjonaliści 
hołubiący 

autentyczność 
polskiej wsi; 

europejscy 
kosmopolici – 

lokalni patrioci. 
Neosarmatyzm 

stanowił więc 
opowieść 

skonstruowaną  
w opozycji do jasno 

zde�niowanego 
wroga. 
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Konstanty Pilawa

współredaktor naczelny czasopisma idei „Pressje”. Koordynator krakowskiego 
oddziału Klubu Jagiellońskiego. Członek Klubu Jagiellońskiego.



Republika bez 
sentymentów
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Zanim przejdziemy do naszkicowania fundamentów 
programu pozytywnego, skupmy uwagę na diagno-
zie wyliczonych wyżej problemów. 

I WYZWANIE: EKONOMIA UWAGI

Smażenie mózgu ma trzy etapy: zwabienie przed 
ekran, poznawanie upodobań użytkownika, a na-
stępnie pobieranie zysku dzięki reklamom, które 
idealnie odpowiadają preferencjom nieświadome-
go klienta. Kto smaży? Wszyscy. Google, Facebook, 

YouTube, Spotify, Instagram. Każdy z nas karmi te 
największe korporacje, przeglądając nawet 50 razy 
dziennie niekończące się ciągi obrazów i informa-
cji. Serwisy internetowe zarabiają na możliwie naj-
dłuższym zatrzymywaniu nas na stronie. Wielkie 
�rmy umiejętnie wykorzystują biologiczne reakcje 
ludzkiego organizmu. Mechanizm jest podobny do 
sposobu działania kasyna. Wszystko opiera się na 
najbardziej rudymentarnym behawioryzmie. Oto 
przykład, który podaje Tristan Harris, były etyk de-
signu (tak, istnieje taki zawód) w Google’u: nie bez 

Techno-
republikanizm 

Bartosz Paszcza

Świat nowych technologii stworzył trzy problemy współczesnego 
świata polityki. Pierwszy z nich stanowi ekonomia uwagi, która jest 
jednocześnie ekonomią ludzkiej mizerii. Drugi to znaczące uszczuple-
nie klasy średniej oraz wciąż rosnąca skala nierówności. Trzeci wyni-
ka z dwóch pierwszych i dotyczy bezpośrednio systemu politycznego: 
współczesność każe nam balansować na granicy takich zagrożeń, jak 
techno-anarchizm, cyber-autokratyzm oraz korpo-oligopol. Rzeczypo-
spolitej grozi więc powtórka z Kamieńca Podolskiego, u murów które-
go zamiast Turków czają się bity. Nie wszystko jednak stracone. Dzięki 
technologii bowiem republikę można wymyśleć od nowa.
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przyczyny nasze smartfony są pstrokate jak maszy-
ny do „jednorękiego bandyty”, a powiadomienia naj-
częściej oznaczane czerwonym kolorem. Czerwony 
w końcu od zawsze oznaczał dla człowieka zagroże-
nie, więc najsilniej przyciąga nasz wzrok. Tak jak ka-
syna, wygląd platform internetowych prowadzi do 
uzależnień. O ile jednak świątynie hazardu wywiera-
ją wpływ na stosunkowo niewielką grupę społeczną, 
tak technologia dotyka dziś każdego. 

Według aktualnego 
stanu badań, posiadanie 
osobistych pro�li w mediach 
społecznościowych pomaga 
zapobiec poczuciu samotności. 
Jednak tylko krótkoterminowo. 
Długoterminowo, jak wskazuje 
coraz więcej naukowców, ich 
używanie niestety prowadzi 
do wzrostu stanów lękowych, 
niezadowolenia z relacji 
społecznych oraz depresji. 
 

Nieustanne podłączenie do wartkiego prądu Sie-
ci ma ogromny wpływ na naszą psychikę. Profesor 
Jean Twenge od ponad dwóch dekad bada młodych 
Amerykanów. Wzrost liczby problemów psychicznych  
w najmłodszym pokoleniu był czymś, czego badaczka 
nie obserwowała w przypadku starszych obywateli. Żad-
ne czynniki nie miały odpowiedniej wagi statystycznej, 
żeby wytłumaczyć wzrost liczby zachorowań na depre-
sję i prób samobójczych. Poza jednym: obecni nastolat-
kowie to pierwsza generacja będąca w stałej łączności 
z internetem poprzez smartfony. Na łamach „�e Atla 
ntic” Twenge napisała, że młode pokolenie „znajduje się 
na skraju największego kryzysu zdrowia psychicznego 
od dekad. (…) Znaczną część przyczyn tego pogorszenia 
można doszukiwać się w smartfonach” (Twenge, 2017). 

Zarobek twórców czy platform jest wprost propor-
cjonalny do tego, jak długo będą w stanie utrzymać 

naszą uwagę. Jednak efektem ubocznym ich sposo-
bu generowania zysków jest rosnący odsetek stanów 
lękowych oraz prawdopodobnie epidemia depresji. 
Skala tych zjawisk czyni z niewinnego zabiegania  
o atencję klientów poważny problem społeczno-po-
lityczny. Oczywiście uzależnienie od smartfonów  
i portali społecznościowych nie stanowi jedynej przyczy-
ny pogarszającego się zdrowia psychicznego młodych 
ludzi. Jednak trudno wyobrazić sobie zdrową republi-
kę tworzoną przez obywateli, którzy spędzają dzień na 
kompulsywnym sięganiu do kieszeni po telefon, by sa-
motnie konsumować niekończące się fast-foodowe tre-
ści. Nie tylko nasze państwa, ale przede wszystkim my, 
społeczeństwo, musimy zacząć reagować.

II WYZWANIE: NIERÓWNOŚĆ POCHODNĄ 
AUTOMATYZACJI

Zarabianie na atencji obywateli to nie jedyny pro-
blem stworzony przez współczesną technologię. 
Druga połowa dwudziestego wieku zaczyna okres 
globalnego prosperity. Żeby uświadomić sobie ska-
lę osiągnięć ludzkości w ostatnich paru dekadach, 
wystarczy przyjrzeć się statystykom. Dopiero w po-
łowie lat 40. co najmniej połowa ludzkości potra�ła 
czytać i pisać. Dziś ten odsetek wynosi 86%. W po-
łowie dwudziestego wieku około 20% noworodków 
nie dożywało wieku pięciu lat. Dziś to jedynie 4%.  
W 1950 roku niemal dwóch na troje ludzi żyło w eks-
tremalnym ubóstwie. W 2015 roku jedynie co dziesią-
ty człowiek.

Osiągnęliśmy niespotykaną skalę równości. To 
ogromny sukces kapitalizmu, ale era globalnej kon-
wergencji właśnie dobiega końca. Przyczyn jest wiele. 
Technologia stanowi jedną z najważniejszych. We-
dług badań Zsolta Darvasa nierówności dochodów 
malały w skali całego świata również w latach 1988-
2015. Jednak gdy wyłączono z badania Indie i Chiny, 
wynik dla pozostałych 143 państw okazał się dokład-
nie przeciwny (Darvas 2019). Przestrzeń między bo-
gatymi a biednymi w ostatnich dwóch dekadach się 
powiększała. Chociaż trudno zignorować dwa najbar-
dziej ludne państwa świata, otrzymujemy wyraźny sy-
gnał, że coś niedobrego zaczyna się dziać w skali świa-
towej gospodarki: biedni wcale nie otrzymują „renty 
z zapóźnienia”, nie wykorzystują również taniej siły 
roboczej jako koła zamachowego rozwoju.

BARTOSZ PASZCZA — TECHNO-REPUBLIKANIZM 
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Paradoksalnie, wcale nie oznacza to, że bogate spo-
łeczeństwa stają się jeszcze bogatsze. Według Pew 
Research Centre (Pew Research Centre, 2018) od 
początku lat 70. amerykańska klasa średnia znaczą-
co się zmniejszyła. Wówczas stanowiła 61% społe-
czeństwa, dziś – niewiele ponad połowę. Kluczowe 
jest jednak to, że w ramach tych grup nastąpiła 
zmiana dochodów: bogatsi zarabiają więcej, podczas 
gdy średni i biedni zarabiają tyle, co na początku lat 
dwutysięcznych. 

Jak to możliwe, że biedne kraje przestają gonić bo-
gate, a jednocześnie, patrząc na strukturę wyna-
grodzeń tych drugich, klasa średnia nie wydaje się 
wzbogacać? 

To wcale nie Chiny zabrały amerykańskie miejsca 
pracy w przemyśle, lecz automatyzacja i rozwój 
technologiczny. W samym USA w XXI w. na sku-
tek globalizacji zniknęło około dwóch do dwóch  
i pół miliona miejsc pracy (Acemoglu, Autor, Dorn, 
Hanson, 2014). To około jednego do dwóch pro-
cent wszystkich miejsc pracy w Stanach, czyli za-
skakująco mało. Badania pokazują, że o wiele istot-
niejszą rolę odegrała automatyzacja. Żeby nie być 
gołosłownym – dzięki wynalezieniu tzw. małego 
pieca hutniczego wykorzystującego łuk elektrycz-
ny, przemysł stalowy w Stanach, mógł zmniejszyć 
zatrudnienie o 400 tysięcy osób, jednocześnie 
utrzymując dotychczasową skalę produkcji. Jedna 
technologiczna innowacja spowodowała, że pracę 
straciło ¾ ogółu zatrudnionych w tym sektorze! 
Przemysł ma się świetnie, produkuje coraz więcej, 
po prostu potrzebuje coraz mniej ludzi.

Cytując badaczy z Ball State University, Michaela  
J. Hicksa oraz Srikanta Devaraja: „Jeśli utrzymali-
byśmy poziom produktywności z pierwszej deka-
dy XXI wieku i zaaplikowali go do skali produkcji  
w drugiej dekadzie wieku, potrzebowalibyśmy 20,9 
miliona pracowników w przemyśle. Tymczasem 
pracuje w nim obecnie 12.1 miliona”. Efekty? Do 
przewidzenia: dobre dochody przedsiębiorstw, zy-
ski �rm technologicznych, wysokie płace inżynie-
rów i sprzedawców. Oraz bezrobocie szeregowych 
pracowników (Hicks, Devaraj, 2015).

Technologia, tak jak przemysł, rozpoczęła już także 
rewolucję w sektorze usług: sztuczną inteligencją. 
RPA to skrót nie tylko nazwy kraju, ale też branży 
nazywającej się Robotic Process Automation (ułom-
nie przetłumaczalne na: Robotyczna Automatyzacja 
Procesów). Tu jednak nie uświadczymy robotów 
przypominających przyjacielskiego, pobłyskującego 
złotem C-3PO. Robot w tej branży oznacza ledwie 
wirtualnego asystenta – kawałek komputerowego 
kodu, przejmujący powtarzalne i żmudne zadania 
od człowieka. 

Co unikalnego jest w ich rozwiązaniu? Żeby stwo-
rzyć program wykonujący za nas część obowiązków 
możemy po prostu włączyć nagrywanie naszego pul-
pitu i normalnie pracować. Robot, obserwując nasz 
ekran, sam rozpozna kolejne powtarzalne kroki  
i zaproponuje ich wykonanie za nas. 

Warto wspomnieć, że to także problem Polski. Stali-
śmy się centrum outsourcingowym Europy, czy na-
wet świata. Dziesięć procent mieszkańców Krakowa 
pracuje w centrach usług wspólnych lub outsourcin-
gu procesów. Stanowią „backo
ce” wielkich świato-
wych �rm. Automatyzacja ich pracy będzie jednym  
z najłatwiejszych zadań. 

Procesy, które obsługują, zostały dobrze ustruktu-
ryzowane i udokumentowane przed przenosinami 
do Polski, aby łatwo wdrożyć nowych pracowników  
w Europie Wschodniej i bez problemu włączyć  
w działanie ogromnych �rm z wieloma biurami na 
całym świecie. Zadania, takie jak wery�kacja i bu-
dżetowanie faktur, są też w znacznej mierze powta-
rzalne. To dwa warunki, które sprawiają, że gdy tyl-
ko algorytm będzie dostępny za odpowiednią cenę,  
z łatwością uda się zastąpić ludzi. 

Historycznie patrząc, rozwój technologii zawsze 
skutkował zwiększeniem liczby miejsc pracy, szcze-
gólnie w nowych zawodach – właśnie poprzez 
zwiększenie popytu. Niekoniecznie musimy się 
więc martwić tym, że na liniach produkcyjnych 
fabryk pracować musi mniej pracowników, bo 
zapewne powstaną inne miejsca pracy. Pytanie 
tylko, czy faktycznie stabilniejsze i lepiej płatne.  

Paradoksalnie, 
wcale nie oznacza 

to, że bogate 
społeczeństwa 

stają się jeszcze 
bogatsze. Według 

Pew Research Centre 
(Pew Research 

Centre, 2018) od 
początku lat 70. 

amerykańska klasa 
średnia znacząco 

się zmniejszyła. 
Wówczas stanowiła 

61% społeczeństwa, 
dziś – niewiele ponad 

połowę. Kluczowe 
jest jednak to, że  

w ramach tych grup 
nastąpiła zmiana 

dochodów: bogatsi 
zarabiają więcej, 

podczas gdy średni  
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Automatyzacja wcale nie 
likwiduje najgorzej płatnych 
zawodów. Uderza w sam środek 
piramidy wynagrodzeń, uderza  
w klasę średnią. 

 
Algorytmy, którymi dysponujemy, co do zasady świet-
nie radzą sobie w przewidywalnych, powtarzalnych 
przypadkach. 

Chociaż powoli uogólniają swoją funkcjonalność, do 
prawdziwej inteligencji jest im daleko. To właśnie za-
wody historycznie należące do klasy średniej są naj-
bardziej powtarzalne, nie te u dołu drabiny płac. Nie 
jesteśmy – i nie będziemy – w stanie łatwo zautoma-
tyzować opiekunki osób starszych, pracownika kuchni  
w McDonalds, czy �zjoterapeuty. Za to z łatwością 
zastępujemy sporą część pracy dziennikarza informa-
cyjnego czy księgowej. Republika jednak bez klasy śred-
niej nie może istnieć.

III WYZWANIE: CYBER-AUTOKRACJA, 
KRYPTOANARCHIZM, KORPO-OLIGOPOL

Technologia rewolucjonizuje współczesną politykę, 
również w bardziej bezpośredni sposób. Wbrew opinii 
komentatorów, którzy intensywnie zamartwiają się 
stanem demokracji liberalnej, dojście do władzy środo-
wisk innych niż spodziewane, nazywanych często „po-
pulistycznymi”, nie jest największą tragedią, jaka może 
się wydarzyć. 

Groźniejszy jest fakt, że technologia pomaga wzrastać 
trzem różnym, i pozornie nie mającym ze sobą nic 
wspólnego, trendom: nowoczesnej autokracji, krypto-
anarchizmowi oraz korporacyjnemu oligopolowi.

Zacznijmy od cyfrowych dyktatur. Yuval Noah Hara-
ri w eseju Why technology favors tyranny twierdzi, że 
kon	ikt między dyktaturą a demokracją można opisać 
jako kon	ikt efektywności przetwarzania informacji. 
Dwudziestowieczne dyktatury nie wytrzymały kon-
kurencji dlatego, że obieg informacji był kosztowny  
i nieefektywny. Stąd ich niska innowacyjność skutkują-
ca zapóźnieniem technologicznym, stąd też ogromne-

koszty budowy aparatu kontroli społeczeństwa (Harari, 
2018).

Internet oraz sztuczna inteligencja odwracają to rów-
nanie. Scentralizowana natura gromadzenia informa-
cji w dyktaturze pozwala na dostęp do nieograniczonej 
ilości danych. Dokładnie to dzieje się w Chinach, gdzie 
poświęcono pojęcie prywatności danych na rzecz roz-
woju algorytmów.

Państwo może z łatwością 
zgromadzić tak wiele poufnych 
informacji o obywatelu, że koszty 
kontroli całego społeczeństwa 
drastycznie maleją. 
 
 
Zbieranie danych – lub skorzystanie z tego, że zbierają 
je prywatne �rmy – jest o wiele tańsze niż utrzymy-
wanie wielkiego aparatu bezpieczeństwa. To również 
skuteczniejsze od tradycyjnych form indoktrynacji, 
bo zapewnia wgląd we wszystkie działania człowieka. 
Od tego, jakie artykuły czyta użytkownik, jakich tre-
ści poszukuje, a wreszcie – z kim rozmawia i dokąd się 
przemieszcza. Co więcej, taką „opieką” można objąć 
nie tylko wybrane jednostki, ale całe społeczeństwo. 
Różnica kosztów miedzy śledzeniem danych na temat 
tysiąca osób a śledzeniem informacji o milionie nie jest 
istotna. W świecie cyfrowym bowiem koszty krańcowe 
są znikome.

Z drugiej strony grozi nam krypto-anarchizm, czyli 
doktryna radykalnej wolności jednostki uzyskiwanej 
dzięki nowym technologiom. To jedna z niewielu orygi-
nalnych �lozo�i politycznych powstałych w ostatnich 
dekadach. Choć jej historia zaczyna się w mitycznej 
Dolinie Krzemowej lat 80., to dzisiaj jednym z najcie-
kawszych zajmujących się nią ośrodków badawczych 
jest Instytut Kryptoanarchii w Pradze. Czescy krypto-
anarchiści uważają, że technologia wkrótce umożliwi 
całkowicie zanonimizować komunikację między osoba-
mi (także osobami prawnymi), co kompletnie odwróci 
dzisiejszą wszechwładność polityki. Zdolność rządów 
do regulacji, zbierania podatków, kontroli interakcji 
rynkowych, zdolności do zachowania tajemnicy infor-
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macji, słowem cały obecny system polityczny, przesta-
nie istnieć. Wydaje się, że przynajmniej część rodaków 
dzielnego wojaka Szwejka sądzi, iż wszystko zmierza  
w jedną stronę – techno-anarchii, wobec której republi-
ka stanie się jedynie sennym majakiem.  

Takie opinie nie szokują w świecie, w którym przynaj-
mniej od paru lat jesteśmy osłuchani z pojęciem kryp-
towalut. Cele są jednak zdecydowanie bardziej ambitne. 
Chodzi bowiem o stworzenie cyberprzestrzeni niepod-
legającej żadnemu prawu narzuconemu z góry. Twór-
ca manifestu kryptoanarchistów, Timothy May, pisał  
w 1993 r.: „Polityka nigdy nie dała nikomu trwałej wol-
ności – i nigdy nie da”. Technologia miała w jego mnie-
maniu wreszcie ziścić to marzenie.

Należy to docenić. Grupa kryptoanarchistów do-
strzegała niebezpieczeństwo w procesie zbierania 
o nas informacji przez państwa (sprawa Snowde-
na) lub firmy (Cambridge Analytica) dwadzieścia 
lat wcześniej, niż sami cokolwiek zauważyliśmy. 
Logika, którą się posługują, może stanowić uży-
teczny argument w walce o zagwarantowanie 
większej prywatności obywatelom współczesnych 
państw.

Kryptoanarchizm jednak, jak każdy rodzaj �lozo�i 
politycznej absolutyzującej wolność jednostki, od-
znacza się dużym stopniem naiwności. Człowiek żyją-
cy w społeczeństwie, oprócz gwarantowanych przez 
system uprawnień, zawsze posiada jakieś obowiązki. 
Negując tę prostą prawdę, usuwamy jednocześnie  
z pola namysłu jakąkolwiek re	eksję nad reformą 
istniejącego status quo. Korzystanie wyłącznie z ję-
zyka uprawnień implikuje traktowanie każdej formy 
działalności państwowej w kategoriach zbędnych 
ograniczeń i opresji.

Jest też trzecia strona tej skomplikowanej układan-
ki – oligopol technologicznych gigantów. To akurat 
najszerzej znany wątek aktualnej debaty, więc przy-
wołam go jedynie skrótowo na jednym przykładzie. 
Facebook, planując powołać niezależne eksperckie 
grono mające podejmować decyzje w sprawie usuwa-
nia konkretnych postów czy fanpage’y, w żartach na-
zwał to grono „sądem najwyższym”. Dowcip ten ma  
w sobie sporo prawdy: taka grupa stałaby się najwyż-
szą instancją orzekania granic wolności wypowiedzi. 

Facebook to jednocześnie �rma, którą amerykański 
Kongres pyta o możliwość pomocy w pisaniu prawa 
regulującego nią samą. A dodatkowo imperium Mar-
ka Zuckerberga właśnie stworzyło własną krypto-
walutę, mogącą wypierać waluty narodowe państw z 
niestabilnym systemem �nansowym. Facebook znaj-
duje się (i słusznie) w centrum społecznej uwagi, ale 
Google, Apple czy Amazon nie pozostają daleko z tyłu.

Znalezienie czwartej drogi będzie niezwykle trud-
ne, ale żeby w ogóle zacząć, najpierw trzeba wyarty-
kułować gorzką prawdę: tutaj nie ma czego bronić. 
Dogorywające dziś systemy polityczne powstawały 
na skutek założeń, które nie zdają technologicznego 
egzaminu. System trzeba postawić od początku.

CYFROWY REPUBLIKANIZM

Zauważmy, że hazard, pragnienie maksymalizacji 
zysku, a także chęć podporządkowania jednostek 
przez władzę lub zniesienie władzy przez jednostki 
to – delikatnie mówiąc – zjawiska nienowe w naszej 
cywilizacji. Technologia nie tworzy zazwyczaj ory-
ginalnych problemów, ona podnosi dotychczasowe 
problemy do niewyobrażalnej jeszcze niedawno ska-
li. Jeśli ta generalizacja jest uprawniona, to techno-
logiczna hipertro�a „cywilizacyjnych wirusów” wy-
maga nie tylko ustrojowej kreatywności, ale również 
nowoczesnych środków zaradczych.  

Republikanizm jest tradycją intelektualną bardziej 
niż doktryną (Krasnodębski, 2010). A w niej miej-
sce znajdują takie wartości, jak: polityczna odpo-
wiedzialność, wolność jako brak dominacji, postulat 
polityki moralnej, współrządzenie obywateli oraz 
praworządność. Dziś republika, właśnie w imię 
tych aksjologicznych fundamentów, musi odważnie 
wkroczyć w nieznane sobie rewiry. Nie zrobi tego 
jednak bez transparentności. Jeśli reguły są zaprze-
czeniem jasności i prostoty oraz jeśli nie potra�my 
nawet wyobrazić sobie, w jaki sposób nasze państwo 
podejmuje decyzje, to co innego niż technologia 
może nam w tym pomóc? 

Biurokracji należy się solidny reset i budowa od 
zera, co byłoby gwarancją przejrzystego systemu 
korzystania z uprawnień i możliwie optymalnego 
modusu realizacji naszych obowiązków. Skoro prze-
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kazujemy tak wiele państwu, to musimy dysponować 
proporcjonalnym udziałem we władzy. Musimy wie-
dzieć, komu możemy zaufać. 

Nie chcemy być manipulowani 
algorytmami bez swojej wiedzy. 

 
Swoimi umiejętnościami i doświadczeniem chcemy 
doradzać tym, których wybraliśmy. Musimy funkcjo-
nować jako podmiot, a nie przedmiot prawa. 

Dlatego jednym z ważniejszych kwestii jest dziś za-
gwarantowanie uprawnienia do wyłączenia cyfrowe-
go. To my decydujemy przecież, kiedy wchodzimy 
na agorę i stajemy się osobami publicznymi. Jeśli 
w końcu technologia ma tendencję do generowania 
skrajności, to żądamy radykalnie przejrzystej sfery 
publicznej oraz radykalnie niedostępnej sfery pry-
watnej.

Ktoś mógłby zapytać: czy żądanie przez obywateli sze-
regu nowych uprawnień nie jest strategią charaktery-
styczną dla języka liberałów, a republikanizm stanowi 
tutaj wyłącznie bezużyteczny ozdobnik? Argument 
ten można łatwo odeprzeć. Tradycja republikańska kla-
sycznie łączona jest z ideą rządu mieszanego zawiera-
jącego pierwiastek zarówno arystokratyczny i monar-
chiczny, jak i – równie istotny – element rządów ludu. 

Trzeba zauważyć, że współczesna Polska od 30 lat 
rządzona jest przez oligarchiczne struktury partyjne, 
a także mniej lub bardziej podmiotowego prezydenta. 
W tej układance najmniej podmiotowości zagwaran-
towano obywatelom. Stąd próbę wyobrażenia sobie 
republiki przyszłości należy rozpocząć właśnie od 
najmniej reprezentowanego elementu naszej wspól-
noty. To nie są postulaty wysuwane w imię wolności 
jednostki. Upodmiotowienie obywateli stanowi dziś  
w naszym kontekście działanie na rzecz wspólnego do-
bra oraz zrównoważenia systemu politycznego. Obywa-
tel państwa polskiego w XXI w. jest podobny do chłopa 
żyjącego w republice szlacheckiej. Obaj są przedmiotem,  
a nie podmiotem polityki. Czas zatem rozpocząć pro-
ces ich emancypacji.

A teraz konkrety.

PODGLĄDAĆ POLITYKA, NIE OBYWATELA

Technologia sprawia, że śledzenie obywateli staje się 
banalnie proste i tanie. To oznacza również, że śle-
dzenie administracyjnych decyzji, przedstawicieli spo-
łeczeństwa i całego aparatu państwowego jest tanie –  
i powinno być proste. Zamiast dawać państwu nie-
ograniczony wgląd w nasze dusze, możemy zaglądnąć  
w tryby państwowej maszyny. Wszystko zależy od woli 
politycznej. 

Postulat otwartości danych publicznych, czyli zano-
nimizowanych informacji zbieranych przez państwo, 
jest tutaj od dawna forsowanym punktem wyjścia. To 
jednak dopiero pierwszy krok w długim marszu zmian. 
Niemal absolutną transparentność możemy bowiem 
wprowadzić na takich płaszczyznach, jak: wydawanie 
pieniędzy publicznych przez państwo, tworzenie pra-
wa czy wgląd do kalendarza spotkań naszych przedsta-
wicieli.

Aby znaleźć jeden z lepszych na świecie wzorów 
transparentności procesów wydatkowania publicz-
nych pieniędzy musimy zwrócić się w kierunku zupeł-
nie nieoczywistym: na Wschód. Ukraińska platforma 
zamówień publicznych „ProZorro” (ukr. przejrzysty) 
zrodziła się w głowach dwójki pasjonatów po wydarze-
niach na Majdanie w 2014 r. Celem projektu było ogra-
niczenie korupcji, jednej z plag państwa ukraińskiego. 

Od 2016 roku możemy uzyskać komplet informacji 
o wszystkich zamówieniach publicznych na Ukra-
inie. Zajmuje to dosłownie sekundę. W ten sposób 
jesteśmy w stanie sprawdzić ilość zawartych kon-
traktów, listę podmiotów biorących udział w prze-
targach, oferty konkretnych �rm (ujawnianych po 
zakończeniu zgłoszeń), a także informacje, kto zor-
ganizował przetarg. 

To ogromny skok naprzód w kraju, w którym jesz-
cze w 2013 r. nikt nie był w stanie o�cjalnie po-
twierdzić, że prezydent posiada kolekcję kilkudzie-
sięciu oldtimerów i mieszka w pałacu ociekającym 
złotem. 

Szacuje się, że „ProZorro” pozwoliło oszczędzić 1.4% 
ukraińskiego PKB. Trudno oczekiwać tak spektaku-
larnych rezultatów w krajach o niższym stopniu 

BARTOSZ PASZCZA — TECHNO-REPUBLIKANIZM 

Postulat 
otwartości danych 
publicznych, czyli 
zanonimizowanych 
informacji 
zbieranych przez 
państwo, jest 
tutaj od dawna 
forsowanym 
punktem wyjścia. 
To jednak dopiero 
pierwszy krok  
w długim marszu 
zmian. Niemal 
absolutną 
transparentność 
możemy bowiem 
wprowadzić 
na takich 
płaszczyznach, jak: 
wydawanie pieniędzy 
publicznych przez 
państwo, tworzenie 
prawa czy wgląd 
do kalendarza 
spotkań naszych 
przedstawicieli.



28

PRESSJE 2019 — TEKA 56

korupcji. Jednak nawet dzieląc ten efekt przez dwa  
i odnosząc do polskich realiów, mówimy o kwocie 
kilkunastu miliardów złotych oszczędności.

Równie istotny co korzyści �nansowe jest efekt spo-
łeczny: wzrost zaufania do państwa. W ciągu roku 
od wprowadzenia obowiązku używania „ProZorro” 
na Ukrainie odsetek �rm, które były przekonane, że 
proces zamówień publicznych jest wypaczony przez 
korupcję spadł z 59% do 29%. Tymczasem w Polsce 
budowa platformy e-zamówień trwa już ponad dwa 
lata. W marcu odstąpiono od umowy na jego reali-
zację, ale z najnowszych danych wynika, że w ciągu 
następnych trzech lat zwiększymy ilość e-zamówień  
z 30 do 60 tysięcy rocznie. Na Ukrainie w ciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy obsłużono elektro-
nicznie niemal 1,5 miliona procesów.

Jeśli chcemy budować zaufanie 
do państwa, musimy wybebeszyć 
istniejącą administrację i realnie 

zbudować ją na nawo, wokół 
obywatela.

 
 
Należy dążyć do tego, aby w dowolnym momencie 
wszyscy mogli zobaczyć, jak państwo obchodzi się  
z naszymi prywatnymi danymi, na jakim etapie ak-
tualnie znajdują się załatwiane przez niego sprawy 
oraz jak wydawane są pieniądze z naszych podatków. 

Prawo musi powstawać w transparentny sposób. 
Każda zmiana w kolejnych wersjach procedowanej 
ustawy powinna być ogólnodostępna, autorzy po-
prawek podpisani pod swoją pracą, a każde spotka-
nie polityka lub pracownika jego biura rejestrowane 
w widocznych kalendarzach. Transparentny musi 
stać się również mechanizm procedowania spraw 
obywatela oraz wydawania ważkich dla niego decy-
zji. W przyszłości każdy powinien mieć dostęp do 
rejestru wykorzystania swoich danych personalnych. 
W ten sposób, jeżeli na przykład algorytmy lub pra-
cownicy Urzędu Skarbowego postanowią rutynowo 
sprawdzić informację o konkretnej osobie, obywatel 
będzie miał tego świadomość. 

Cyfrowe państwo powinno przestać opierać się 
na obecnej administracji oraz prawnym stanie za-
stanym. To odwrócenie logiki działania możliwe 
będzie tylko w przypadku zupełnie nowego, rygo-
rystycznego zarządzania. Pierwszym elementem 
tworzenia dowolnej cyfrowej e-usługi musi się 
stać rekrutacja grupy doradczej. W tym przypadku 
ekspertami powinni być obywatele mający z usługi 
korzystać, np. tworząc usługę rejestracji dzieci, do-
radczą grupę muszą stanowić młode matki i młodzi 
ojcowie. Proces budowy rozwiązania musi czerpać 
garściami z tego, jak buduje się startupy. Korzysta-
jąc z metod podobnych do Agile i lean management, 
taki proces powinien rozpoczynać się od prototy-
powania, budowania kolejnych wersji w oparciu  
o ciągle otrzymywaną informację zwrotną od gru-
py doradczej. Potem, stopniowo (być może regio-
nalnie) powinien zostać wprowadzony do grupy 
aktywnych odbiorców w celu kolejnych konsultacji. 
Co istotne jednak, kolejne wersje opracowywanej 
usługi muszą być wypuszczane szybko – w dwuty-
godniowym lub miesięcznym takcie – umożliwiając 
szybkie testowanie rozwiązań czy wycofywanie się 
z nieudanych propozycji. Wreszcie, po kilkunastu 
czy kilkudziesięciu etapach doskonalenia, jeśli 
do działania nowej aplikacji konieczne są zmiany 
prawne, poprawki tra�ają do prawodawców. 

Czeka nas odwrócenie logiki administracji, lecz 
nie na poziomie deklaracji – „jednego okienka” czy 

„frontu do obywatela”. To okienko właściwie trzeba 
zamurować, front zburzyć, a urzędników wysłać na 
spotkanie z obywatelami. Administracja, co natu-
ralne, swoją uwagę zwraca na ograniczenia prawne, 
formalne czy procesowe w jej wnętrzu. Bez rewo-
lucji zarządzania i tworzenia nowych rozwiązań, 
instytucje nigdy nie zaczną patrzeć oczami obywa-
tela. Być może za dwadzieścia lat całkiem naturalne 
będzie, że tak jak w �rmie ubezpieczeniowej mamy 
swojego konsultanta, tak wśród urzędników bę-
dziemy mieć asystenta pomagającego nam w kon-
taktach z państwem.

ALGORYTMY JAKO NARZĘDZIA DOMINACJI

Technologia tworzy też problemy nieznane w cza-
sach przedcyfrowych. Jednym z kluczowych jest 
kwestia zautomatyzowanego podejmowania de-
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cyzji. Krótki eksperyment myślowy: załóżmy, że 
za parę miesięcy LinkedIn lub Facebook otworzą 
usługę automatycznego rekomendowania pra-
cowników przez wstępne �ltrowanie ich pro�li. 
Dzięki temu na ogłoszenie zamieszczone przez 
pracodawcę, reagują osoby z odpowiednimi kwa-
li�kacjami. Parę tygodni później wybucha skandal. 
Okazuje się, że algorytm narzędzia dyskryminował 
ze względu na płeć, gdyż na stanowiska zarządcze 
nie proponował kobiet. Kto wówczas odpowiada 
za fakt, że zautomatyzowany proces rekrutacji do 
mojej �rmy okazał się dyskryminujący? Przecież 
nawet zakładając, że kiedyś ktoś zmusiłby �rmy do 
całkowitej transparentności algorytmów (co jest 
zgoła niemożliwe), nie byłbym w stanie analizo-
wać milionów linijek kodu czy parudziesięciu stron 
dokładnego opisu. Nie w świecie, gdzie z jakiegoś 
algorytmu AI korzystamy co kilka minut. 

Opisany przykład nie jest czysto abstrakcyjny. Ana-
logiczna historia wydarzyła się już w Amazonie, 
gdzie algorytm rekomendujący osoby do zatrud-
nienia, delikatnie mówiąc, nie faworyzował kobiet. 
Technologia nauczyła się oceniać kandydatów na 
podstawie historycznych danych korporacji. 

Algorytmy stają się strażnikiem dostępu do niemal 
każdej naszej aktywności. Podejmują kluczowe de-
cyzje zarówno dla jednostek, jak i grup społecznych. 
Wyrokują o dostępności kredytu, dokonują selekcji 
treści prezentowanych przez portale społeczno-
ściowe, rekomendują wysokość wyroku sądowego 
czy nawet sterują samolotem (przyczyny katastrof 
B737 MAX). Jeśli utrzymamy dynamikę ekspansji 
tego modelu, to za parę lat trudno będzie zlokalizo-
wać aktywność wyłączoną spod opieki algorytmów. 
Fakt, że decyzje nadal będą przez nas zatwierdza-
ne jest dosyć drugorzędny – owiane nimbem „ra-
cjonalności” algorytmy bardzo szybko wzbudzają 
ogromne zaufanie użytkowników.

Jednocześnie sam mechanizm wydaje się zgodny 
z wymogami wolności pojmowanej na sposób li-
beralny. Algorytmy jedynie pomagają człowieko-
wi podejmować decyzje, a dodatkowo napędzają 
gospodarkę. Być może. Jednak tak zaprojektowa-
nego procesu decyzyjnego nie sposób pogodzić  
z republikanizmem. Algorytmy nie zawsze ingeru-

ją bezpośrednio w naszą wolność. Ich przydatność 
jest określana przez nieomylność oraz nieosiągal-
ną dla człowieka szybkość �ltrowania informacji. 
W tym aspekcie zawsze będą dominować nad ludz-
ką percepcją. Są więc narzędziem potencjalnego 
(zamierzonego lub przypadkowego) wpływu. Dla-
tego republikańska wolność pojmowana jako brak 
dominacji (Pettit, 2012) oznacza, że nie możemy 
bezre	eksyjnie zawierzać naszych decyzji algoryt-
mom. Nadrzędnym obowiązkiem obywatela jest 
bowiem nieustanna czujność (eternal vigilance) 
(ibidem), która każe reagować na każdy, nawet po-
tencjalny, rodzaj ograniczenia ludzkiej podmioto-
wości. Algorytmy mogą nas oswoić z mirażem tech-
nologicznej nieomylności, uśpić naszą czujność,  
a potem zawieść.

Skala problemu jest niezwykle poważna. Jeste-
śmy w tym samym miejscu, w którym pod koniec  
XIX w. znajdowaliśmy się w związku z powstaniem 
przemysłu farmaceutycznego. W końcu skutki 
uboczne leków, podobnie jak algorytmów, mogą 
być nagłe lub długoterminowe, a skala produkcji 
przemysłowej chemicznych specy�ków powodowa-
ła, że miały wpływ na całe społeczeństwo.

Przez ostatnie stulecie rygorystycznie sformalizo-
waliśmy proces tworzenia leków. Wszystko zaczy-
na się od odkrycia nowego medykamentu. Później 
nowy produkt przechodzi szereg prób i badań na 
ustalonej grupie osób, aż w końcu, wzbogacony  
o satysfakcjonujące wyniki, tra�a do aptek.

W przypadku współczesnych wyzwań proces ten 
będzie zapewne wyglądać nieco inaczej, a to przede 
wszystkim dlatego, że algorytmy, w przeciwień-
stwie do leków, potra�ą samoistnie ewoluować  
w czasie. Pozostaje jednak samo założenie: zdoby-
cze cywilizacyjne staramy się objąć takim procesem, 
aby ograniczyć ich początkowe skutki do wąskiej 
grupy obywateli, zanim tra�ą do powszechnego 
użytku. Jednak obecnie istniejące w Internecie 

„dziewicze tereny” są stanem pierwotnym, który 
musi zostać ucywilizowany. Po skandalu związa-
nym z działalnością Snowdena czy aferami w Ama-
zonie oraz Cambridge Analytica, postulat ujarzmie-
nia automatycznych mechanizmów podejmowania 
decyzji stanowi najważniejszą lekcję ostatnich lat.

BARTOSZ PASZCZA — TECHNO-REPUBLIKANIZM 
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PRACA I SEN, A POLITYKI BRAK

W imię przyszłości społeczeństwa musimy umoż-
liwić ludziom odpięcie technologicznych wrotek, 
a czasami wręcz ich do tego zmusić. Republika  
w świecie cyfrowym będzie musiała zadbać o kon-
dycję społeczną.

Człowiekowi powinno przysługiwać prawo do nie-
uczestniczenia w świecie cyfrowym. Koncept – na-
zywany right to disconnect – został stworzony we 
Francji u progu dwudziestego pierwszego stulecia. 
W 2015 r., na zamówienie francuskiego Minister-
stwa Pracy, powstał raport na temat wpływu tech-
nologii na pracę. Konkluzja była jednoznaczna: 
ciągłe bycie „podłączonym” do pracy może pro-
wadzić do przeładowania emocjonalnego i kogni-
tywnego. Jak podają inne badania, ponad jedna 
trzecia pracowników używa narzędzi cyfrowych 
poza godzinami pracy do komunikacji w sprawach 
zawodowych, aż 62% z kolei chciałoby mieć więk-
szą kontrolę nad taką komunikacją.

Odpowiedzią była nowelizacja prawa pracy, która 
wprowadziła obowiązek ustalenia odpowiedniego 
regulaminu na linii pracodawca-pracownicy. Re-
gulamin nie podpowiada, kiedy pracownicy nie 
muszą odbierać telefonów czy odpisywać na maile. 
Dokument ma określać, kiedy firma nie ma prawa 
kontaktować się z pracownikiem, a to znacząca 
różnica. 

Świadomość nieustannej obecności w pracy wpły-
wa na niechęć do podejmowania innego rodza-
ju aktywności. Czy mamy siłę zadbać o własne 
sąsiedztwo lub oddać głos na ciekawy projekt  
w budżecie obywatelskim, skoro nasze życie posia-
da najczęściej dwa tryby: pracę i sen? Powiadomie-
nie na urlopie czy w sobotni wieczór o nowym mailu 
wydaje się na pierwszy rzut oka niewinne. Może-
my odczytać wiadomość, kiedy będzie nam wygod-
nie. Nic bardziej mylnego: nasz (gadzi) mózg szale-
je na punkcie sygnałów, które mogą poskutkować 
nagrodą (np. mail zwrotny o tym, że przygotowa-
ne dokumenty są bardzo dobre) albo karą (prośba  
o wykonanie dodatkowego zadania czy popra-
wienie dokumentów) i nie mamy na to większego 
wpływu.

Kluczem do ograniczenia tego problemu jest odpo-
wiednia polityka �rmy, w której na przykład serwer 
mailowy i komunikator nie przesyłają wiadomości 
w godzinach 18:00-8:00. Być może nasze konto 
powinno też być blokowane na weekend i podczas 
urlopu. 

Prawo do wyłączenia dotyczy na razie zakładu pra-
cy. Jednak jeszcze istotniejsza staje się nasza relacja  
z cyfrowym państwem. Chcąc wspierać zrównoważo-
ny rozwój technologiczny, powinniśmy protestować 
przeciwko całkowitej eliminacji papierowego pienią-
dza czy paragonów. Konstytucja cyfrowej republiki 
powinna gwarantować ograniczone prawo do wyłą-
czenia z cyfrowego świata, jednocześnie zobowiązując 
państwo do zagwarantowania możliwości nieutrud-
nionego funkcjonowania obywatela analogowego.

To, po pierwsze, obrona osób, które nie miały wa-
runków do nabycia kompetencji cyfrowych. Dru-
gim istotnym argumentem jest chęć obrony ca-
łego społeczeństwa przed zakusami Lewiatana. 
Państwo, które coraz większą część interakcji prze-
nosi do świata cyfrowego jest też państwem, które 
gromadzi coraz większą ilość danych. Przerażeniem 
napawa nas chiński system Social Credit Score,  
w którym – mówiąc językiem gier – posiadając zbyt 
niski poziom w społeczeństwie (rodzaj indeksu ob-
liczanego na podstawie naszej postawy, interakcji  
z innymi ludźmi, bezwypadkowości, opłacania na czas 
rachunków), nie możemy na przykład założyć konta  
w banku czy kupić biletu na pociąg. Jednak jedyną 
metodą, żeby się przed takimi inicjatywami bronić, 
jest po prostu niedopuszczenie państwa do groma-
dzenia zbyt wielkiej ilości danych o każdym oby-
watelu. Dlatego każdy z nas powinien mieć prawo 
do płacenia gotówką – co już dzisiaj przestaje być 
oczywistością (przynajmniej w Warszawie można 
już znaleźć lokale, które przyjmują płatności jedy-
nie kartą). Powinniśmy móc też uzyskać papierowy 
paragon (a nie ten, który ma być wysłany na naszą 
skrzynkę mailową). Mimo wygody elektronicznego 
PIT-u, nie możemy zgadzać się na usunięcie trady-
cyjnego sposobu rozliczenia dochodów. Przywołując 
jeszcze jedną historyczną analogię, musimy być jak 
sarmaci, którzy nie zabierali Rzeczypospolitej do 
wnętrza swojego domu, lecz wielce szanowali swoją 
prywatność.
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Z prawa do wyłączenia wynikają też nieoczywiste 
wnioski dotyczące systemów sztucznej inteligencji 
obejmujących całą społeczność. Na przykład, sto-
sując tę zasadę, nie powinniśmy dopuszczać syste-
mów rozpoznawania twarzy w miejskich systemach 
kamer. Sfera publiczna to nie panoptykon, ale prze-
strzeń obywatelskiej odpowiedzialności. Organizu-
jąc ludzi w środowisku niekończącej się obserwacji, 
wychowujemy nie obywateli, lecz przed-polityczne 
zwierzęta, niezdolne do samodzielnej współegzy-
stencji. 

Wreszcie ostatni aspekt – poziom agresji i hejtu 
w Internecie. Okazuje się, że wbrew pozorom je-
steśmy dosyć cywilizowanymi ludźmi i w wielu 
przypadkach, jeśli zwróci się nam uwagę, to prze-
stajemy być hejterami. Tak dowodzą eksperymenty 
polskiego startupu Samurai Labs, którego sztuczna 
inteligencja stara się reagować nie poprzez rozda-
wanie banów szybciej niż krupier kart czy usuwa-
niem komentarzy, ale zwracaniem uwagi. Kluczowe 
staje się reagowanie możliwie szybko po publikacji 
hejterskiej wiadomości. Wielu użytkowników ze 
wstydu usuwa posty. Część dopiero po raz pierwszy 
zdaje sobie wtedy sprawę, że przekroczyło pewną 
granicę lub złamało regulamin. W ten sposób w cią-
gu zaledwie półtora miesiąca Samurai Labs potra-
�ło zmniejszyć poziom hejterskich wiadomości aż  
o 38% w części największego na świecie forum, 
Reddit. Receptą okazuje się więc nie wysokość kary, 
ale nieuchronność i natychmiastowość reakcji – 
kara pozostaje ostatecznością.

Hejt wymknął nam się spod kontroli. Internetowi 
publicyści dzielą się zasadniczo na dwie kategorie: 
na tych, którzy banują „nieprzyjemnych” komen-
tatorów swoich treści, tym samym często wygod-
nie zamykając się w bańce kulturalnych arbitrów 
elegancji oraz tych, którzy głoszą święte prawo do 
wolności wypowiedzi i nie usuwają obraźliwych 
wypowiedzi pod swoimi tekstami – za to po prostu  
w ogóle nie zaglądają do sekcji komentarzy. 

Być może powinnością obywateli wobec naszej pań-
stwowej wspólnoty byłby więc zakaz anonimowych 
wypowiedzi w Internecie. Samo korzystanie z sieci 
mogłoby pozostać anonimowe, ale możliwość dzie-
lenia się treścią wymagałaby użycia identy�katora. 

Brak anonimowości pozwoliłby zwiększyć odpo-
wiedzialność za wypowiedziane słowa, podniósłby 
poziom – upraszczając – pozytywnej autocenzury. 
Choć trudno byłoby stworzyć taki system w sposób 
zapewniający prywatność, obecna sytuacja może 
wymagać od nas, obywateli, wzięcia odpowiedzial-
ności za internetową sferę publiczną w dużo więk-
szym niż dotychczas stopniu.

ZAKOŃCZENIE

Celem cyfrowego republikanizmu nie jest stworze-
nie „globalnej społeczności”, bo w obliczu ofensywy 
organizacji ponadnarodowych oraz globalnego ka-
pitału wspólnotę polityczną można zbudować tylko 
dzięki zakorzenieniu w lokalnym uniwersum kultu-
rowym oraz socjologicznej realności. Opisany pro-
jekt nie zmierza w stronę utopijnej wizji cyfrowego 
anarchizmu wyzwolonego z „okowów” politycz-
nych zobowiązań. Społeczność wyalienowanych 
użytkowników nie otworzy bowiem przedszkola na 
naszym osiedlu i nie obroni naszych praw. 

Wreszcie, cyfrowy republikanizm walczy o prawo 
do prywatności, zakładając, że nie chcemy, aby 
służby jakiegokolwiek kraju przekraczały granicę 
naszego domostwa. Ochrona naszej prywatności 
jest kluczem do utrzymania republiki. W prze-
ciwnym razie zamienimy się w autocenzurujące 
się przedmioty w ręku wszechwładnego państwa, 
bez możliwości i chęci wyrażenia poglądów czy 
protestu.

Zamiast tego cyfrowy republikanizm usiłuje roz-
wiązać problemy w skali jednostkowej (kryzys 
przeładowania naszej uwagi; brak władzy nad da-
nymi), społecznej (kwestia prywatności i własności  
w ekonomii dzielonej) oraz państwowej (transpa-
rentność Lewiatana i efektywność jego działania). 
Nie ma już usprawiedliwień dla braku transparent-
ności aparatu państwowego, nie ma także powodu, 
dla którego administracja nie może być faktycznym 
(a nie jedynie zadeklarowanym w dokumentach 
strategicznych) sługą społeczności. Odpowiedzial-
ność sztucznej inteligencji, ekonomia uwagi czy 
problem własności i prywatności danych nie są nie-
rozwiązywalnymi węzłami gordyjskimi, o uregulo-
wanie których musimy prosić Marka Zuckerberga.

BARTOSZ PASZCZA — TECHNO-REPUBLIKANIZM 
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Technologia sama z siebie nie odnowi republi-
ki. Może być jednak narzędziem umożliwiającym 
zmiany społeczne, które podyktuje nam dbałość 
o Rzeczpospolitą. Skoro, jak to zostało wykazane, 
technologia hiperbolizuje każdy element nowo-
czesności, a także dynamizuje wszelkie zmiany, to 
dlaczego nie może w stosunkowo szybkim czasie 
uczynić z obywateli nowoczesnych reformatorów?

 

Bartosz Paszcza

koordynator zespołu nowych technologii w Klubie Jagiellońskim. Magister stu-
diów nad internetem z Uniwersytetu w Southampton.
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Kształćmy 
obywateli, nie 
piątkowiczów
Daria Chibner

Każdy ma jakieś zdanie na temat szkoły. Najczęściej jest ono krytycz-
ne. Zdecydowana większość z nas zgodzi się, że system edukacji wyma-
ga zmian. Jedni chcą placówek edukacyjnych skupiających się na prze-
kazywaniu wiedzy, zaś inni najchętniej zamieniliby tę instytucję w coś 
na kształt średniowiecznego cechu („Przecież człowiek się uczy, żeby 
zdobyć zawód!”). A gdyby tak przemyśleć wszystko od nowa, sięgając 
do tradycji? Oderwać się od niewydolnych pruskich wzorców, a zacząć 
inspirować się szkołą obywatelską II Rzeczypospolitej, która wszech-
stronnie podchodziła do kwestii edukacyjno-wychowawczych? Szcze-
gólnie rozważyć temat w szerszej perspektywie niż tylko za pomocą 
osobistych doświadczeń i argumentów anegdotycznych? Spróbujmy.

DARIA CHIBNER — KSZTAŁĆMY OBYWATELI, NIE PIĄTKOWICZÓW 
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EDUKACJA I WYCHOWANIE – KRÓTKA HISTORIA 
ROZSTANIA

Tradycja to punkt odniesienia, a nie rezerwuar goto-
wych rozwiązań. Spojrzenie w przeszłość jest pożytecz-
nie, ponieważ umożliwia dostrzeżenie zmian, które za-
szły w naszym rozumieniu pojęć. Kategorie „edukacji” 
oraz „wychowania” stanowiły początkowo nierozerwal-
ną całość, gdzie suche przekazywanie informacji odgry-
wało drugorzędną rolę wobec przygotowania młodego 
człowieka do późniejszego życia w danej społeczności. 
Wartości oraz postawy były ważniejsze od szczegó-
łowej wiedzy. Naturalnie, spierano się o ich właściwy 
sens, ale przez bardzo długi czas nie wyobrażano sobie, 
aby mogły funkcjonować odrębnie. Krótki przegląd 
historyczny ma za zadanie pokazać proces stopniowe-
go rozdzielania powyższych dwóch pojęć, co w efekcie 
doprowadziło nie tylko do narodzin pruskiego modelu 
szkolnictwa, w którym troskę o indywidualne umiejęt-
ności uczniów zastąpiono indoktrynacją, a zdobywanie 
wiedzy przekształciło się w rywalizacje o jak najlepsze 
oceny, lecz także do zdewaluowania rangi szkoły w pu-
blicznej świadomości. 

Etymologicznie termin „edukacja” opiera się na trzech 
łacińskich korzeniach. Pierwszym z nich jest educare 
– karmić, hodować, opiekować się. Drugie to educere, 
czyli wyprowadzać, wydobyć, podnosić, wychować.  
A ostatnim – edocere, co znaczy gruntownie nauczać, 
wyuczać. Wszystkie pierwowzory wskazują na koniecz-
ność rozwijania człowieka, wyprowadzania go ze stanu 
gorszego do lepszego. Edukacja to pomoc udzielana 
drugiej osobie, aby jej dojrzewanie przebiegało w spo-
sób harmonijny,  zgodnie z możliwościami jednostki. 
Naturalnie geneza łacińskiego terminu wywodzi się 
z greckiego pojęcia paidagogía, które wskazywało na 
nieodzowność całościowego formowania dziecka pod 
względem �zycznym, umysłowym i moralnym. Cnota, 
łącząca się z mądrością i �zycznym pięknem, tworzyła 
ideał dojrzałego człowieka. Nie istniała wówczas róż-
nica między edukacją a wychowaniem. Co więcej, już  
w V wieku przed Chrystusem zaczęto uważać, że cnoty 
można się nauczyć. Stanowisko upatrujące w niej daru 
bogów zostało odrzucone, gdyż rodzący się system de-
mokratyczny wymagał świadomych oraz odpowiednio 
ukierunkowanych obywateli. Paidagogía zmieniła się 
w konsekwencji w paidéię, bowiem twórcza i odpowie-
dzialna rola człowieka w greckim polis wymagała od-

powiedniego przygotowania. Dlatego so�ści stworzyli 
specjalny program nauczania obejmujący gramatykę 
(rozumienie pojęć), retorykę (skuteczne przemawia-
nie) oraz dialektykę (sztukę prowadzenia sporów). 
Nie zrezygnowano jednak z przedmiotów dotychczas 
nauczanych w ateńskich szkołach, czyli z muzyki, ma-
tematyki, astronomii, ekonomii, polityki, lecz dopeł-
niono je kompleksowym programem wychowawczym 
z podziałem na szkolnictwo elementarne i średnie.

Nauczaniem początkowo zajmowali się kierunkowo 
wykształceni pedagodzy. Pomysłodawcą scentralizo-
wanego systemu kształcenia był Platon. Edukacją z że-
lazną konsekwencją miało kierować państwo, ustalając 
jej przebieg w najdrobniejszych szczegółach. Program 
różnił się w zależności od grupy społecznej: uczonych 
(władców-�lozofów), strażników i żywicieli. Rodzicie 
wychowywali dzieci tylko do okresu przedszkolnego, 
co również podlegało państwowemu nadzorowi, np.  
w kwestii opowiadanych historii. Projekt ten opierał się 
na przekonaniu, że państwo przetrwa, jeśli obywatele 
otrzymają takie wykształcenie, które jest niezbędne 
do podejmowania racjonalnych wyborów. Koncepcja ta 
powróci w późniejszych próbach rozumienia edukacji 
jako przystosowania jednostki do bieżących potrzeb 
społeczeństwa. Arystoteles zaproponował inny model, 
którego celem był kompleksowy rozwój człowieka. Fi-
lozof twierdził, że nasza cnota jest wynikiem zarówno 
przyrodzonych cech, jak i odpowiednio ukierunkowa-
nej praktyki. Dojrzewamy za pomocą kształtowania 
zdolności przez ćwiczenia i powtórzenia oraz zdoby-
wania wiedzy dzięki rozumowemu poznaniu. Podczas 
nauczania koniecznie należało brać pod uwagę intelek-
tualne zróżnicowanie uczniów.

W Grecji wypracowano zatem dwa modele edukacyjno-
-wychowawcze. Pierwszy przeobrażał  człowieka zgod-
nie z wyznawanymi wartościami, które należało nie-
ustannie pielęgnować. Drugi zaś skupiał się na trosce 
o wrodzone zdolności uczniów, aby zmaksymalizować 
drzemiący w nich potencjał. Ponadto nakładały się na 
nie jeszcze dwie tendencje strukturalno-organizacyj-
ne, przyznające prymarną rolę państwu z konkretnym 
programem nauczania lub nauczycielom autonomicz-
nie przygotowującym dany materiał.

Chociaż wypracowane w Grecji modele doczekały się 
kolejnych reinterpretacji, to z biegiem czasu zaczęto 
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postrzegać człowieka jako otwarty projekt, który może 
podlegać dowolnie zaprogramowanym mody�kacjom. 
W epoce nowożytnej edukacja oraz wychowanie zaczę-
ły stopniowo podążać odrębnymi ścieżkami, gdyż dba-
nie o indywidualną cnotę zastąpiono przekazywaniem 
informacji, a dbałość o sferę aksjologiczną miała być 
wynikiem osobistego wyboru (co często ograniczało 
się do konformistycznego podporządkowywania się 
regułom obowiązującym w danym państwie). Dbałość 
o coś więcej niż poszerzanie zasobów wiedzy spadło na 
barki rodziców, którzy pojmowali to zadanie w różno-
rodny sposób. Dodatkowo coraz większy  dostęp sze-
rokich mas do najnowszych osiągnięć nauki wymagał 
bardziej ustrukturyzowanego podejścia, toteż placówki 
edukacyjne zajęły miejsce prywatnych nauczycieli, na 
których było stać już tylko najbogatszych. Po pewnym 
czasie przekonanie o nieograniczonych niczym moż-
liwościach przekształcania człowieka zaowocowało 
narodzinami indoktrynacji, a na jednostkę zaczęto pa-
trzeć przez pryzmat jej użyteczności.

John Locke stworzył słynną koncepcję człowieka, który 
jako tabula rasa dopiero nasiąka odpowiednimi wzorca-
mi, a w konsekwencji staje się kimkolwiek zechce. Jan 
Jakub Rousseau, autor słynnego Emila…, stwierdził, że 
wychowanie nie polega na zdobywaniu wiedzy, zawo-
du czy pozycji społecznej, ale na uczynieniu z dziecka 
prawdziwego człowieka. Rousseau wierzył w naturalną 
dobroć ludzi – wystarczy jedynie pozwolić dzieciom na 
nieskażone dorastanie. Tytułowy Emil wyrzucił pod-
ręczniki do kosza, a nauki czerpał z otaczającej go rze-
czywistości. Francuski �lozof uważał, że jeżeli ludzie 
nie chcą podążać za oświeceniowym ideałem, należy 
ich do tego w odpowiedni sposób przymusić – zarów-
no indoktrynacją, jak i wykluczeniem społecznym.  
W XVIII wieku rozwój człowieka połączono z ideologią 
postępu, zgodnie z którą dobrze przygotowana do ży-
cia młodzież miała mnożyć potencjał ludzkości. Coraz 
częściej wiązano odpowiednie wychowanie z ukierun-
kowanym działaniem państwa, co było również przy-
czyną powstania ruchu antypedagogicznego.  

I Rzeczypospolita stanowiła godny odnotowania 
wyjątek. Najważniejsze aspekt edukacyjno-wycho-
wawczy dotyczył biernego uczestnictwa w formach 
ustrojowych republiki, nie tylko podczas zwoływania 
sejmików deputackich bądź relacyjnych, lecz także  
w trakcie posiedzeń sądowych. Tylko praktyczne przy-

uczanie młodzieży zapewniało ciągłość republiki. 
Kształcenie systemowe było domeną organizacji 
kościelnych, które albo zapewniały niezbędne pod-
stawy rodzinom chłopskim, albo wręcz przeciwnie, 
przygotowywały do pełnienia funkcji kościelnych, 
a nawet do studiów uniwersyteckich, stanowiących 
jedną z dróg awansu społecznego. Edukacja i wy-
chowanie I Rzeczypospolitej nie spoczywała wy-
łącznie na rodzinie lub samych uczniach, ale była 
efektem wzmożonych wysiłków wszystkich zaan-
gażowanych stron – dzieci, rodziców, nauczycieli  
i państwa, które rozumiało konieczność praktycznej 
nauki reguł rządzących ustrojem republikańskim. 
Rozwój dziecka był wielopłaszczyznowy – nie kon-
centrowano się wyłącznie na przekazywaniu infor-
macji, ale troszczono również o indywidualne zdol-
ności pociechy, oczywiście z uwzględnieniem dobra 
wspólnego.

Współcześnie nie do końca wiemy, 
czy pojęcia edukacji i wychowania 
traktować synonimicznie, czy też 
lepiej akcentować występujące 
między nimi różnice. Utrzymanie 
tego podziału umożliwi nam 
wskazanie szeregu zadań, które 
powinna realizować szkoła, 
przy jednoczesnym zachowaniu 
naturalnych już dla nas intuicji 
językowych, wynikających  
z nowożytnej tradycji. 

Ponadto zachowamy podstawową przestrzeń dzia-
łalności rodzicielskiej, w której dzieci poznają funda-
mentalne normy oraz wartości w domu, co pomoże  
w utrzymaniu nie tylko różnorodności społecznej, 
lecz także pozytywnie wpłynie na samodzielność 
przyszłego ucznia, wzmocni jego indywidualność. 
Edukację scharakteryzujmy jako metody przekazy-
wania wiedzy oraz umiejętności w ramach pewnego 
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systemu, natomiast wychowanie zde�niujemy jako 
sposoby przystosowania jednostki do życia w sze-
roko rozumianych formach egzystencji zbiorowości.

II RP – EDUKACJA I WYCHOWANIE ZNOWU RAZEM

W II Rzeczypospolitej rozwiązanie problemów edu-
kacyjno-wychowawczych było priorytetowym zada-
niem rządu ze względu na dysproporcje wynikające  
z pozostałości po różnych systemach edukacyjnych na 
ziemiach kontrolowanych przez zaborców. Np. w Rosji 
nie istniał obowiązek szkolny, a stopień scholaryzacji 
najmłodszych nie przekraczał 20%. Analfabetyzm był 
marginalny (około 5%) jedynie w zaborze pruskim, 
podczas gdy na ziemiach dawnego Królestwa Polskiego 
sięgał nawet 60%. Spolszczona szkoła istniała wyłącznie 
w Galicji, gdzie swobodniej podchodzono do programu 
nauczania. Na pierwszym posiedzeniu rządu premier 
Jędrzej Moraczewski stwierdził, że edukacja w odro-
dzonej Rzeczypospolitej będzie bezpłatna, powszechna 
i świecka, wychowująca odpowiedzialnych obywateli  
z naciskiem na wydobywanie ich talentów. Obowiązek 
szkolny wraz z bezpłatnym dostępem do szkolnictwa 
zagwarantowała konstytucja marcowa z 1921 r.

Placówki edukacyjno-wychowawcze z międzywoj-
nia kojarzą nam się najczęściej z mundurkami, 
nauką kaligra�i oraz wkuwaniem łacińskich słó-
wek. Rzeczywistość była jednak zgoła odmienna. 
Taki model edukacyjny istniał przede wszystkim 
w szkoła elitarnych, przygotowujących do póź-
niejszej kariery akademickiej. Szkoła powszechna 
miała z jednej strony przekazywać najpotrzebniej-
sze informacje, a z drugiej wspierać indywidualne 
zdolności uczniów. Wielu wybitnych myślicieli usi-
łowało przedstawić swoje projekty reformy eduka-
cji, ale żaden z nich nie stał się powszechnie obo-
wiązujący. Starano się raczej połączyć wiele myśli 
w jedną spójną całość, co nie zawsze kończyło się 
sukcesem. Metodą prób i błędów przedstawiciele 
państwa doszli do wniosku, że najlepszym rozwią-
zaniem będzie połączenie przekazywania wiedzy  
z kształceniem obywatelskim. Odbywało się to 
dzięki wspólnemu uczestnictwu (również mię-
dzyszkolnemu) w wydarzeniach państwowych, 
propagowaniu wspólnych działań na rzecz lokalnej 
społeczności oraz promowaniu postawy braterskiej 
względem innych.

Dokumenty państwowe z epoki mówią wprost – szko-
ła musi służyć narodowemu dobru. Ojczyzna potrze-
bowała nie tylko świetnie wykształconych ludzi, lecz 
także odpowiedzialnych, zaangażowanych obywateli. 
Dlatego też nie zaniedbywano rozwoju tych umiejęt-
ności, które nie podlegały łatwej ocenie metrycznej. 

Dobry obywatel troszczy się o członków swojej wspól-
noty, jest koleżeński, umie pracować w grupie, a jego 
uzdolnienia nie prowadzą do wywyższania się nad in-
nymi. Wspólnie dbano o przestrzeń szkolną, uczono 
samodzielności oraz gospodarności, a dzieci rozwi-
jały swoje zainteresowania w stosownych zajęciach 
pozalekcyjnych. Organizowano zajęcia plastyczne, 
muzyczne, sportowe. Poczucie wspólnoty budowano 
np. przez opiekę nad szkolnym ogrodem, dbaniem  
o porządek w klasie lub przez organizację różno-
rodnych uroczystości. Wychowanie społeczne było 
równie ważne, jak wykładanie teorii. Formalistyczny 
wzorzec struktury szkoły, czerpiący garściami prawie 
wyłącznie z modelu pruskiego, stał się dominujący 
dopiero w PRL-u.

POŻEGNANIE Z RYWALIZACJĄ I 5 Z MATMY

Podstawowym założeniem tego eseju jest stwierdzenie, 
że przebudowę współczesnego systemu szkolnictwa  
w Polsce należy rozpocząć od podstaw. Chaotyczne 
reformy, brak prestiżu zawodu nauczyciela, niskie za-
robki, roszczeniowe zachowanie rodziców względem 
szkoły – to oczywiste problemy, którym nie warto 
poświęcać tutaj miejsca. Bez odpowiedniego szkiele-
tu konstrukcyjnego, w tym wypadku rzetelnie zapla-
nowanego systemu edukacji wraz z nową podstawą 
programową ze swobodnym podejściem do realizo-
wania programu nauczania, nawet najszlachetniejsze 
idee nie wyjdą poza sferę deklaratywną. Nie da się 
zreformować polskiej szkoły bez bardzo głębokich 
zmian, ponieważ zwykła korekta będzie jedynie przy-
pudrowaniem największych patologii, a reszta dalej 
pozostanie na nędznym poziomie. Zaprezentowane 
niżej pomysły są nie tyle rewolucją, co odejściem od 
obowiązującego pruskiego modelu na rzecz formy za-
początkowanej w II Rzeczypospolitej. Formy łączącej 
edukację z wychowaniem na rzecz dobra wspólnego. 
Powyższa tradycja jest zdecydowanie bliższa nasze-
mu duchowemu dziedzictwu niż zbiurokratyzowane  
XIX-wieczne eksperymenty.

Dokumenty 
państwowe z epoki 

mówią wprost – 
szkoła musi służyć 

narodowemu 
dobru. Ojczyzna 

potrzebowała nie 
tylko świetnie 

wykształconych 
ludzi, lecz także 

odpowiedzialnych, 
zaangażowanych 

obywateli. 
Dlatego też nie 
zaniedbywano 

rozwoju tych 
umiejętności, które 

nie podlegały łatwej 
ocenie metrycznej. 



37

Warto dokonać próby ponownego przemyślenia kate-
gorii edukacji i wychowania, mając jednocześnie z tyłu 
głowy pytanie o to, czego i w jaki sposób szkoła po-
winna uczyć, a także w duchu jakich wartości powinna 
wychowywać. Zatroszczmy się nie tyle o efektywność  
i zgodność z naszymi osobistymi roszczeniami, ale  
o wytworzenie solidnej i twórczej przestrzeni do prze-
kazywania wiedzy bądź umiejętności, a także o stwo-
rzenie zrębów ducha obywatelskiego, niezbędnego  
w każdym ustroju republikańskim. W pierwszej czę-
ści skoncentrujemy się na propozycjach zmian metod 
przekazywania oraz oceny wiedzy, bez których nie 
będzie możliwe wprowadzenie prawdziwego obywa-
telskiego wychowania, podczas gdy w drugiej części 
pokażemy, jak placówki obywatelskie mogą przy-
gotowywać do świadomego uczestnictwa w ustroju 
republikańskim. Jednakże należy zaznaczyć, że od-
dzielne omówienie obu pojęć wynika tylko z inten-
cji porządkujących. Dobra edukacja musi współgrać  
z odpowiednim wychowaniem (i na odwrót).

Trudno jednoznacznie określić, skąd obecny system 
polskiego szkolnictwa czerpie inspiracje. Jednakże 
bez wątpienia wielką rolę odgrywają w nim wzorce 
pruskie, wypracowane na przełomie XVIII i XIX w. Ich 
autorstwo przypisuje się słynnemu �lozofowi epoki – 
Wilhelmowi Humboldtowi. W założeniu szlachetne 
postulaty takie, jak równość dostępu do wiedzy, sa-
modzielność jednostki, możliwość awansu społeczne-
go dzięki określonym predyspozycjom wykorzystał do 
swoich celów Fryderyk Wilhelm I. Szkoły w Prusach 
były zarządzane przez sztab urzędników kształcących 
uczniów według odgórnie ustalonego planu, jakim 
było przekształcenie dzieci w idealnych żołnierzy 
bądź biurokratów. Właśnie wtedy wytworzył się po-
dział oddzielanej krótkimi przerwami 45-minutowej 
godziny lekcyjnej oraz tzw. podstawa programowa. 
Postępy wychowanków podlegały ocenie metrycz-
nej, a nauka stała się równoznaczna z przekazywa-
niem informacji. Nie było w niej już miejsca ani na 
dyskusje, ani na twórczą aktywność podmiotu. Na-
cisk położono na „wkuwanie” materiału, który był 
następnie wery�kowany przez egzamin końcowy.  
W praktyce zakres przekazywanej wiedzy nie odbiegał 
poziomem od dawnych szkół para�alnych, uczących 
podstaw pisania, czytania i arytmetyki. Monarchia 
absolutna w Prusach potrzebowała obywatela wy-
kształconego w „szlachetnym minimum”, toteż jego 

horyzonty nie mogły być za szerokie. Pruskiemu 
uczniowi wpajano posłuszeństwo wobec monarchii  
i systemu, srogo karano za najdrobniejsze przewinie-
nia, natomiast wszelkie przejawy wolnomyślicielstwa 
były tłamszone w zarodku. Każdy miał zostać wpisa-
ny w ściśle zaplanowaną wizję człowieka, wyrażającą 
się zarówno przez jednolity dla wszystkich program 
rozwoju, jak i negatywne ocenianie tych umiejętności, 
które odbiegały od żołnierskich czy biurokratycznych 
standardów.

Brzmi znajomo? Chyba każdy z nas nosi w sobie 
doświadczenie nudnej lekcji, gdy nauczyciel bez-
namiętnie dyktował do zeszytu kolejne regułki.  
A potem odpytywał przy tablicy, każąc każde prze-
kręcone słowo obniżeniem oceny. Siedzenie w nie-
wygodnej ławce przez pełne 45 minut to dla wielu 
pierwsze koszmarne wspomnienie. Współczesna 
szkoła skupiła się na drobnym przetwarzaniu 
sztywnego pruskiego gorsetu, co spędza sen z po-
wiek również nauczycielom. Nieustanne gonienie  
z programem, ciągłe powtarzanie tych samych de-
�nicji, bo przecież tylko to liczy się na egzaminach, 
konieczność uczenia takich kuriozów jak „wstrze-
lenie się w klucz”, gdyż instytucje centralne dalej 
wierzą w wizję jednolitej, uniwersalnej wiedzy,  
a bardziej twórcze bądź niesztampowe myślenie 
jest karane brakiem punktów.

Dlatego też raz na zawsze należy 
pożegnać się z przywiązaniem 
do pruskiego modelu nauczania, 
który nie tylko nie sprawdza się 
w systemie demokratycznym, 
lecz także jest wyjątkowo 
nieefektywny, promując jeden 
typ umiejętności kosztem 
innych. 

 
Ciasne ramy jednolitego dla wszystkich systemu 
tylko potęgują patologie oraz niechęć do nauki. 
Dodatkowo daje on asumpt do bezproduktyw-
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nych debat publicznych, podczas których uczest-
nicy proponują kolejne jednotorowe rozwiązania.  
Z przykrością trzeba stwierdzić, że ta droga prowa-
dzi donikąd. Niemożliwe jest stworzenie uniwersal-
nego wzoru dla wszystkich.

Z tego względu lepiej postawić na różnorodność, 
ograniczając podstawę programową do niezbędnego 
minimum na wstępnym etapie edukacji. Później niech 
już rodzice bądź uczniowie zadecydują, w jakim kie-
runku dalej się kształcić. Postawić na bardziej prak-
tyczny rozwój? Nie ma sprawy. Skoncentrować się 
na pielęgnowaniu umiejętności muzycznych? Proszę 
bardzo. Wybrać placówkę sportową? W porządku. Iść 
w kierunku teoretycznym, aby następnie kontynu-
ować naukę na uniwersytecie? Można i tak. Z jednej 
strony pozwoli to zdjąć odium ze szkół przekazują-
cych wiedzę zawodową, a z drugiej strony umożliwi 
młodym ludziom rozwój własnych talentów oraz 
bardziej świadome planowanie kariery. Kanon nale-
ży odłożyć do lamusa, niech się kurzy. Przerażonych 
tym, że kolejne pokolenia nie będą kojarzyły Potopu 
lub Pana Tadeusza, należy uspokoić – i tak ich nie 
znają. Często nawet przeczytanie streszczenia jest 
już dla nich wyzwaniem. Nie wspominając już o zna-
jomości dat podstawowych wydarzeń historycznych, 
która zazwyczaj ogranicza się do podania, kiedy ro-
zegrała się bitwa pod Grunwaldem (a i to nie zawsze 
trafnie...). Ale zanim zaczniesz pomstować na niewy-
edukowaną młodzież, sprawdź, co ty sam pamiętasz 
ze szkoły. Jak zbudowane jest mitochondrium? Co to 
jest cykl Krebsa? Jakie są rodzaje prądów morskich? 
Co to są alkeny? Wymień 5 dzieł Elizy Orzeszkowej. 
Porównaj polski oraz włoski renesans. Wyjaśnij pod-
stawowe założenia stylu gotyckiego. Streść przebieg 
wojen punickich. Oblicz silnie. Podaj prawa dynamiki 
Newtona. Jeżeli nie odpowiedziałeś automatycznie  
i bez zająknięcia na wszystkie pytania, wychodzi na to, 
że również masz braki w kanonie wiedzy podstawowej.  
Z wiedzy na temat historii bądź z charakterystyki 
utworów narodowych wieszczy nie rodzi się automa-
tycznie miłość do ojczyzny. Ten cel szkoła powinna 
spełniać za pomocą misji wychowawczej, kreując kon-
kretne zainteresowania, odpowiednie postawy, szacu-
nek dla wartości oraz umiłowanie dobra wspólnego. 
Aktualnie piątkowi uczniowie rzadko wykazują chęć 
troski o ojczyznę. Jeśli na wstępnym etapie edukacji 
nie poznają ani nie zrozumieją wagi własnych korze-

ni, nie stanie się to również później, po którymś z ko-
lei powtórzeniu tego samego materiału. 

Oczywiście nie chodzi oto, żeby dać uczniom możli-
wość wyboru między bardziej spro�lowanymi szko-
łami, lecz o gruntową zmianę sposobu myślenia  
o edukacji. Dopominamy się nie tyle o dodatkowe, spe-
cjalistyczne lekcje, o ile o przebudowę całego modelu 
kształcenia. Dlaczego lekcja musi zamykać się w 45 mi-
nutach, podczas których nauczyciel po prostu wykłada 
temat? Chociaż trudno nam wyobrazić sobie bardziej 
swobodne przyswajanie materiału, gdzie pedagog peł-
ni przede wszystkim funkcje wspomagające, nie jest to 
niemożliwe. Na takich założeniach opiera się system 
Montessori lub szkoły eksperymentalne, działające 
według koncepcji Johna Deweya. Dziecko w takich wa-
runkach uczy się nie tylko twórczego rozwiązywania 
problemów praktycznych, lecz także szybciej chłonie 
wiedzę, ponieważ nie czuje dławiącego oddechu przy-
musu. I ku zdziwieniu dorosłych nierzadko okazuje 
się, że może spędzić nad matematyką nawet 2 godziny,  
a nie regulaminowe 45 minut. Jednakże najważniejsze 
jest to, że luźna konstrukcja lekcji pozwala dostosować 
przekazywanie materiału do potrzeb konkretnej grupy. 
Niektórzy wolą dyskutować, inni słuchać. Jedni dobrze 
sprawdzają się podczas zadań grupowych, inni pracują 
nad danym zagadnieniem samodzielnie.

Tutaj dochodzi do głosu także konieczność zmiany 
postawy nauczycieli. Dobry uczeń bowiem nie będzie 
już po prostu przytakującym, siedzącym grzecznie  
i nie przeszkadzającym innym młodym człowiekiem, 
lecz ma charakteryzować się aktywną oraz twórczą po-
stawą. Skoncentrowanie na jego indywidualnych potrze-
bach będzie wymagać albo mniejszych klas, albo więk-
szej liczby pedagogów przydzielonych do danej grupy. 
Ponadto przydałoby się również przeformułować rozu-
mienie samej wiedzy szkolnej, które nie musi być rów-
noznaczne z posiadaniem konkretnego zasobu infor-
macji. Obecnie prymus to osoba ze świetnymi ocenami. 
Jednakże, czy zastanawialiśmy się kiedyś dokładnie, po 
co nam jest w ogóle liczbowa skala wery�kująca postę-
py? Owszem, statystyki ładnie wyglądają na papierze, 
a tabelki ułatwiają wypełnianie dokumentów. Jednak 
świadectwo szkolne to nie tylko świstek, który zginie 
gdzieś w szu	adzie na niepotrzebne rzeczy. To papierek 
lakmusowy, przez który społeczeństwo wydaje sądy na 
temat człowieka dopiero wkraczającego w dorosłość. 
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Dany uczeń może świetnie malować, być uzdolnionym 
technicznie, doskonale sprawdzać się podczas rozwią-
zywania kon	iktów, wykazywać cechy lidera, być nie-
zwykle uczynny i empatyczny. Jednakże wystarczy, że 
nie przoduje w matematyce bądź historii, toteż od razu 
jest klasy�kowany jako mierny. Nie liczą się żadne inne 
talenty poza przyswajaniem informacji, co często pro-
wadzi z jednej strony do marnowania czasu na zwykle 
niewykonalne dogonienie najlepszych, przy jednocze-
snym zaniedbaniu zdolności mniej premiowanych przez 
szkołę, podczas gdy z drugiej strony cierpi na tym też 
samo zdobywanie wiedzy, bowiem od zdobycia nowych 
wiadomości de facto bardziej liczy się uzyskanie dobrej 
oceny. Nagradzanie miarodajnymi liczbami tak napraw-
dę sankcjonuje ściąganie, kombinatorstwo, osiąganie 
wyników łatwym kosztem. Po co trudzić się nad pracą 
domową, skoro można ją szybko przepisać na przerwie, 
a rezultat będzie taki sam? Zakuć, zdać, zapomnieć.

Z tych względów warto zastanowić się nad samym sys-
temem oceniania, promując wprowadzenie schematu 
opisowego, w którym nauczyciel starannie przed-
stawi zarówno postępy wychowanka, jak i elementy, 
nad którymi należy jeszcze popracować, a wszystko 
to opatrzone zostanie wskazówkami dla rodziców. 
Postawienie nacisku na wszystkie elementy rozwoju 
dziecka pozwoliłoby nie tylko premiować zachowania 
zazwyczaj niedoceniane we współczesnej szkole, lecz 
także umożliwiłoby pracę nad konkretnymi talentami 
ucznia. Wtedy test byłby w końcu tym, czym w zało-
żeniu miał być – wskazówką do dalszej pracy, zazna-
czeniem tego, co wiemy, a czego jeszcze musimy się 
nauczyć. Dopiero egzamin końcowy sprawdzałby fak-
tyczny zakres wiedzy ucznia lub dawał uprawnienia 
do wykonywania konkretnego zawodu.

Specjalizacja szkół (a najlepiej klas w obrębie jednej 
placówki) byłaby szansą dla młodych ludzi, którzy 
wery�kowani wyłącznie za pomocą skali punktowej 
słyszą przez naprawdę wiele lat, że są słabi. Nie chodzi 
przecież o stygmatyzacje bądź tworzenie enklaw dla 
tych mniej zdolnych. Mówimy o zmianie myślenia.  
O dostrzeżeniu, że dziecko potra�ące świetnie roz-
wiązywać kon	ikty, organizować pracę kolegów, bądź 
fenomenalnie gra w szachy, jest tak samo wartościo-
wym uczniem, jak laureat olimpiad przedmiotowych. 
I jest dla niego miejsce w jednym szkolnym budynku, 
po prostu chodzi na inne zajęcia. Dzięki temu młodzi 

ludzie mieliby szansę poznać kolegów z różnorodnych 
warstw społecznych, zmierzyć się z innymi punktami 
widzenia, zrozumieć, że dobro wspólne musi dotyczyć 
wszystkich obywateli, a to zadanie nie należy do ła-
twych. Siedzenie z tymi samymi ludźmi przez osiem 
lat w jednej ławce nie wytworzy w magiczny sposób 
przywiązania lub chęci do pracy w grupie. 

Nie należy postrzegać tych propozycji jako całkowitego 
odwrócenia skali – od promowania wiedzy teoretycz-
nej w stronę hołubienia praktycznych zdolności lub 
miękkich umiejętności społecznych. Takie rozumienie 
byłoby popadnięciem w ten sam błąd. Umożliwienie 
młodzieży bardziej świadomego wyboru ścieżki edu-
kacyjnej, nastawienie na kształtowanie ich samodziel-
ności, powtórzmy raz jeszcze, nie ma się wiązać z ja-
kimkolwiek wartościowaniem, lecz wręcz przeciwnie 
– z promowaniem pozytywnego wyobrażenia na temat 
różnorodnych zdolności uczniów.

Niemniej reforma polskiego szkolnictwa będzie wy-
magała zaangażowania nie tylko rządu, dydaktyków  
i uczniów, lecz także tych, którzy bardzo często ograni-
czają się do przedstawiania kolejnych wymagań, a więc 
rodziców. Nie oszukujmy się, współczesna polska szko-
ła jest dla nich bardzo wygodna. Odstawia się dziecko 
na kilka godzin, a niektórzy liczą przy okazji, że dana 
placówka jeszcze wychowa małoletniego. Zaintereso-
wanie postępami dziecka zaznacza się najwyraźniej 
podczas wywiadówek lub przy wyraźnym spadku wy-
ników. Troski o edukację potomka nie można zrzucić 
wyłącznie na szkołę. Podobnie jej zadań wychowaw-
czych nie można rozumieć jako nauki elementarnych 
zasad współżycia społecznego. Nauka nie kończy się po 
wyjściu ze szkoły. Rozwój dziecka jest wieloaspektowy,  
a zdobywanie wiedzy zajmuje tylko jego niewielką 
część. Rodzice nie mogą postrzegać nauczyciela jako 
wroga, lecz uważać go za sprzymierzeńca. Oczywiście, 
muszą reagować w wypadku rażącej niesprawiedliwości 
albo przy innych niepokojących sygnałach. Jednakże 
dopiero bardziej otwarta postawa względem pedagoga 
zapewni obopólne korzyści. Rola rodziców w edukacji 
musi być zdecydowanie większa. 

Pozostaje jeszcze sprawa innego podejścia do zawodu 
nauczyciela. Niedawno, w związku ze strajkiem, na 
przedstawicieli tej profesji wylało się wiadro pomyj. 
Pracują byle jak, statystycznie niedługo w ciągu dnia, 
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nie muszą się rozwijać, bowiem od lat wykładają ten 
sam materiał, nie potra�ą przekazywać wiedzy, nie 
utrzymują dyscypliny w klasie, nie wychowują nale-
życie dzieci. Żyją jak pączusie w masełku, a jak im się 
nie podoba, to zawsze mogą zmienić pracę. Każdy 
wie, jaka jest sytuacja, ponieważ spotkał w swoim ży-
ciu wielu miernych pedagogów. Oczywiście, istnieją 
kiepscy nauczyciele, który traktują uczniów jak dopust 
boży. Znajdziemy jednak również wielu poświęcają-
cych temu zadaniu ogrom energii. Owszem, jak im tak 
źle, to mogą zmienić zawód... i już to robią. Wybierają 
ciepłą posadkę w jakiejś �rmie, ciesząc się z płatnych 
nadgodzin oraz jasno sprecyzowanych obowiązków.  
A w placówkach edukacyjnych zostają najgorsi, speł-
niający byle jak minimum swych obowiązków, liczba 
wolnych wakatów wciąż się zwiększa. Szkoła nie jest 
standardową prywatną �rmą, która za dobrze zreali-
zowane wymagania nagradza słuszną pensją, a podsta-
wowy zakres obowiązków może wykonać każdy. Tutaj 
nagrodą za zaangażowanie jest kiepskie wynagrodze-
nie oraz niski prestiż społeczny.

Tchnięcie nowego życia w skostniałe i nieefektywne 
metody nauczania przyszłych pedagogów może przy-
nieść spro�lowany system ich kształcenia. Obecnie 
na wielu uniwersytetach przedmioty pedagogiczne są 
dodatkiem do głównego kierunku. Dochodzimy do ku-
riozum, w którym wielu  absolwentów historii czy po-
lonistyki zalicza około 60 godzin dydaktyki, 30 godzin 
emisji głosu, dodatkowe zajęcia z metodyki danego 
przedmiotu oraz niewiele godzin z psychologii. Zwy-
kle nie mają pojęcia o autyzmie, ADHD lub dysleksji  
i nie potra�ą pracować z takim uczniem. Praktyki pod 
nadzorem nauczyciela prowadzącego nie pozwalają na-
brać stosownego doświadczenia w samodzielnej pracy 
z uczniami w klasie. Często nie ma nawet gdzie odbyć 
praktyk, gdyż trzeba gonić z programem. Sytuacja nie 
wygląda lepiej ze specjalistycznymi studiami peda-
gogicznymi, na których pochłania się ogromną liczbę 
pozycji, nawet z nowatorskimi sposobami nauczania, 
ale i tak nie jest możliwe wprowadzenie ich w polskiej 
szkole (brakuje sprzętu, materiałów, uczniowskiego 
zaangażowania, poparcia rodziców). Od lat młodych 
adeptów nauczycielskiego fachu uczy się drzewka decy-
zyjnego, burzy mózgów, pokazuje, jak prowadzić deba-
ty, a potem i tak nie ma czasu na przeprowadzenie tych 
„innowacyjnych staroci”, bo trzeba gonić z materiałem.

Kilka nie najgorzej kształcących kierunków w kraju 
to zdecydowanie za mało. Nie obejdziemy się bez wy-
specjalizowanych studiów nauczycielskich, na których 
nacisk będzie położony na praktyczne nauczenie zawo-
du. Uczenie innych to ciężki fach i kształcenie w tym 
kierunku nie powinno odbywać się na marginesie in-
nych zainteresowań i być postrzegane właściwie jako 
opcja awaryjna, gdyby nie wyszły nam inne możliwości 
rozwoju zawodowego. Lepiej przeobrazić przestarzałe 
studia pedagogiczne w osobne, wyspecjalizowane stu-
dium, dzięki któremu adepci nie tylko poznają tajniki 
zawodu, lecz także poświęcą więcej czasu na przygo-
towanie się do wyzwań związanych z pracą z dziećmi  
i z rodzicami. 

SZKOŁA OBYWATELSKA

Dużo już zostało powiedziane o tym, czego lub  
w jaki sposób szkoła powinna uczyć, jednak dotychczas 
niewiele miejsca poświęciliśmy kwestii wychowania, 
poza stwierdzeniem faktu, że szkoła nie powinna zaj-
mować się nauką podstawowych norm społecznych 
lub zasad dobrego zachowania. Zadaniem szkoły jest 
wspieranie dobrych cech dziecka oraz rugowanie ne-
gatywnych postaw, jednak jej główny cel zawiera się 
w solidnym kształceniu obywatelskim, dążącym do 
poszanowania troski o dobro wspólne. Podanie de�-
nicji owego upragnionego dobra wspólnego to zawsze 
problematyczne zadanie, niemniej już samo dążenie do 
niego wywołuje mniejsze kontrowersje. 

Jeżeli jesteśmy zwolennikami 
republikańskiej organizacji 

wspólnoty, w której strukturalna 
organizacja państwa 

jest wytwarzana w toku 
współdziałania, debatowania 

oraz wypracowywania kolejnych 
rozwiązań, to nie powinniśmy 

oponować przed przeobrażeniem 
szkoły w kuźnię postaw 
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obywatelskich, w których dzieci 
z czasem poznają w praktyce 
zasady funkcjonowania 
demokracji. 
 
Aktualnie sytuacja wygląda tak, że młodzi ludzie przez 
około 12 lat są uczeni posłuszeństwa oraz przestrzega-
nia regulaminów. Ich możliwości wpływania na rzeczy-
wistość szkolną są bardzo ograniczone. Przewodniczą-
cy klasy nie ma za wiele do powiedzenia, a jego wybór 
to po prostu rezultat koleżeńskiej sympatii. Rola dyżur-
nego ogranicza się do namoczenia gąbki lub przyniesie-
nia kredy. Najwięcej do roboty ma zazwyczaj skarbnik, 
który musi pilnować kwestii �nansowych. Próby prze-
prowadzenia wyborów na bardziej ogólnym szczeblu to 
przede wszystkim dobra zabawa oraz okazja do wygłu-
pów. Często uczniowie nie mogą nawet zdecydować, 
gdzie odbędzie się szkolna wycieczka lub na jaki �lm 
klasa pójdzie do kina. Szkolna demokracja to zazwyczaj 
farsa, gdzie kształtują się negatywne wzorce państwa  
i władzy. Uczestnictwo w życiu szkoły pokazuje, że na-
sze decyzje nie mają znaczenia, osobiste przekonania 
giną pod naporem odgórnych decyzji, a my sami nie je-
steśmy w stanie niczego zmienić, nawet jeśli zbierzemy 
wokół siebie grupę podobnych sobie. A potem jesteśmy 
zdziwieni, że wkraczający w dorosłość młodzi ludzie po 
zakończeniu edukacji nie przykładają wagi do polityki, 
władzę postrzegają z góry jako złą i narzuconą oraz nie 
interesuje ich ani uczestnictwo w wyborach, ani udział 
w inicjatywach obywatelskich.

Lata pruskiego drylu przyniosły gorzkie owoce. Ocze-
kujemy, że ludzie w magiczny sposób przestawią się  
z bierności i posłuszeństwa na aktywność i zaanga-
żowanie na rzecz wspólnego dobra, chociaż tak długo 
funkcjonowali w środowisku, które wymagało od nich 
zupełnie innych cech. Świadome podejście do demo-
kracji nie pojawi się samo z siebie. Trzeba się go nauczyć 
oraz poznać w praktyce. Z wiedzy, ilu posłów zasiada 
w polskim sejmie lub jak można zmienić konstytucje, 
nigdy nie narodzi się obywatel. Tylko wytworzenie wła-
ściwych nawyków doprowadzi do wykształcenia praw-
dziwego społeczeństwa obywatelskiego.

Jeśli chcemy traktować demokrację poważnie, a nie 
czysto deklaratywnie, to nie powinniśmy odżegny-

wać się od jej praktycznej nauki w szkole. Samorząd 
uczniowski, przewodniczący klasy, dyżurny – te funk-
cje muszą w końcu zostać związane z realnymi prawa-
mi i obowiązkami.  Parlament szkolny, dziś raczej in-
nowacja niż standard, należałoby wprowadzić w każdej 
placówce, aby uczniowie na własnej skórze przekonali 
się, jak działają podstawowe mechanizmy polskich 
władz ustawodawczych i wykonawczych. Później będą 
wiedzieć, jak na nie wpływać, czego od nich wymagać 
oraz jakim problemom starają się zaradzić. Kiedy uczeń 
doświadczy konsekwencji złych wyborów, w przyszło-
ści prawdopodobniej bardziej zastanowi się nad stawia-
nym podczas wyborów krzyżykiem. Ponadto młodzież 
dowie się wiele na temat tego, co sama może zmienić 
w otaczającym świecie. Nauczenie się z podręcznika, 
czym jest inicjatywa ustawodawcza lub budżet partycy-
pacyjny to tylko przetwarzanie informacji. Zapropono-
wanie, przegłosowanie i wprowadzenie zmian w danej 
placówce edukacyjnej to kształtowanie świadomego 
oraz zaangażowanego obywatela, który rozumie oraz 
szanuje dobro wspólne.

Co więcej, byłaby to także działalność praktyczna, nie 
tyle nauczająca zasad prowadzenia debaty, o ile po-
magająca w krystalizacji osobistych przekonań przy 
zachowaniu szacunku dla innych stron. Chyba każdy  
z nas spotkał się w szkole z realiami zbiorowej odpo-
wiedzialności, kiedy nauczyciel po prostu karał bez 
wysłuchania jakichkolwiek argumentów. Albo gdy czu-
liśmy, że nie ma sensu wypowiadać własnego zdania, 
gdyż nikogo ono nie interesuje. 

Trzeba skończyć z takimi patologiami, bowiem zamiast 
wspierania demokratycznego etosu promujemy raczej 
obojętność lub wzmagamy poczucie niesprawiedliwo-
ści. Nadal powtarzamy więc pro�l pruskiego absolwen-
ta – mierny, bierny, ale posłuszny i grzeczny, czyli bez 
umiejętności poruszania się w republikańskim ustroju.

Nie chodzi jednak po prostu o oddanie władzy w ręce 
uczniów. Dużo ważniejsza od poznania swoich praw 
będzie dla nich nauka odpowiedzialności, podczas 
której błędne lub podejmowane od niechcenia decyzje 
przyniosą stosowne konsekwencje. Kiedy nikomu nie 
będzie się chciało zająć organizacją wycieczki, po pro-
stu jej nie będzie. Gdy klasa wybierze na przewodniczą-
cego osobę, którą po prostu lubi albo taką, która obieca 
im niestworzone rzeczy, przez cały rok będzie zmagać 

Trzeba skończyć  
z takimi 
patologiami, bowiem 
zamiast wspierania 
demokratycznego 
etosu promujemy 
raczej obojętność lub 
wzmagamy poczucie 
niesprawiedliwości. 
Nadal powtarzamy 
więc pro�l pruskiego 
absolwenta – mierny, 
bierny, ale posłuszny 
i grzeczny, czyli 
bez umiejętności 
poruszania się  
w republikańskim 
ustroju
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się z następstwami swojego głosowania. Poprawne 
funkcjonowanie procedur demokratycznych nie będzie 
możliwe bez wsparcia grona pedagogicznego oraz ro-
dziców. Nauczyciel musi nie tylko wspomagać inicjaty-
wy uczniów, lecz także wskazywać, jakie nie mają szans 
powodzenia oraz dlaczego nie zostaną wprowadzone 
w życie. To „dlaczego” jest niezwykle ważne, gdyż uczy 
zarówno rozwagi w doborze celów, jak i wyjaśnia popeł-
niane w trakcie ich realizacji błędy. W takim systemie 
władza dyrekcji przestaje być autorytatywna. Podobnie 
rodzice mogą posiadać swoich reprezentantów oraz ak-
tywnie wpływać na kształt danej placówki. Współdzia-
łanie wszystkich podmiotów zaangażowanych w edu-
kacji pozwoli wytworzyć nową tożsamość obywatelską. 
Potrzeba jednak dobrej woli wszystkich. Aktywność 
tylko jednej ze stron mija się z celem. Wówczas dalej 
byłaby to farsa, nie demokracja. Potrzebujemy również 
odpowiedniego systemu kar za naganne zachowanie, 
gdyż wstawiane uwagi albo obniżenie zachowania nie 
robią już na młodzieży żadnego wrażenia. Nauczycie-
lom wytrącono z ręki jakiekolwiek narzędzia dyscy-
plinujące. Za zrujnowanie lekcji oraz uniemożliwienie 
nauki innym faktycznie nie grożą żadne poważne 
konsekwencje. Przypuszczalnie warto zastanowić się 
nad zostawaniem ucznia w szkole po zakończeniu lek-
cji oraz przywróceniem możliwości wyrzucenia go za 
szkoły za najgorsze przewinienia lub przeniesienia go 
do stosownej placówki o zaostrzonym rygorze.

Nauka współodpowiedzialności za dobro wspólne nie 
polega wyłącznie na zaaplikowaniu w skali mikro pew-
nych procedur. Ten proces jest o wiele bardziej skom-
plikowany, lecz istnieje kilka metod na jego wspoma-
ganie. Stosunek do współczesnej szkoły ogranicza się 
do dwóch postaw – najczęściej traktujemy tę instytucję 
jako nieprzyjemny obowiązek lub zupełnie nie poczu-
wamy się do dbałości o jakość jej funkcjonowania. Póź-
niej zakres tego, o co nie musimy się martwić, zdecydo-
wanie się rozszerza – przestrzeń miejska, środowisko 
naturalne, stanowisko pracy, rażące przejawy niespra-
wiedliwości społecznej. Aż ciśnie się na usta stwierdze-
nie, że jeśli coś jest wspólne, to jest niczyje, więc nie 
ma potrzeby o to dbać. Zmiana takiego postrzegania 
otaczającego nas świata to nic prostego. Zacznijmy od 
stawiania małych kroków w placówkach edukacyjnych. 

Dlaczego uczniowie nie mogą sami zadbać o czystość 
klasy? Takie rozwiązanie od dawna funkcjonuje w Ja-

ponii i sprawdza się pierwszorzędnie. Szkoła musi być 
czymś więcej niż miejscem, gdzie pedagog przekazuje 
informacje. Obowiązek szkolny powinien dotyczyć 
zarówno przyswajania wiedzy, jak i propagowania od-
powiednich postaw. Duch obywatelski nie narodzi się 
z omawiania kolejnych lektur, lecz może być wynikiem 
uczestnictwa w szkolnych procedurach demokratycz-
nych, wypełniania obowiązków we wspólnej prze-
strzeni, organizacji wydarzeń edukacyjno-sportowych 
oraz zachęcania dzieci do twórczego angażowania się 
w sprawy szkoły. Tak właśnie funkcjonowała szkoła 
w II Rzeczypospolitej, gdzie absolwent był z de�nicji 
nie tylko dobrze wykształcony, lecz także wiedział, że 
uczestnictwo w życiu społecznym to zarówno prawa, 
jak i obowiązki. Bez wyrobienia stosownych nawyków, 
zrozumienia zasad demokratycznego zaangażowania  
i pielęgnowania wartości, możemy zapomnieć o stwo-
rzeniu sprawie funkcjonującej demokracji. Dlaczego 
dzieci nie mogłyby obserwować działalności urzędów, 
ministerstw, sądów czy sejmu, tak jak miało to miejsce 
w I Rzeczypospolitej? Ustrój republikański opiera się 
na działaniu, a nie przyswajaniu teorii.

***

Wyżej zaproponowane pomysły nie są jeszcze syste-
mowym projektem. Metody nauczania oraz stawianie 
na samodzielność uczniów trzeba dostosować do ich 
wieku i kompetencji. Nie wszystkie postulaty da się 
wprowadzić od razu, jednakże zmiana optyki myśle-
nia o funkcjach edukacyjno-wychowawczych szkoły, 
oderwanie od pruskiego modelu, próba ponownego 
rozważenia zadań takich placówek mogą zadziałać 
ożywczo na skostniały system. Jednak bez chęci za-
mian, podzielanej przez wszystkich zainteresowanych, 
gruntowne przeobrażenie struktur przekazywania 
wiedzy nie będzie możliwe. Ciężar edukacji przyszłych 
pokoleń nie spoczywa wyłącznie na uczniach i nauczy-
cielach, potrzebne jest także wsparcie rodziców i rządu. 
Reorientacja tylko jednej ze stron niczego dobrego nie 
przyniesie, o czym świadczą głosy podkreślające, że 
przecież już teraz istnieją szkoły, które opierają się na 
bardziej demokratycznym modelu, a wcale nie osiągają 
jakichś fenomenalnych wyników. No, właśnie – wyni-
ków. Nic dziwnego, że wychowanie republikańskie nie 
przynosi rezultatów, skoro i tak najważniejsze są oceny. 
Garstka zainteresowanych weźmie udział w szkolnych 
wyborach, inni będą woleli walczyć o jak najlepsze stop-
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nie. Nie da się zmienić polskiego systemu szkolnictwa, 
wprowadzając doraźne i jednorazowe nowinki. Prze-
miana musi być gruntowna, wieloetapowa oraz długo-
trwała. Nie da się zorganizować edukacji i wychowania 
w taki sposób? Nikomu nie będzie się chciało? Zmiany 
nie są możliwe? Pamiętajmy, że bierni w końcu muszą 

się dostosować do tych, którzy jednak wybrali działa-
nie. Obojętność i bezproduktywne lamenty sprawdzają 
się tylko na krótką metę – zawsze może być gorzej, co 
pokazują kolejne nieprzemyślane reformy.

 

Daria Chibner

członkek warszawskiego kolegium redakcji czasopisma idei „Pressje”. Dokto-
rantka w  Instytucie Filozo�i Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Klubu 
Jagiellońskiego.
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ZASADNICZE ZAŁOŻENIA NOWEJ ORDYNACJI PL

Finalnie chodzi przecież o matematyczny algo-
rytm, który przekłada oddane głosy na to, kto za-
siądzie w Sejmie. Sama matematyka, nawet jeśli 
dla części humanistów bywa deprymująca, nie jest 
wcale największym wyzwaniem. Prawdziwy węzeł 
gordyjski stanowi społeczny mechanizm, który 
jest przez nią generowany. Ordynacja wyborcza to 
bowiem złożony system impulsów, nagród i barier, 

które stają na drodze jednostek i grup uczestniczą-
cych w politycznej grze. Grze o głos, ale też grze  
o trend – o to, w którą stronę mają podążać wspól-
ne sprawy. Rozwiązywanie wszystkich tego typu 
dylematów warto jednak zacząć od rzeczy najprost-
szej. Od przedstawienia konkretnej propozycji.

Proponowane rozwiązanie – nazwane ordynacją 
proporcjonalno-lokalną (dalej jako ordynacja PL) 
zakłada połowiczną rewolucję, czyli z jednej stro-

Projekt 
ordynacji 

sprawiedliwej  
 
 
 
 
Jarosław Flis

Instytucja ordynacji wyborczej to rzecz niezwykle skomplikowana.  
W ramach jednego mechanizmu konieczne jest pogodzenie demokra-
tycznych idei, takich jak reprezentacja, sprawiedliwość i odpowie-
dzialność z pozbawionym takiej wzniosłości, aczkolwiek niezbędnym 
konkretem – policzalnym interesem wyrażonym w liczbie pozyskanych 
mandatów. Warto podjąć dziś to wyzwanie. Stawką w tej grze jest bo-
wiem – zagrożone przez obowiązującą ordynację – wspólne dobro.
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ny zachowanie elementów obecnego modelu, ale 
także dodanie do niego nowych mechanizmów. 
Wprowadzenie, wymarzonych przez wielu, okrę-
gów jednomandatowych, ale przy zachowaniu pro-
porcjonalności i znanych już okręgów wyborczych. 
Czy da się to pogodzić? 

Punktem wyjścia dla ordynacji PL jest 41 istnie-
jących dzisiaj okręgów wyborczych oraz metoda 
d’Hondta jako sposób przeliczania głosów na 
mandaty. Bez zmian pozostaje również jeden  
z kluczowych elementów obecnej ordynacji – me-
chanizm, w ramach którego głos oddany na da-
nego kandydata jest jednocześnie głosem na jego 
partię, zaś wynik partii to suma głosów pozyska-
nych przez wszystkich jej kandydatów. 

Co zatem ulegnie zmianie? Otóż każdy z 41 obec-
nych okręgów sejmowych zostanie podzielony na 
podokręgi. Finalnie powstanie ich 230, co będzie 
odpowiadać nieprzypadkowo połowie wszystkich 
mandatów (w Sejmie zasiada 460 posłów). To 
oznacza, że w każdym z okręgów rozdzielanych 
byłoby dwa razy więcej mandatów niż liczba sa-
mych podokręgów. Tak, jak dziś pomiędzy okręgi 
rozdzielane są mandaty w zależności od liczby 
mieszkańców, tak byłoby i w nowym systemie. 
Z tą tylko różnicą, że mandaty byłyby rozdzie-
lane parami, a liczba takich par wyznaczałaby 
liczbę podokręgów. Jeśli więc okręgowi 8 (Zielo-
na Góra) przypadałoby 6 par mandatów – czyli 
dzisiaj byłoby ich 12 – to podzielono by go na  
6 podokręgów.

Kolejna fundamentalna zmiana polegałaby na 
wprowadzeniu zasady, zgodnie z którą każdy ko-
mitet wyborczy wystawiałby w danym podokrę-
gu tylko jednego kandydata w przeciwieństwie 
do obecnej sytuacji, w której możemy przebierać  
w całej gamie kilkunastu lub nawet kilkudzie-
sięciu kandydatów z danej listy. Załóżmy hipo-
tetycznie, że w podokręgu „xyz” mamy zareje-
strowanych 7 komitetów. Dzisiaj oznaczałoby to 
zabawę w wybór jednego człowieka spośród przy-
puszczalnie ponad 100 możliwości. W ordynacji 
PL dostalibyśmy jedną niedużą kartę z 7 nazwi-
skami do wyboru – po jednym z każdego z komi-
tetów. Nasza nowa ordynacja zakłada oczywiście 

także możliwość indywidualnego startu kandy-
data w pojedynczym podokręgu, bez konieczno-
ści wchodzenia na listy danej partii politycznej. 

Teraz należy zastanowić się, w jaki sposób będzie 
przebiegała procedura podziału mandatów. Otóż 
ordynacja PL zakłada stworzenie dwóch rodza-
jów mandatów: bezpośrednich i uzupełniających. 
Mechanizm w przypadku mandatów bezpośred-
nich jest prosty i klarowny: ten kandydat, który  
w danym podokręgu uzyska największą liczbę 
głosów, automatycznie otrzymuje mandat i trafia 
do Sejmu. Jest to więc mechanizm znany z obec-
nych wyborów do Senatu czy głosowania na rad-
nych gminy. Mandaty uzupełniające byłyby nato-
miast przyznawane partiom na poziomie okręgu, 
a nie podokręgu. W tym wypadku podstawą do 
ich wyliczenia byłaby suma głosów oddana na 
daną partię w skali całego okręgu, we wszystkich 
podokręgach. Następnie do gry wkraczałaby, ak-
tualnie stosowana w wyborach do Sejmu, metoda 
liczenia głosów d’Hondta. W praktyce oznacza 
to, że połowa (230) posłów zostanie wybranych 
z pośrednictwem mandatów bezpośrednich, dru-
ga połowa poprzez instytucję mandatów uzupeł-
niających. Najlepiej zobaczyć to na konkretnym 
przykładzie. W tabeli poniżej przedstawiono wy-
niki wyborów z 2015 r. w okręgu nr 8 – Zielona 
Góra – obejmującym całe województwo lubuskie, 
w którym rozdzielanych jest w sumie 12 manda-
tów. Wybory w tym okręgu wygrało minimalnie 
Prawo i Sprawiedliwość, wyprzedzając Platformę 
Obywatelską. Każdej z tych partii należy się po 
5 mandatów. Po jednym dostanie natomiast .No-
woczesna i ruch Kukiz’15.  

Okręg ten został podzielony na 6 podokręgów, 
w których najważniejszymi miastami są: Zielo-
na Góra, Nowa Sól, Gorzów Wielkopolski, Mię-
dzyrzecz, Świebodzin i Żary. Ciemnoszarym 
tłem wyróżniono wyniki partii, które wygrywają  
w poszczególnych podokręgach. PiS zwycięża  
w podokręgach Nowa Sól i Żary, natomiast PO  
w czterech pozostałych. W ten sposób podzielili-
śmy mandaty bezpośrednie. 

zależności przez kandydatów, którzy mogą 
wbrew ustaleniom partyjnych władz zdobyć man-
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46

PRESSJE 2019 — TEKA 56

PARTIA

POPARCIE W OKRĘGU

MANDATY DLA PARTII

PODOKRĘGI

RODZAJ 
MANDATU

ZIELONA G.

 
NOWA SÓL

GORZÓW WLKP.

MIĘDZYRZECZ

ŚWIEBODZIN

ŻARY

BEZPOŚREDNI

UZUPEŁNIAJĄCY

PIS

28,30%

 
5

24,80%

30,30%

28,76%

28,75%

27,50%

30,20%

2

3

PO

28,20%

 
5

28,7%

26,0%

29,2%

28,8%

29,1%

27,4%

4

1

NOWOCZESNA

10%

 
1

16%

11%

9%

6%

8%

8%

0

1

KUKIZ 15

8,80%

 
1

8%

8%

10%

9%

9%

9%

0

1

Podział mandatów według ordynacji PL na podstawie głosowania w wyborach sejmowych 2015 w okręgu nr 8. Źródło – 

opracowanie własne na podstawie danych PKW.

Teraz czas na wyliczenie mandatów uzupełniających 
za pośrednictwem metody d’Hondta. Pozwala ona 
pokazać, której partii należy się każdy z po kolei roz-
dzielanych mandatów (dla zainteresowanych: dzieli-
my głosy zdobyte przez partie przez kolejne liczby 
całkowite a uzyskane tak ilorazy porządkujemy od 
największych do najmniejszych – mandaty przy-
znajemy według takiej kolejności, aż rozdzielimy 
wszystkie). Jednocześnie ogół kandydatów każdej  
z partii w całym okręgu porządkujemy wedle uzyska-
nego poparcia wyborczego. Następnie te mandaty, 
które należą się partii, a nie przypadły zwycięzcom 
w podokręgach, przyznawane są zgodnie z taką ko-
lejnością – ponownie, dokładnie tak, jak w obecnym 
systemie. Podokręgi, w których kandydaci dostają 
mandaty na takiej podstawie, zaznaczono jasnosza-
rym tłem. Z czterech kandydatów PiS-u, którzy nie 
wygrali w swoich podokręgach, mandaty dostaje 
trzech. Nie otrzymuje go zatem kandydat z Zielo-
nej Góry, który uzyskał najniższe poparcie. Z dwóch 
kandydatów PO, którzy nie wygrali w podokręgach, 
wyższe poparcie otrzymał ten z Żarów, więc to on 
dostaje jeden należny jeszcze tej partii mandat. Kan-
dydaci .Nowoczesnej i Kukiza nie wygrali w żadnym 
z podokręgów. Najwyższe poparcie mają jednak ci 
z Zielonej Góry w przypadku .Nowoczesnej i z Go-

rzowa w przypadku Kukiza. To oni zatem otrzymują 
należne partii mandaty.

KONIEC Z ZASADĄ: „NAJWIĘKSZY WRÓG TO MÓJ 
KOLEGA Z LISTY” 

Po przedstawieniu podstawowych założeń i mecha-
nizmów działania nowej ordynacji sejmowej czas na 
wskazanie racji stojących za stworzeniem ordynacji PL.

Propozycja nowej ordynacji zakłada likwidację ry-
walizacji pomiędzy kandydatami z tej samej listy.  
W ten sposób usuwamy jeden z najbardziej wątpli-
wych merytorycznie elementów aktualnie funkcjo-
nującej ordynacji. Możliwość wyboru jednego kan-
dydata danej partii spośród całej puli dostępnych 
nazwisk ma oczywiście swoje plusy, jednak wyraźnie 
przeważają towarzyszące temu rozwiązaniu minusy. 
Wskazane wady nie są eksponowane przez samych 
aktorów politycznych, wręcz przeciwnie – są one 
skrzętnie ukrywane, ponieważ ci, którzy na nich tra-
cą, często nie zabierają głosu. Kto zatem cierpi?

Za wyborem spomiędzy wielu dostępnych kandyda-
tów tego samego ugrupowania przytacza się zwykle 
podstawowy argument – obietnicę zachowania nie-
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dat przez podważenie – dzięki głosom wybor-
ców – ustalonej przez „górę” hierarchii. Jednak  
w praktyce opcja ta dotyczy tylko jednego rodza-
ju kandydatów – dotychczasowych posłów, któ-
rzy podpadli swojej partii i zostali zepchnięci na 
dalekie miejsca na listach. Ich skuteczność obro-
ny własnego „statusu” jest zresztą połowiczna.  
W połowie przypadków udaje im się zachować 
mandat, zaś w połowie takie wypchnięcie na dal-
sze miejsce spełnia swoje zadanie, pomimo po-
zostawienia możliwości swobodnego wskazania 
kandydatów przez samych wyborców przy urnach. 
Natomiast wśród nowych kandydatów, którzy do-
tychczas nie zasiadali w sejmowych ławach, tylko 
jeden na pięćdziesięciu zdobywa mandat – i to tyl-
ko w dużych oraz stabilnych partiach.

Kluczowym problemem, który 
wynika z istnienia rozbudowanej 
listy partyjnej, jest rywalizacja 
terytorialna pomiędzy 
kandydatami z tego samego 
ugrupowania. 
 
Toczy się ona pomiędzy tymi, którzy „obsługują” 
poszczególne fragmenty okręgu, czyli coś podobne-
go do proponowanych podokręgów. Jednak granice 
tych obszarów nie są precyzyjnie i jednoznacznie 
ustalone. Stanowią one przedmiot skomplikowa-
nych gier w obrębie poszczególnych ugrupowań. 
O zdobyciu mandatu decyduje sukces lub porażka 
w wewnętrznych rozgrywkach dotyczących gra-
nic poszczególnych „rewirów”. W arsenale takich 
rozgrywek znaleźć można dogęszczenie powiatów 
kandydatami walczącymi o te same „nisze”. Istot-
ną rolę odgrywa także pozycja medialna liderów 
list i ich zachowanie w trakcie kampanii wyborczej. 
To wszystko generuje coraz otwarciej opisywany  
w mediach mechanizm, zgodnie z którym jedynymi 
realnymi konkurentami w trakcie wyborów są dla 
kandydatów… ich koleżanki i koledzy z listy.

Nie jest jednak tak, że proponowane rozwiązanie 
eliminuje konkurencję wewnętrzną – raczej ją 

cywilizuje. Każdy z zawodników biegnie po swo-
im torze, jakim jest podokręg. Ściga się przede 
wszystkim z rywalami należącymi do innych 
partii. Może zdobyć samodzielną nagrodę, którą 
jest zwycięstwo w podokręgu, a to zapewnia mu 
całkowitą niezależność od władz partii. Jednak 
nawet jeśli jej nie zdobędzie, mandat zapewni 
mu lepszy wynik, o który można zabiegać tylko 
w jeden sposób – pozyskując dla partii nowych 
wyborców. Nigdy zaś nie ma nawet możliwości,  
a co dopiero pokusy, by odbierać głosy koleżan-
kom i kolegom z listy. Ordynacja PL stwarza 
systemowe warunki dla pracy zespołowej, nie 
zachęca do podkopywania dołków pod swoimi 
partyjnymi współtowarzyszami. 

Zabezpieczeniem politycznych outsiderów, skrzy-
dłowych i kontestatorów jest możliwość samo-
dzielnego startu. Partia musi zdecydować, czy 
może sobie pozwolić na to, by całkowicie wyklu-
czyć nielubianego przez kierownictwo posła, ryzy-
kując, że wystartuje on jako kandydat niezależny 
i uszczknie partii część poparcia (a nawet zdobę-
dzie samodzielnie mandat bezpośredni). Może 
lepiej będzie jednak zaakceptować jego postawę 

– czy to niezależność, czy kontrowersyjność – i wy-
stawić jako swojego kandydata. W ten sposób or-
dynacja PL zachęca do przeprowadzenia realnych, 
a nie tylko PR-owych prawyborów, aby rozstrzy-
gać z udziałem obywateli, kto powinien ubiegać 
się o mandat danej partii w danym okręgu. 

Likwidacja aktualnego mechanizmu bratobójczej 
walki jest ważna z jeszcze jednego powodu. Obec-
nie korzysta z niego nie tylko partyjna „góra”, lecz 
także faworyzuje on większe ośrodki. Formalnie 
głosy ich mieszkańców są tak samo ważne, jak te  
z powiatów ziemskich. Jednak w praktyce kan-
dydaci z mniejszych miejscowości są na gorszej 
pozycji, co sprawia, że wyborcy mają poczucie, 
że ich głosy finalnie nie mają wielkiego znacze-
nia. Pierwsze miejsca na listach zajmują z reguły 
kandydaci z największych miast okręgu, o ile nie 
w ogóle „spadochroniarze” ze stolicy. Dodatkowo, 
jeśli o jeden mandat rywalizuje trójka kandyda-
tów – dwóch z mniejszych powiatów, zaś jeden  
z powiatu większego, to z reguły ten ostatni zo-
staje posłem, nawet jeśli zdobył mniej głosów, niż 

JAROSŁAW FLIS — PROJEKT ORDYNACJI SPRAWIEDLIWEJ
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tamci razem wzięci. Zaś w kolejnych wyborach  
i partii, i posłowi z większego powiatu znów opła-
ca się umieścić na liście po jednym kandydacie  
z każdego z tych przegranych powiatów. Historia 
znowu się powtarza. 

REPUBLIKAŃSKIE CECHY ORDYNACJI PL

James March i Johan Olsen – autorzy fundamental-
nych re	eksji nad instytucjami publicznymi – zwró-
cili uwagę na zasadniczy problem, przed którym 
stają wszystkie ciała przedstawicielskie. Jest nim 
znalezienie równowagi pomiędzy dwoma funkcjami. 
Z jednej strony powinny one integrować i tworzyć 
wspólnotę, z drugiej – agregować indywidualne pre-
ferencje i oczekiwania jej członków. Te dwie funkcje 
można także przypisać dwóm podstawowym spo-
sobom myślenia o państwie: wyobraźni politycznej 
republikanizmu, odsyłającej nas do budowy wspól-
noty i czynnej obrony przed tyranią za pośrednic-
twem obywatelskiego zaangażowania w politykę,  
a także wyobraźni liberalnej, dla której kluczową 
kwestią jest akcentowanie zróżnicowania poglądów 
wewnątrz wspólnoty i możliwość ich wyrażania 
przez jednostki.

Jak więc wygląda ta równowaga pomiędzy funkcją 
integracyjną a agregacyjną, pomiędzy pierwiast-
kiem republikańskim i liberalnym w obecnej pol-
skiej ordynacji wyborczej do Sejmu? Za integrację 
odpowiada system d’Hondta. Chociaż formalnie 
jest on ujęty raczej jako element agregacyjny, co 
zdaje się potwierdzać konstytucyjne odwołanie do 
proporcjonalności, to w praktyce tworzy on bardzo 
silne impulsy integracyjne, zachęcając do budowa-
nia dużych partii, a tym samym tworzenia stabilnej,  
a nie rozproszonej sceny politycznej. Przyglądając 
się ostatniemu ćwierćwieczu, możemy zaobserwo-
wać, że liczba partii, które przekraczały próg wybor-
czy, wahała się pomiędzy trzema a sześcioma. Wy-
daje się to liczbą adekwatną dla kraju tej wielkości 
co Polska, biorąc pod uwagę występujące w naszym 
państwie podziały ideowe. 

Tym, co podważa integracyjność systemu, jest opisa-
ny już obszernie wyżej proces bratobójczej rywalizacji 
wewnątrz list partyjnych oraz możliwość „rozgry-
wania miejsc”, prowadzona przez partyjne władze.  

W ten sposób budujemy system, w którym występuje 
specy�czna integracja przez kon	ikt wewnątrz każ-
dej z partii. 

Tymczasem model zlokalizowanej 
listy, proponowany w ramach 

ordynacji PL, pozwala 
zlikwidować ten patologiczny 

mechanizm walki swoich ze 
swoimi, a w zamian oferuje 

integrację wewnątrzpartyjną 
poprzez grę do jednej bramki.

 
Dzięki jednoznacznemu zwycięstwu w ramach po-
dokręgów może to sprzyjać naturalnemu wyłanianiu 
liderów w skali lokalnej czy regionalnej.

To, że takowa potrzeba integracji faktyczne ist-
nieje, widać w obecnym systemie w sposób dość 
kuriozalny. Pragnienie symbolicznego zwycięstwa 
i podkreślenia roli jednostek można zauważyć  
w chwaleniu się liczbą głosów zdobytych indywi-
dualnie przez poszczególnych kandydatów. Jest to 
szczególnie wyraźne w wypadku osób z pierwszych 
miejsc na liście. Tymczasem indywidualny wynik 
kandydata jest w bardzo niewielkim stopniu jego 
własną zasługą. Zależy bowiem od wielkości okręgu 
(mocno zróżnicowanej), jego charakterystyki (gdyż 
mieszkańcy metropolii znacznie chętniej wskazują 

„jedynki”, podczas gdy w małych miejscowościach 
wyborcy częściej odwołują się do lokalnych tożsamo-
ści kandydatów z dalszych miejsc), a także przewagi 
w „medialnej ekspozycji” własnej osoby kosztem ko-
legów i koleżanek z niższych miejsc na liście.

Lider listy, który zatroszczy się o to, by za jego 
plecami nie znalazły się żadne wyróżniające się 
osobowości, będzie miał taki „medialny handi-
cap” o wiele większy, niż członkowie racjonalnie 
stworzonej listy-drużyny, nastawionej na zdoby-
cie jak największej liczby mandatów i przekonanie 
do siebie jak najszerszego grona wyborców w ca-
łym okręgu. Dobrze skonstruowana lista odniesie 
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zbiorowy sukces, choć mniej rzucający się w oczy, 
w miejsce wątpliwego powodu do prywatnej chwa-
ły. To kwestie warte podkreślenia – ich obecność  
w dzisiejszym systemie nie stanowi dramatycz-
nego obciążenia. Jest tylko stałą uciążliwością, 
pogłębiającą poczucie zażenowania i ułudy do-
starczanej przez współczesną politykę medialną. 
Takie napięcia bez wątpienia nie przyczyniają się 
do budowania wspólnoty w jakimkolwiek rozu-
mieniu tego słowa.

Drugim istotnym elementem w myśleniu republi-
kańskim, tuż obok funkcji integracyjnej (polega-
jącej na budowaniu wspólnoty), jest wspomniana 
kwestia obrony przed tyranią, który tyczy się tak-
że sytuacji wewnętrznych poszczególnych partii. 

Dzisiejsza ordynacja umacnia tymczasem model 
oligarchiczny, w którym szeregowi działacze mu-
szą szukać „opieki” wśród lokalnych „patronów”; 
na porządku dziennym jest także mechanizm bu-
dowania regionalnych frakcji i klik. To wszystko 
tworzy przeświadczenie, że od relacji z wyborca-
mi ważniejsze jest odpowiednie „ustawienie się”  
w partii. 

Jednocześnie wprowadzenie okręgów jednoman-
datowych w postaci rywalizacji w podokręgach 
pozwoli mocniej realizować funkcję agregacyjną, 
skuteczniej oddając kolektywne preferencje.

JOW-Y NIE SĄ ROZWIĄZANIEM

Na zarysowane wyżej wyzwanie pogodzenia funk-
cji integracyjnej z agregacyjną odpowiedzią nie 
są, często w debacie publicznej przywoływane, 
JOW-y – jak nieprecyzyjnie określa się brytyjski 
system większości względnej. 

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że „czy-
ste” JOW-y są szczególnie podatne na manipula-
cję wielkością i granicami okręgów wyborczych.  
W szczególności dotyczy to tzw. obszarów fron-
towych, czyli okręgów o wyrównanym poparciu,  
w których zwycięstwo jednej partii nie jest  
z góry przesądzone. Nawet jeśli udałoby się unik-
nąć manipulacji przy wyznaczaniu okręgów, to 
sam podział na obszary „frontowe” i „bezpieczne”  

w polskich warunkach geograficznych tworzy ol-
brzymie zagrożenia dla wspólnoty politycznej. 
Doświadczenia Nowej Zelandii pokazują, że na 
terenach, gdzie wynik jest już z góry przesądzo-
ny, partie zwykle w ogóle nie prowadzą kampanii 
wyborczych. Koncentrują się natomiast na obsza-
rach frontowych, gdzie istnieje realna szansa na 
zdobycie lub stratę mandatu. Jak pokazują wyni-
ki wyborów senackich w Polsce, taki hipotetycz-
ny „pas frontowy” ciągnąłby się od Bielska Białej, 
przez Śląsk, Częstochowę, Konin, aż do Torunia 
i Ełku. To właśnie tam rozstrzygałyby się wyniki 
wyborcze.

Tymczasem ordynacja proporcjonalno-lokalna za-
chowuje jedną, kluczową cechę ordynacji propor-
cjonalnej. Mianowicie cały kraj pozostaje w takim 
samym stopniu przedmiotem zainteresowania 
wszystkich partii. Dodatkowe mandaty można 
zdobyć zarówno tam, gdzie na pewno się wygra, 
ale także i tam, gdzie na pewno się przegra. Do-
datkowo fakt, że poszczególni kandydaci startują 
w niewielkich podokręgach, gdzie są bardziej roz-
poznawalni wśród wyborców, jak i to że ich szanse 
na ostateczny sukces są powiązane z wynikiem ich 
partyjnych kolegów z innych podokręgów, nie za-
leżą zaś od kon�guracji kandydatów na liście, daje 
im większą motywację do działania. Nawet kandy-
daci startujący na obszarach zdominowanych przez 
konkurencyjne partie są zainteresowani powięk-
szeniem swojego poparcia, gdyż w tej perspektywie 
czeka ich potencjalny mandat uzupełniający.

To, że mniejsze ugrupowania nie są w wypad-
ku ordynacji PL eliminowane z politycznej gry, 
zmniejsza też napięcia związane z głosowaniem 
strategicznym i strategicznym wystawianiem kan-
dydatów. Są to zjawiska widoczne w innych sys-
temach, a w przypadku naszej ordynacji – w wy-
borach senackich. Może się okazać, że o tym, kto 
zdobędzie większość w Senacie, decydują kandy-
daci, których można określić mianem „spoilerów”. 
To osoby, które same nie mają szansy zdobycia 
mandatu, ale mogą przesądzić, który z konkuren-
tów go uzyska.

Nie znaczy to, że przy łączeniu przewag systemu 
proporcjonalnego z procedurą głosowania w ramach 
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jednomandatowych okręgów wyborczych nie należy 
zachować ostrożności. Doświadczenia innych kra-
jów, takich jak Włochy, Nowa Zelandia, Szkocja, czy 
wreszcie Niemcy pokazują, że różnorakie naduży-
cia są czymś możliwym. Dalego właśnie ordynacja 
PL daje wyborcy tylko jeden głos. W odróżnieniu 
od systemu niemieckiego, w którym wyborca ma 
dwa głosy, nie ma tu miejsca na partyjne podcho-
dy pomiędzy dużymi i mniejszymi ugrupowaniami, 
związanymi z głosowaniem podzielonym. Takie pod-
chody były z jednej strony elementem, który przez 
długie lata łagodził kon	ikty pomiędzy koalicjanta-
mi na niemieckiej scenie politycznej. Umożliwiał on 
dużym partiom wspieranie mniejszych koalicjantów 
głosem partyjnym, zaś zwolennikom mniejszych 
ugrupowań pozwalał wspierać lokalnie kandydatów 
większych partii w ich walce o mandat zdobywany 
bezpośrednio w okręgu. Z drugiej strony faktem 
jest, że wymiana ta nie byłaby symetryczna, a ko-
rzyści rozkładały się nierównomiernie. Stąd cały ten 
mechanizm uruchamiał szereg wątpliwych zjawisk 
społecznych: poczucie zawodu, frustracji lub nie-
sprawiedliwości.

Jak pokazują badania, w Badenii-Wirtembergii, gdzie 
w wyborach do Landtagu stosowany jest właśnie sys-
tem bardzo zbliżony do ordynacji PL, fakt, że głosy 
w okręgu jednomandatowym są traktowane również 
jako oddane na konkretną partię, niweluje problem 
głosowania strategicznego, rozumianego jako obawa 
przed zmarnowaniem głosu w okręgu jednomanda-
towym. Przy okazji poczucie zmarnowania głosu  
w JOW-ach jest zjawiskiem, które w wielu krajach 
odpowiada za spadek frekwencji. Z drugiej strony 
badeński mechanizm zachęca do budowania wię-
zi z wyborcami także kandydatów z mniejszych 
ugrupowań.

Ważną cechą ordynacji PL jest to, że nie ma w niej 
miejsca dla kandydatów �kcyjnie bezpartyjnych. 
Jest to zjawisko obecne w naszym Senacie, a kiedyś 
stało się utrapieniem włoskiego życia politycznego.

Pojawiło się też w Korei Południowej, również sto-
sującej ordynację mieszaną. Jeśli w proponowanym 
systemie postawić warunek, że w proporcjonalnym 
podziale mandatów biorą udział tylko i wyłącznie 
te partie, które zgłosiły kandydatów we wszystkich 

okręgach jednomandatowych, wówczas zniknie pro-
blem �kcyjnie bezpartyjnych kandydatów.

W dyskusji o zmianę ordynacji wyborczej pewnym 
paradoksem pozostaje fakt, że zwykle najmniej 
są nią zainteresowani ci, którzy mają realną moż-
liwość jej wprowadzenia. Są oni zwykle benefi-
cjentami aktualnego systemu, stąd ich impuls 
do reform jest zdecydowanie słabszy niż wśród 
tych, którzy czują się przegrani. Inna rzecz, że 
gdy większość parlamentarna wprowadza zmia-
ny, zwykle czyni to po to, by umocnić swoją już 
istniejącą przewagę. Dlatego też wobec propozycji 
zmian ordynacji pochodzących ze strony rządzą-
cych opozycja często czuje się zagrożona. 

Z tego powodu tak istotny jest fakt, że projekt 
ordynacji PL nie zmienia istniejącej równowagi, 
stąd możliwość uzyskania poparcia dla jej wpro-
wadzenia zarówno od rządzących, jak i opozycji. 
Pokazują to tabele ilustrujące symulację wyborów 
przeprowadzonych w takim systemie, stworzone 
dla wyborów 2011 i 2015 roku. 

Dlaczego zatem zmieniać dotychczasowe reguły 
gry? Nie po to, by podkręcić wynik zwycięzcy 
albo dlatego, że poprzednie wybory były nie-
sprawiedliwe. Aktualna ordynacja wyborcza ge-
neruje uciążliwości – tak dla partii zwycięskich, 
jak i dla przegranych. Dlatego zmiana w propo-
nowanym kierunku, zachowująca równowagę 
pomiędzy większymi i mniejszymi ugrupowa-
niami oraz zwycięzcą i tym drugim w wyścigu, 
ma szansę zostać zaakceptowana przez obydwie 
strony.Za realnością takiego rozwiązania prze-
mawiają też bardzo liczne deklaracje samych 
liderów partyjnych, którzy wielokrotnie wy-
rażali swoje poparcie dla ordynacji najczęściej 
określanej mianem mieszanej albo niemieckiej. 
Wydaje się, że część z tych deklaracji była skła-
dana lekko na wyrost, a następnie porzucana  
w obliczu potencjalnych słabości oryginalnego 
systemu niemieckiego. Proponowane rozwiąza-
nie zdaje się rozwiewać obawy, które mogłyby 
powstrzymywać przed wcieleniem w życie tych 
deklaracji ze strony liderów obydwu głównych 
partii. W związku z tym, nadszedł być może czas, 
aby przejść od ogólnych deklaracji do działania. 

Ważną cechą 
ordynacji PL jest  

to, że nie ma  
w niej miejsca dla 

kandydatów �kcyjnie 
bezpartyjnych. 
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politycznego.
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Jest jeszcze kilka kwestii koniecznych do rozstrzygnięcia 
– nie tylko tych technicznych, ale i politycznych szczegó-
łów. Wśród nich można wymienić możliwe korekty tych 
okręgów wyborczych, w których demogra�a rozsadza 
dotychczasowe podziały w wyborach senackich. Sys-
tem jest jednak po tym względem elastyczny i mógłby 
być uzgodniony przez obydwie strony bez oskarżeń  
o próby stosowania manipulacji i trików. Oczywiście  
w warunkach istniejących napięć trudno sobie to dzisiaj 
wyobrazić. Ale być może po wyborach, gdy wyklaruje się 
już stabilna sytuacja polityczna, znajdzie się na to czas.

Po wyborach prezydenckich w 2020 r. nastąpi wyjątko-
wy, trzyletni okres bez żadnych wyborów. Mógłby być 
on dobrą okazją do przedyskutowania i przegłosowania 
takiej zmiany. 

W wypadku obaw możliwe byłoby przegłosowanie jej 
na kolejną kadencję, czyli wybory w 2027 r. Jest to 
zgodne z postulatami części badaczy i liderów opinii 
zainteresowanych tematem, co ostatecznie usuwa oba-
wy o nieuczciwość. Rozwiązanie można również prze-
testować w trakcie wyborów samorządowych, ponie-
waż system ten jest również adekwatny dla wyborów 
sejmików wojewódzkich albo rad powiatów. Występują  
w nich takie same problemy, które towarzyszą wybo-
rom sejmowym, tylko w jeszcze ostrzejszej formie.

PODSUMOWANIE

Wracając do początku tej historii, splot idei i intere-
sów towarzyszących ordynacji wyborczej jest oczy-
wiście subtelny, co nie musi jednak oznaczać, że jest 
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ROK MANDATY

PARTIA WSZYSTKIE BEZPOŚREDNIE UZUPEŁNIAJĄCE

PIS 233 171 62

20
15

PO 139 59 80

K15 41 41

.N 29 29

PSL 17 17

MN 1 1

20
11

PO 209 154 55

PIS 158 75 83

RPL 36 36

SLD 29 29

PSL 27 1 26

MN 1 1
Podział mandatów według ordynacji PL na podstawie głosowania w wyborach sejmowych 2011 i 2015. Źródło – opracowanie 

własne na podstawie danych PKW.
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też nieczytelny. Dla całego systemu ważna jest nie 
tyle sama jego prostota, ale właśnie jasność wskazó-
wek. W tym znaczeniu ordynacja wyborcza powin-
na być jak cyferblat. Wiemy, że cyferblat w zegarze  
w zasadzie mógłby być prostszy, gdyby miał tylko 
jedną wskazówkę. Ale nasze postrzeganie czasu spra-
wia, że przyjęło się właśnie takie rozwiązanie, które 
choć nie jest może najprostsze, jest jednak czytelne. 
Pozwala uchwycić upływ czasu w szerszej skali godzin,  
a także łatwo obserwować mniejszą skalę minut. 

Wydaje się, że ordynacja proporcjonalno-lokalna po-
zwala uchwycić podziały ideowe, ale także te zacho-
dzące między partiami oraz dzielące polityków na 
rządzących i opozycję. Pozwala to również dostrzec 

podziały terytorialne, więź łączącą kandydata i jego 
wyborców. Nagradza lokalne zakorzenienie po stro-
nie posłów oraz daje przekonanie obywatelom, że 
wybrali osoby bezpośrednio z nimi związane. Pozwa-
la tak wyrazić swoje poglądy i tożsamości, że łatwiej 
splatać się mogą one w dobro wspólne. Właśnie to jest 
głównym atutem ordynacji PL.

Jarosław Flis

polski socjolog, publicysta i komentator polityczny, doktor habilitowany nauk 
społecznych.
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Nie znaczy to oczywiście, że każdy pomysł na 
decentralizację będzie zwiększał podmiotowość 
polityczną Polaków, a każda forma wzmocnie-
nia samorządu – wzmacniała również polskie 
państwo jako całość. Ambicją tego eseju jest 
spojrzenie na obecne w debacie propozycje 
przez pryzmat dobra wspólnego i z uwzględnie-
niem rzeczywistości polskich samorządów. Ta 
zaś nie zawsze wygląda tak różowo, jak chcieli-
by programowi entuzjaści wszelkich pro-samo-
rządowych reform.

W pierwszej części staram się wskazać te elementy 
myślenia decentralizacyjnego, które uznaję za warte 
obrony. Część druga ma charakter krytyczny i pole-
miczny wobec niektórych założeń przedstawionych 
niedawno opinii publicznej projektów. Następnie 
wskazuję na to, czego moim zdaniem, jako zwolen-
nikowi wzmocnienia samorządów, brakuje: syste-
mowe patologie polskiej polityki lokalnej i nieśmiałe 
pomysły na to, jak się z nimi uporać. Wychodzę z za-
łożenia, że bez takiej korekty odważne delegowanie 
dalszych kompetencji na niższe szczeble samorządo-

Decentralizacja 
po  republikańsku
 
 

Piotr Trudnowski

Decentralizacja i wzmocnienie samorządów szturmem zdobyły  
w ostatnich miesiącach publicystykę ekspertów, a na krótki czas – 
również rytualne spory partyjno-plemienne. Jak niestety często bywa  
w polskiej debacie, doszło przy tej okazji do absurdalnego pomiesza-
nia pojęć i nieuzasadnionych uproszczeń. W ich efekcie część opinii pu-
blicznej miała prawo uznać, że decentralizacja to jakiś nowy pomysł  
z agendy globalnej lewicy, który miałby osłabić państwo i więzi na-
rodowe. Nic bardziej mylnego. Silny samorząd, zasada pomocniczości  
i zdecentralizowane państwo to idee tradycyjnie obecne w programo-
wych postulatach konserwatystów, chrześcijańskich demokratów, re-
publikanów i klasycznych liberałów.
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we zakończyć się musi porażką. Wreszcie, w części 
czwartej, przedstawiam kilka nieobecnych dotąd  
w debacie pomysłów, które wydają się godne rozwa-
żenia jako element szerszej reformy decentralizacyj-
nej, jeżeli przyjdzie nam takiej doczekać.    

Nim jednak przejdę do polemiki z propozycjami 
obecnymi w dyskusji i prezentacji ich ewentualnych 
uzupełnień, niezbędne jest osadzenie całego tego 
wysiłku w odpowiednim kontekście.

I. POCHWAŁA

W PUŁAPCE PLEMIENNEJ MŁÓCKI

Ostatnie miesiące przyniosły polskiej debacie pu-
blicznej niecodzienną okazję do podjęcia na po-
ważnie tematów kluczowych z punktu widzenia 
państwa, �lozo�i polityki i samoorganizacji wspól-
noty politycznej. To zainicjowana przez środowisko 
Inkubatora Umowy Społecznej dyskusja o potrzebie 
decentralizacja państwa, która zainicjowana została 
pod zbiorczym hasłem „Zdecentralizowanej Rzeczy-
pospolitej” (dalej: „Zdecentralizowana RP”). Obok 
propozycji tego środowiska pojawił się również nie-
zwykle interesujący raport „Polska samorządów. Sil-
na demokracja, skuteczne państwo” (dalej: „Polska 
samorządów”), wydany przez Fundację Batorego.  

Niestety, zbiorowo oblaliśmy test na zdolność pod-
jęcia i wykorzystania tej, jakże rzadkiej w eksperc-
kich tematach, szansy. Zniuansowane, wielowąt-
kowe, ekstremalnie trudne – w opinii co najmniej 
części autorów – do wdrożenia, a także wymagające 
dalszych pogłębionych studiów koncepcje zostały 
wykorzystane jako oręż w polsko-polskiej wojnie 
dwóch zwaśnionych plemion. 

Nasza medialno-polityczna rzeczywistość AD 2019 
nie jest w stanie udźwignąć wyzwania, jakim jest nie-
partyjna, a obywatelsko-ekspercka propozycja bądź 
to korekty ustroju państwa („Zdecentralizowana 
RP”), bądź przeprowadzenia szeregu głębokich ko-
rekt punktowych prowadzących do istotnej zmiany 
o charakterze systemowym („Polska samorządów”). 

Główny ciężar odpowiedzialności w tej konkretnej 
sytuacji ponoszą dziennikarze prawicowych, rządo-

wych lub prorządowych mediów, którzy dopuścili się 
rażących manipulacji. Z co poważniejszymi z nich 
polemizuje w innym tekście tego numeru „Pressji” 
Michał Rzeczycki. W szeregu publikacji zwolenni-
kom federalizacji, decentralizacji bądź wzmocnienia 
samorządów przedstawiono długą listę grotesko-
wych zarzutów. Wśród nich – dla uświadomienia 
poziomu absurdu tej pseudo-debaty – wymieńmy 
rzekome dążenie do rozbicia dzielnicowego, oczeki-
wanie federalizacji państwa na modłę żądań Federa-
cji Rosyjskiej wobec Ukrainy po nielegalnej aneksji 
Krymu czy chęć dokonania kolejnego rozbioru Pol-
ski. W sposób jednoznacznie urągający standardom 
dziennikarskiej rzetelności w medialnych materia-
łach połączono też kilka różnych – rozbieżnych nie 
tylko w szczegółach, ale i fundamentach – propozy-
cji zarówno eksperckich (dwa wspomniane projek-
ty), jak i politycznych (m.in. ogłoszone w Gdańsku  

„21 tez o samorządzie” oraz memorandum Pawła Li-
siewicza i Macieja Kisilowskiego skierowane do poli-
tyków Platformy Obywatelskiej). 

Twórcy koncepcji zmian ustrojowych i politycznych 
par excellence programów reform muszą być gotowi 

– nawet gdy osobiście czy instytucjonalnie świado-
mie unikają partyjnych uwikłań – że wpuszczając 
swoje propozycje do publicznego obiegu, staną się 
poniekąd uczestnikami gry na innych zasadach, niż 
te akademicko-intelektualne, do których przywykli. 
Jeśli zakładali inaczej, popełnili z pewnością błąd 
naiwności. Nie zmienia to jednak faktu, że w tym 
konkretnym przypadku skala manipulacji, nierze-
telności i partyjnego uwikłania przekroczyła granice 
akceptacji i zasługuje na jednoznacznie potępienie, 
również przez krytyków czy otwartych polemistów 
koncepcji federalizacyjnych i decentralizacyjnych. 

Sposób potraktowania wymienionych propozycji 
przez media okołorządowe to intelektualna zbrod-
nia szkodliwa dla państwa, wspólnoty politycznej  
i debaty publicznej. Zgadzając się na tak nierzetelne 
i przedmiotowe potraktowanie kontrowersyjnych 
propozycji, zgadzamy się bowiem na docelowe wy-
jałowienie polskiej debaty ustrojowej i państwowej. 

Sceptycznym wobec tak ostrej oceny przypomnę 
krótko analogiczny przypadek po drugiej stronie po-
litycznego sporu, który akurat stał się udziałem na-
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szego środowiska intelektualnego. W szczycie prezy-
denckiej kampanii wyborczej 2015 roku w podobny 
sposób jak propozycje „decentralistów” potraktowa-
no artykuł Krzysztofa Szczerskiego opublikowany 
na łamach niniejszego czasopisma dekadę wcześniej, 
w 2005 roku. Celem było zaatakowanie bliskiego 
współpracownika Andrzeja Dudy. Był to atak wyjąt-
kowo nikczemny, gdyż prowadzony również w czasie 
ciszy wyborczej. Intelektualnie odważny, świadomie 
prowokujący i do dziś niezwykle interesujący esej pt. 
Polska – republika wyznaniowa wyrwano z kontekstu 
intelektualnego czasopisma, na który składa się na-
mysł nad �lozo�ą polityki i poszukiwania żywotnej 
formy realizacji katolickiej nauki społecznej w poli-
tycznej praxis. Uczyniono zeń niemal „ukryty pro-
gram kandydata na prezydenta”. 

Mechanizm, wówczas uruchomiony rękoma auto-
rów „Gazety Wyborczej”, był analogicznie szkodli-
wy jak ten, który dziennikarze „Sieci” czy Telewizji 
Polskiej nakręcili wobec postulatów ekspertów  
i intelektualistów wzywających do decentralizacji. 

Na redukowanie pogłębionego namysłu nad opty-
malnym kształtem polityczności lub eksperckich 
postulatów do amunicji w plemienno-koteryjnych 
bojach nie może być zgody właśnie dlatego, że to 
długofalowo wyjałowi nasze życie intelektualne. 
Gdy zaś nie zagwarantujemy sobie przestrzeni do 
intelektualnych prowokacji, nadambitnych może 
czasem projektów czy wręcz utopijnych wizji, to mo-
żemy być pewni, że nie wytworzymy jako wspólnota 
nigdy odpowiedniego gruntu dla reform, których 
wcześniej czy później nasza scena polityczna będzie 
bezwzględnie potrzebowała. 

WARTOŚCIOWY EKSPERYMENT NA WYOBRAŹNI 
POLITYCZNEJ

Brak tu miejsca na szczegółowe omówienie propo-
zycji „Zdecentralizowanej RP” – po tę odsyłamy Czy-
telników na stronę internetową Inkubatora Umowy 
Społecznej, a także do licznych artykułów, jakie zwo-
lennicy tej propozycji opublikowali w ostatnich mie-
siącach na łamach wielu mediów. Środowisku temu 
z pewnością należą się wyrazy uznania za wprowa-
dzenie interesującej propozycji do debaty publicz-
nej. To rzecz jasna nie oznacza, że przedstawione  

w ostatnich miesiącach propozycje bezalternatyw-
nie należy uznać za udane i warte wdrożenia. 

Zacznijmy jednak od pozytywów.

Po pierwsze, projekt „Zdecentralizowanej RP” to 
jeden z najbardziej ambitnych i lepiej przeprowa-
dzonych eksperymentów na wyobraźni politycznej, 
jakie mogliśmy obserwować przez ostatnie lata  
w debacie publicznej. Szukając wyjścia z klinczu 
politycznej wojny – autorzy nie ukrywają, że był to 
dla nich punkt wyjścia – przedstawili daleko idącą 
propozycję korekty ustroju państwa, jak i szereg 
rozwiązań szczegółowych, możliwych do przepro-
wadzenia bez konieczności zmiany ustawy zasadni-
czej. Samo podjęcie takiego wysiłku cieszy i zasłu-
guje na szacunek.

Po drugie, ich intuicja, że 
zrozumienie i sprawne 

zarządzanie regionalnymi 
różnicami polityczno-

światopoglądowymi może być 
kluczem do obniżenia poziomu 

polaryzacji społeczno-politycznej, 
wydaje się słuszna, choć trudno 

zgodzić się z wyciągniętymi  
z tej diagnozy wnioskami (o czym 

później). 
 
Po trzecie, kluczowe założenie projektu, że 
państwo mądrze zdecentralizowane może być 
państwem bardziej sprawnym, jest bliskie pol-
skiej tradycji konserwatywnej i republikańskiej.  
W idei decentralizacji realizuje się zasada po-
mocniczości będąca jednym z fundamentów 
chrześcijańsko-demokratycznej myśli politycz-
nej. Choć trudno przystać na samą możliwość 
uniwersalnego rozstrzygnięcia arbitralnie usta-
wionej alternatywy „państwo zdecentralizowane 
jest zawsze bardziej/mniej sprawne od państwa 
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silnie scentralizowanego”, to istnieje cały szereg 
argumentów każących poważnie potraktować 
hipotezę decentralizacyjną. To m.in. umiejsco-
wienie sposobu organizacji usług publicznych 
możliwie najbliżej obywatela; możliwość ekspe-
rymentowania i pewnej konkurencji regionalnych  
i lokalnych modeli rozwojowych; zdolność admi-
nistracji centralnej do koncentracji na kluczowych 
wyzwaniach z punktu widzenia polityki bezpie-
czeństwa i dyplomacji; wreszcie większa odpor-
ność na wstrząsy i adaptacja do zmieniających się 
warunków zewnętrznych.

Po czwarte, nie zgadzając się na większość kluczo-
wych rekomendacji zawartych w projekcie „Zde-
centralizowanej RP”, docenić należy fakt, że na 
poziomie propozycji szczegółowych znalazł się też 
szereg pomysłów bliskich Klubowi Jagiellońskie-
mu, godnych popularyzacji i dalszej dyskusji. Na 
szczególne wyróżnienie zasługuje szereg rozwią-
zań znanych ze świata demokracji bezpośredniej, 
które w swoim projekcie uwzględnili autorzy tej 
koncepcji. 

Po piąte wreszcie, niejako na marginesie, docenić na-
leży nie tylko pozapartyjny, ale i ponadśrodowisko-
wy wysiłek inicjatorów koncepcji „Zdecentralizowa-
nej RP”. W gronie zwolenników i popularyzatorów 
tej koncepcji znaleźć można szereg znakomitych 
ekspertów, profesjonalistów i naukowców średnie-
go pokolenia, wywodzących się z różnych tradycji 
intelektualnych i baniek światopoglądowych, dotąd,  
w przynajmniej zauważalnej części, niespecjalnie 
aktywnych na niwie ogólnopolskiego zaangażo-
wania obywatelskiego. Ich aktywizacja i włączenie  
w realizację ambitnego eksperymentu na wy-
obraźni politycznej samo w sobie zasługuje na 
docenienie.

POLSKA JEST ZRÓŻNICOWANA, ALE CO Z TEGO?

Niezwykle istotnym elementem diagnozy twór-
ców „Zdecentralizowanej RP” jest dostrzeżenie, 
popularyzacja i próba wyciągnięcia wniosków  
z daleko idącego zróżnicowania regionalnego Pol-
ski. Sądzę, że diagnoza ta jest niezwykle cenna 
i w ogromnym wymiarze trafna, jednak niepełna, 
co doprowadziło jej autorów do błędnego przeko-

nania, jakoby kluczem do skutecznej decentraliza-
cji i obniżenia temperatury wojny polsko-polskiej 
było upodmiotowienie regionów. Nim wejdziemy 
w polemikę, doprecyzujmy jednak diagnozę. 

Przywykliśmy już do komentatorskiego banału, który 
najcelniej ujmowany jest w internetowej frazie: „widać 
zabory”. Głębokość różnic społecznych, kulturalnych  
i politycznych pomiędzy poszczególnymi częściami 
Polski wciąż pozostaje jednak poza percepcją więk-
szości naszych współobywateli, polityków i mediów. 
PRL-owskie dziedzictwo kulturowej „urawniłowki” 
utrzymuje nas w fałszywym przekonaniu, że różnice 
pomiędzy regionami mają co najwyżej charakter or-
namentyki. Tymczasem – są istotowe, kluczowe do 
zrozumienia polskiej wspólnoty politycznej AD 2019,  
a pozostają przy tym w dużym stopniu niezbadane. 

Pozwólmy sobie na kilka przykładów. W ramę prostych 
stereotypów da się jeszcze wpisać podstawowe tzw. 

„sprawy światopoglądowe”, ale i tu skala rozbieżności 
między skrajnościami może dziwić. Przykłady? W Za-
chodniopomorskiem rodzi się procentowo ponad trzy-
krotnie (39,9% w 2017 roku) więcej nieślubnych dzieci 
niż na Podkarpaciu (12,5%). Dane Instytutu Statystyki 
Kościoła Katolickiego pokazują, że w niedzielnej mszy 
świętej w diecezji tarnowskiej uczestniczy aż 71% ka-
tolików. W diecezji szczecińsko-kamieńskiej propor-
cje chodzących i niechodzących do kościoła są niemal 
odwrotne – w niedzielnej mszy udział bierze zaledwie 
24,6% zobowiązanych. Jednak już w tym prostym po-
dziale na „zateizowaną” Polskę północno-zachodnią  
i „klerykalny” południowy wschód znajdziemy pierw-
sze nieoczywiste odstępstwa, choćby obejmującą 
Kaszuby diecezję pelplińską ze wskaźnikiem 48,5% 
uczestniczących w mszy, podczas gdy w sąsiednich 
diecezjach koszalińsko-kołobrzeskiej oraz elbląskiej 
wspomniane wskaźniki należą do jednych z niższych  
w kraju – kolejno 25,6% i 28,4%. 

Dużo bardziej zaskakujące mogą okazać się prozaicz-
ne i, przynajmniej w teorii, mniej „polityczne” dane – 
ot, choćby te o średniej długości życia. Nie jest wszak 
wiedzą powszechną, że Polacy żyją średnio nawet pięć 
lat dłużej na Podkarpaciu (mediana wieku śmierci  
w 2016 r. to 79 lat) i na Podlasiu (79,5 lat), niż w Lubu-
skim (74,6 lat) i Zachodniopomorskim (74,5 lat). Gdy 
spojrzymy na liczbę samobójstw w smutnej czołówce 
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znajdą się województwa lubuskie, warmińsko-mazur-
skie i zachodniopomorskie, a najmniej zamachów na 
własne życie popełniają mieszkańcy Podkarpacia i Ma-
łopolski. W Polsce północnej i zachodniej Polacy umie-
rają z powodu nowotworów dwukrotnie częściej niż w 
południowej i wschodniej. Sytuacja odwraca się, kiedy 
przyczyną śmierci są choroby układu krążenia, które 
dominują na Południu i na Wschodzie. 

Krajobrazu nieoczywistości dopełnia statysty-
ka, która jakiś czas temu zszokowała internautów.  
W liczbie odmów szczepień dzieci przoduje Pomorze 
z dziesięciokrotnie większym odsetkiem niż ma to 
miejsce na Podkarpaciu. To samo Pomorze jedno-
cześnie przewodzi przecież we wszelkich badaniach, 
ciesząc się najwyższymi wskaźnikami kapitału spo-
łecznego…

Powyższe przykłady dobrze chyba ilustrują fakt, że 
próba sprowadzenia geogra�cznego zróżnicowania 
Polaków do banałów w rodzaju „konserwatywny  
i zacofany Wschód” i „postępowy i rozwinięty Za-
chód” jest błędem. Nawet od najbardziej uproszczo-
nego rozumienia tych kategorii znajdziemy odstęp-
stwa trudne do uzasadnienia (przykład: szczepionki 
na Pomorzu), a „kulturowa” mapa podziałów jest 
dużo bardziej złożona, niż prosty podział na woje-
wództwa (przykład: Kaszuby). 

Obok tego, co mainstreamowa debata zwykła uzna-
wać za przykłady postępowości i zacofania, przy-
porządkowując je kolejno Zachodowi i Wschodowi 
Polski, mamy też szereg kategorii, których dotąd nie 
zauważano, gdy próbowano ustanawiać w wyobraź-
ni medialno-politycznej fałszywy podział na „Pol-
skę A” i „Polskę B”. To choćby przykłady wszystkich 
wskaźników dotyczących zdrowia – �zycznego, psy-
chicznego i społecznego – Polaków, które okazują się 
być na poziomie geogra�cznym pozytywnie skorelo-
wane ze stereotypową „zaściankowością”. 

Próba zrozumienia, opisania i mądrej komunikacji 
tych różnic to jedno z większych zadań do wykona-
nia na zbiorowej wyobraźni naszej wspólnoty poli-
tycznej. Niestety ani re	eksja uniwersytecka, ani 
praktyka medialna nie przyniosła dotąd satysfak-
cjonujących prób konfrontowania się z tą tematyką. 
Niemniej wydaje się, że choć wiele jest jeszcze do 

wykonania na etapie poznawczo-komunikacyjnym, 
to jakiekolwiek działania decentralizacyjne, aby 
nie okazały się być wylewaniem dziecka z kąpielą, 
muszą brać pod uwagę nie tylko szanse związane z 
regionalnym i lokalnym zróżnicowaniem Polski, ale 
także i zagrożenia.   

II. POLEMIKA

DECENTRALIZACJA – TAK, FEDERALIZACJA – NIE 

Kluczowym punktem poważnej polemiki z propozy-
cją „Zdecentralizowanej RP” musi być zatem niezgo-
da na oparcie projektu decentralizacyjnego na rady-
kalnym upodmiotowieniu regionów. 

Po pierwsze, to umacnianie niekoniecznie pożądanych 
różnic regionalnych pomiędzy różnymi wojewódz-
twami. Nie jest wskazane, by konserwować różnice 
cywilizacyjne – chociażby te związane ze zdrowiem  
i długowiecznością Polaków – traktując gorszą kon-
dycję mieszkańców Polski północnej i zachodniej 
jako jakiś swoisty przejaw regionalnego kolorytu. 
Celem polityki państwa powinno być raczej niwelo-
wanie takich różnic. 

Po drugie, to ryzyko „nowej fali urawniłowki”. De-
cydując się na budowanie silnych wspólnot poli-
tycznych, uzbrojonych w istotne kompetencje, tak 
naprawdę uczynilibyśmy krok ku dalszemu spłasz-
czaniu różnic. Tyle tylko, że tym razem na poziomie 
województw.

Trzeci argument, kluczowy,  
a zarazem powiązany  

z powyższymi, stanowi, iż 
opieranie „zdecentralizowanej 

polityczności” na wojewódzkiej 
wspólnocie regionalnej to 

przykład niebezpiecznej utopii. 
Polacy bowiem tożsamości 

wojewódzkiej po prostu nie mają.
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Zacznijmy od prostego testu. Drogi Czytelniku – czy 
pamiętasz nazwisko kandydata, którego poparłeś  
w wyborach do sejmiku w 2018 r.? Czy znasz nazwisko 
marszałka swojego województwa? Znasz kształt koalicji 
rządzącej sejmikiem w Twoim województwie? Potra�sz 
wymienić trzy kompetencje wspomnianego sejmiku?

Obawiam się, że w przytłaczającej liczbie przypadków 
odpowiedź na to pytanie będzie brzmiała negatywnie. 
W 2010 r. Instytut Spraw Publicznych przeprowadził 
badanie, w którym przed nadchodzącymi wyborami 
samorządowymi zapytał Polaków „kogo (jaki organ) 
będziemy wybierać w najbliższych wyborach?”. 61% py-
tanych prawidłowo zdekodowało, że będzie głosować na 
włodarzy miast i gmin (prezydentów, burmistrzów, wój-
tów), niepokojąco niewielu (kolejno 28% i 18%) wskaza-
ło radnych gmin i powiatów. Niemniej wybór sejmików 
wojewódzkich pobił niechlubny rekord – zaledwie 7% 
badanych wiedziało, że przyjdzie im wybierać swoich 
przedstawicieli do samorządu wojewódzkiego! Niewiele 
mniej osób wskazało… posłów i senatorów. 

Do podobnych wniosków dojdziemy, gdy spojrzymy 
choćby na wykorzystywanie mechanizmów demokra-
cji bezpośredniej na poziomie wojewódzkim. Chociaż  
w województwach – podobnie jak w gminach czy po-
wiatach – można przeprowadzać referenda zarówno 
odwoławcze, jak i merytoryczne – to Polacy zwyczajnie 
nie organizują się politycznie na tym poziomie. Chociaż  
w Polsce odbyły się setki referendów na niższym szcze-
blu samorządu, to referenda wojewódzkie mieliśmy  
w historii III RP… dwa. 

W 2007 roku do urn w gorącej wówczas medialnie 
sprawie Doliny Rospudy i obwodnicy Augustowa po-
szło 21,56% mieszkańców województwa podlaskiego, 
a więc podjęta w głosowaniu decyzja nie była wią-
żąca. Co ciekawe, ta frekwencja i tak była niezła, bo… 
równolegle trwały wybory do sejmiku, gdyż organ 
poprzedniej kadencji został rozwiązany. Gdy kolejne 
referendum – w sprawie budowy regionalnego lotnika 
w Białymstoku – odbywało się na Podlasiu dekadę póź-
niej, to w głosowaniu wzięło udział zaledwie… 12,96% 
uprawnionych.   

Trudno o bardziej namacalny przykład tego, że po-
ziom regionalny polskiego samorządu jest dla Polaków 
enigmatyczny i anonimowy. Tymczasem twórcy kon-

cepcji „Zdecentralizowanej RP” właśnie o wojewódz-
twa opierają swój pomysł. W ich propozycji znajdujemy 
nie tylko pomysł stworzenia nowych organów władzy 
na tym abstrakcyjnym dla Polaków poziomie organiza-
cji państwa – obok sejmiku powstać miałby również Se-
nat Województwa, a także Naczelny Sąd Wojewódzki 

– ale też… swoista regionalna konstytucja. Tak można 
traktować ideę „Karty Wojewódzkiej”, która – według 
pomysłodawców – stanowiłaby główny akt prawny 
regulujący zasady działania wojewódzkiej wspólnoty 
politycznej. Twórcy „Zdecentralizowanej RP” propo-
nują nawet, by taka karta – porównanie z konstytucją 
naprawdę nie jest przesadzone! – rozpoczynała się od 
preambuły w następującym brzmieniu: „[Inwokacja 
odzwierciedlająca wartości województwa]… My, oby-
watele Województwa [tutaj wizja lokalnych wartości  
i celów]…”.

Biorąc pod uwagę wymienione wyżej przykłady 
świadczące o braku poczucia politycznej tożsamości 
wojewódzkiej, trudno uwierzyć, że upodmiotowienie 
wspólnoty wojewódzkiej mogłoby się zakończyć suk-
cesem. Nie wieszczę również powodzenia dla szeregu 
ciekawych pomysłów partycypacyjnych na poziomie 
województwa, które proponują twórcy „Zdecentra-
lizowanej RP”. Wreszcie – pomysł kreowania jakichś 
swoistych inwokacji czy wartości i celów wojewódzkich 
wydaje się już kompletnie oderwany od realiów. Próba 
stworzenia katalogu „wartości zachodniopomorskich” 
czy „inwokacji warmińsko-mazurskiej” będzie w więk-
szym stopniu procesem kreacji, niż wykorzystaniem 
istniejących zasobów. A właśnie opieranie się na tym, 
co istnieje i ma prawo dobrze działać, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, powinno być fundamentem mądrze 
prowadzonej decentralizacji. 

Oparcie o wspólnoty 
wojewódzkie i uznanie tego 
szczebla organizacji państwa za 
kluczowego bene�cjenta działań 
decentralizacyjnych w praktyce 
jest też działaniem bliższym 
federalizacji czy regionalizacji. 
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Choć od tych pojęć twórcy „Zdecentralizowanej RP” 
o�cjalnie się odżegnują – trudno nie ulec wrażeniu, że 
bliski jest im właśnie ten sposób myślenia, a „decen-
tralizację” uznali po prostu za łatwiej komunikowalną 
i potencjalnie budzącą mniejsze kontrowersje opinii 
publicznej. Jak się zresztą okazało – niesłusznie, bo  
i tak tych kontrowersji i zarzutów nie uniknęli. 

DECENTRALIZOWAĆ, ALE DO POZIOMU GMIN! 

To gmina jest na największej części terytorium Pol-
ski tą formą organizacji życia politycznego, która 
cieszy się największą legitymizacją. Dobrze obrazuje 
to choćby zagadnienie frekwencji wyborczej, którego 
analiza jest też ciekawym przykładem intelektualnej 

„centralizacji” i „metropolizacji” polskiego życia pu-
blicznego.

Otóż przez lata w Polsce pokutował mit, że frekwen-
cja w wyborach samorządowych jest niepokojąco ni-
ska. Działo się tak aż do głosowania w 2018 r., kiedy 
osiągnęliśmy rekordowy pułap 54,9 %, a więc udział 
Polaków na poziomie głosowań prezydenckich. Tyle 
tylko, że przez lata nie dostrzegano faktu, że frekwen-
cja w wyborach samorządowych już wcześniej bywała 
rekordowo wysoka – tyle tylko, że nie na obszarze 
całego kraju. 

Mówiąc w największym uproszczeniu – w głosowa-
niach samorządowych od wielu lat rekordowo tłumnie 
stawia się „Polska gminna”, a niechętnie uczestniczyli 
w nich głównie mieszkańcy największych metropolii. 
Jarosław Flis mówi wręcz (np. w analizie „Wybory sa-
morządowe – wzory zaangażowania”) o specy�cznym 
zjawisku, jakim są „wyborcy lokalni” – tj. tacy, którzy 
uczestniczą w głosowaniach samorządowych, ale nie 
biorą udziału w wyborach ogólnokrajowych i do Par-
lamentu Europejskiego („wyborcy totalni”). Nadre-
prezentację takich wyborców znajdziemy właśnie w 
mniejszych gminach (65% „lokalnych” vs 35% „total-
nych”), podczas gdy w miastach na prawach powiatu 
jest odwrotnie (27% „lokalnych” vs 73% „totalnych”). 
Flis szacował, że – pomimo niższej globalnie frekwen-
cji w głosowaniach samorządowych przed 2018 r. – od 
0,8 do 1,5 miliona głosujących brało udział w głoso-
waniu lokalnym, chociaż nie wzięło udziału w bardziej 

„medialnych” i cieszących się wyższą frekwencją w ska-
li całego państwa głosowaniach do Sejmu. Dlatego też 

wystarczyło, że w wyborach samorządowych 2018 r. 
ze względu na rosnącą polaryzację i centralizację kam-
panii (spór Trzaskowski-Jaki) zaangażowanie nadgo-
niły miasta, byśmy osiągnęli jeden z najwyższych wy-
ników frekwencyjnych w historii Polski w ogóle.

Dlaczego tak się dzieje? Zainteresowanie „Polski gmin-
nej” wyborami samorządowymi bierze się z bliskości 
gminnej władzy. Głosuje się na ludzi. Każdy zna kan-
dydata na radnego (wybieranego zresztą w mniejszych 
gminach w jednomandatowych okręgach wyborczych).

Każdy potra� ocenić działalność 
wójta. Każdy zna jego decyzje 
i sposób sprawowania władzy, 

co sprawia, że obywatele mają 
poczucie kontroli i wpływu na tę 

rzeczywistość. 
 
Potwierdzają to zresztą inne badania. Od kilku lat 
Polacy swój wpływ na życie gminy oceniają pozy-
tywnie (według danych CBOS – w sierpniu 2018 
roku 59% badanych oceniało, że ma taki wpływ; 
38% uważało odwrotnie), podczas gdy wpływ na 
sprawy kraju – negatywnie (w sierpniu 2018 r. 63% 
oceniało, że nie ma na nie wpływu; 34% sądziło od-
wrotnie).  

Dlatego też dużo celniejszym pomysłem, niż ambi-
cja umacniania kompetencji województw, wydaje 
nam się decentralizacja na poziom bliższych oby-
watelowi jednostek samorządu terytorialnego –  
a więc przede wszystkim do gmin, a w razie potrze-
by (znów – uzasadnieniem jest zasada pomocni-
czości) także do powiatów. W tym kierunku idzie 
większość propozycji przedstawionych w drugim  
z ważnych dokumentów ostatnich miesięcy, tj. „Pol-
sce samorządów”, stworzonej w Fundacji Batorego 
przez zespół kierowany przez prof. Dawida Sześciłę. 

Znów – brak tu miejsca na omówienie poszcze-
gólnych propozycji tego raportu, ale odsyłając do 
pogłębionej lektury dość wspomnieć, że mamy 
do czynienia z podejściem całościowym. W pro-
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pozycji znalazły się zarówno konkretne i daleko 
idące rozwiązania z zakresu polityk publicznych 
(m.in. edukacja, służba zdrowia, bezpieczeństwo, 
mieszkalnictwo, transport publiczny, �nansowanie 
kultury, polityka klimatyczna, podatki), jak i ustro-
jowe innowacje pozwalające na poprawę demokra-
tycznej kontroli nad samorządem gminnym (m.in. 
kolegialne władze gminne, rzecznik praw miesz-
kańców, grupowa skarga powszechna, kodeks in-
formacji samorządowej). Z częścią szczegółowych 
rozwiązań zawartych w tym raporcie dyskutujemy 
w kolejnych tekstach bloku „decentralizacyjnego” 
w niniejszej tece „Pressji”.  

III. KOREKTY

UPORZĄDKOWAĆ „PAŃSTWOWĄ TOŻSAMOŚĆ 
LOKALNĄ POLAKÓW”

Kierunkowo zgadzam się zatem, że decentralizacja jest 
ideą wartą rozważenia, a szczeblem wymagającym dziś 
upodmiotowienia jest wspólnota gminna.  Re	eksję 
nad tego typu decentralizacją należy poprzedzić jed-
nak dwoma spostrzeżeniami. Po pierwsze, poziom 
utożsamienia się Polaków ze wspólnotą gminną oraz 
świadomość zasad jej funkcjonowania wciąż pozostają 
niesatysfakcjonujące, o ile cały proces ma stanowić „re-
publikańską rewolucją” i szansę na faktyczne wzmoc-
nienie naszej obywatelskiej podmiotowości. Po drugie, 
konieczne wydaje się wsparcie takich mechanizmów, 
które wzmocnią kontrolę – silniejszych przecież po 
ewentualnej decentralizacji – władz gminnych, a także 
stworzą alternatywne obiegi lokalnych elit. 

W pierwszym wymiarze problematyczne jest zagad-
nienie, które wymyka się dyskusji decentralizacyjnej. 
Chodzi mianowicie o sposób kształtowania „państwo-
wej tożsamości lokalnej Polaków”. Co mam na myśli? 
Anachroniczny sposób gromadzenia informacji na te-
mat życia i funkcjonowania obywateli. 

W sytuacji, gdy wierzymy, że społecznościom lokal-
nym należy nadać więcej kompetencji, a wybór ich 
władz i partycypacja w życiu gminnej wspólnoty 
stanowić ma podstawę istotnej zmiany w funkcjo-
nowaniu państwa, na przeszkodzie tym formom ak-
tywności nie mogą stać biurokratyczne zasady rodem  
z poprzedniego stulecia. 

Każdy z nas posiada kilka odrębnych sposobów „lo-
kalnego zakorzenienia” w państwowych rejestrach, 
które często nie odpowiadają jego realnemu miejscu 
codziennego życia. Wszyscy mamy faktyczne miejsce 
zamieszkania, gdzie zgodnie z prawem powinniśmy 
co do zasady głosować i wywiązywać się z wszelkich 
państwowych obowiązków, a także korzystać z przy-
wilejów. Obok tego niestety wciąż w Polsce istnieje 
biurokratyczna instytucja „zameldowania”. Obowią-
zek meldunkowy miał być wielokrotnie znoszony 
jako przejaw myślenia o relacjach państwo-obywatel 
rodem z państwa autorytarnego – niestety, po kilku-
krotnym przekładaniu „na świętego nigdy” terminu 
likwidacji tego anachronizmu w okresie rządów PO-

-PSL, rząd Zjednoczonej Prawicy… wycofał się nawet 
z planów odstąpienia od tego wymogu. Nie będzie 
pewnie zaskoczeniem, że zamieszkanie – zwłaszcza 
wśród osób studiujących albo wynajmujących miesz-
kania – coraz częściej rozmija się z zameldowaniem. 
Do tego dochodzi „rezydencja podatkowa”, a więc to, 
w jakim urzędzie skarbowym jesteśmy płatnikami 
podatku. Często osoby mieszkające w dużym mieście  
w praktyce wciąż rozliczają się w mieście pochodzenia. 
Wreszcie, z perspektywy partycypacji najistotniejsze, 
rejestr wyborców. Ten sporządzany jest na podstawie 
zameldowania, więc znów – w wielu przypadkach jest 
nieaktualny. Jego aktualizacja nie jest wcale bezpro-
blemowa, co mogliśmy obserwować znów w czasie 
niebagatelnej kompromitacji „cyfrowego państwa”  
w wyborach samorządowych 2018 r., kiedy tysiące 
ludzi pozbawionych zostało możliwości głosowania  
z powodu źle przygotowanej procedury elektronicz-
nej zmiany w rejestrze. 

Jeżeli rzeczywiście chcielibyśmy wzmocnić lokalne 
wspólnoty, ten zagmatwany biurokratyczny system 
musi ulec radykalnemu uproszczeniu. Dzisiaj nie 
może bowiem służyć budowaniu silnej tożsamości 
lokalnej. Nie powinno być też dalej tak, że każdora-
zowo zmiana miejsca zamieszkania wymaga zmian  
w kilku rejestrach, bo to zwyczajnie – wraz z coraz 
większą mobilnością i rosnącą powoli w dużych mia-
stach popularnością wyboru najmu – będzie przeszko-
dą dla realnego upodmiotowienia samorządowych 
wspólnot. Wydaje się, że konieczne jest zastąpienie 
wszystkich tych rejestrów jednym, elektronicznym, 
który za pomocą kilku kliknięć pozwoli uporządko-
wać wszystkie kwestie. Powinny być tym zaintere-
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sowana samorządy, dla których sztywne powiązanie 
„zamieszkanie – podatki – usługi – głosowanie” zdaje 
się być korzystne w niemal wszystkich przypadkach. 

Odrębnym elementem wzmacniania gminnej toż-
samości powinno być uproszczenie wyborów samo-
rządowych, a właściwie – zastąpienie ich w praktyce 
wyborami gminnymi przy jednoczesnym zwiększeniu 
kompetencji radnych najniższego szczebla. Szerzej tę 
koncepcję omawialiśmy na łamach portalu Klubu Ja-
giellońskiego w artykule „Zlikwidujmy wybory samo-
rządowe! Przeciwko ułudzie wyboru”, więc tutaj tylko 
po krótce ją zasygnalizujemy. 

Raz jeszcze odwołajmy się do przytaczanych badań 
Instytutu Spraw Publicznych. Skoro Polacy nie są  
w stanie zrozumieć – żaden to zarzut pod adresem 
wyborców, raczej do architektów absurdalnego syste-
mu – że w jednym głosowaniu oddają trzy lub cztery 
głosy (włodarz miasta, radny gminny, radny powiatu, 
radny sejmiku), to mamy do czynienia ze szkodliwą 
�kcją demokratycznej procedury. Należy to głosowa-
nie zredukować do minimum. 

Politycznie realne wydaje się ograniczenie liczby 
głosowań do dwóch – wójtów/burmistrzów/prezy-
dentów oraz radnych gminnych. Z ich grona z kolei 
powinno się zaś tworzyć swoiste kolegia elektorskie, 
które będą wybierały radnych wyższego szczebla – po-
wiatowych i wojewódzkich. Wówczas wzrośnie pozy-
cja radnych gminnych (możliwość wpływu na kształt 
ciał stanowiących wyższego szczebla, do rozważenia 
możliwość łączenia mandatów i postępująca wówczas 

„profesjonalizacja” samorządowców), ale również ich 
rozpoznawalność wśród mieszkańców.        

DEGLOMERACJA PRZED DECENTRALIZACJĄ

Myśląc o wzmocnieniu kompetencji polskich samo-
rządów, często zwracamy uwagę na ich zalety, ale nie 
zauważamy ich wad. Jeżeli zaś chcemy decentralizo-
wać na poważnie, to w pierwszej kolejności powin-
niśmy zdać sobie z nich sprawę i przedsięwziąć takie 
środki, które mają realną szanse w dłuższej perspek-
tywie wyeliminować najpoważniejsze patologie – bez 
tego bowiem jakikolwiek projekt decentralizacji za-
kończyć się może blamażem, który na lata wzmocni 
w Polsce ducha centralistycznego. 

Głównym wyzwaniem jest zaś fakt, że polskie samo-
rządy są zabetonowane. Samorządowa polityka jest 
poniekąd dużo bardziej zamknięta, niż i tak niespecjal-
nie inkluzywna polityka na szczeblu krajowym. Mamy  
w Polsce gminy, w których włodarze objęli władzę 
jeszcze w PRL, a później przechodzili wielokrotnie po-
zytywną wery�kacją zarówno w wyborach pośrednich 
(do 2002 r., kiedy wójtów, burmistrzów i prezydentów 
wybierały rady gminy), jak i w wyborach powszech-
nych, czyli już co najmniej pięciokrotnie. Mamy pierw-
sze przeprowadzone skutecznie „sukcesje” – ustępu-
jący prezydent namaszcza zaufanego i anonimowego 
urzędnika ze swojej ekipy, a ten bez większych pro-
blemów wygrywa wybory. Obrazu dopełnia fakt, że  
w ostatnich wyborach w 339 gminach w Polsce do 
wyborów wójta lub burmistrza stanął tylko jeden kan-
dydat – na karcie do głosowania, zamiast wybierania 
nazwiska, głosowano „tak” lub „nie”. 

W ostatnich latach na popularności zyskało hasło sys-
temowego „odbetonowania” samorządów – najpierw 
było to jedno z kluczowych haseł lansowanych przez 
Nowoczesną, a później przejęte zostało przez Zjed-
noczoną Prawicę. Ostatecznie w ramach nowelizacji 
samorządowej części Kodeksu Wyborczego wprowa-
dzono limit dwóch kadencji, ale obowiązywać będzie 
on dopiero od 2028 roku. Nie ma zatem pewności, że 
do tego czasu prawo to nie zostanie zniesione, zanim  
w praktyce zdąży wejść w życie.

Pomysł limitu kadencji budzi ambiwalentne odczucia. 
Z jednej strony to ruch pozwalający przyspieszyć „krą-
żenie lokalnych elit” (a być może również elit ogólno-
polskich, jeśli doświadczeni samorządowcy zdecydują 
się na karierę ogólnokrajową). Z drugiej – to poniekąd 
wylewanie dziecka z kąpielą, skazuje bowiem część 
wspólnot na pożegnanie z włodarzami naprawdę 
zasłużonymi. Warto rozważyć zatem inne mechani-
zmy pozwalające na osłabienie zastanych lokalnych 
układów. Aby precyzyjnie je wyliczyć, potrzebna jest 
diagnoza czynników, które pozwalają na betonowanie 
samorządów.

Mamy do czynienia z ogromnym kryzysem dzien-
nikarstwa w ogóle, a dziennikarstwa lokalnego  
w szczególności. Media lokalne w swojej podstawo-
wej roli – pełniąc funkcję informacyjną z zachowa-
niem minimum bezstronności oraz funkcję kontrol-
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ną – właściwie przestały istnieć. Zamiast niezależnych 
mediów w przytłaczającej większości przypadków 
mamy do czynienia z którymś z trzech zjawisk. To 
kolejno: darmowe pseudomedia (zwykle szeroko dys-
trybuowane gazetki, rzadziej portale) wydawane o�-
cjalnie przez samorząd, a więc pełniące rolę swoistego 
biuletynu propagandowego; lokalne media uzależnio-
ne od samorządu (poprzez ogłoszenia samorządowych 
spółek i inne formy symbiozy z miejscowym układem); 
wreszcie media wydawane (lub wspierane) przez „aspi-
rujących” graczy, tj. często efemeryczne inicjatywy opo-
zycyjne (znów – portale lub darmowe gazetki), których 
cel jest oczywisty (atakowanie aktualnie rządzących 
przed wyborami), a żywot – zwykle niezbyt długi. Na 
prawdziwe dziennikarstwo  zwykle nie ma miejsca  
w żadnym z nich. 

Gdy dodamy do tego fakt, że większość mediów ogól-
nopolskich systematycznie zwija swoje lokalne przed-
stawicielstwa, a rzeczywistość Polski samorządowej nie 
jest na co dzień specjalnie atrakcyjna dla stołecznych 
redakcji, otrzymujemy obraz władzy w praktyce pozba-
wionej kontroli ze strony mediów. 

Drugi aspekt pozwalający na tworzenie silnych, a cza-
sem wręcz wszechwładnych lokalnych klik, to pozycja 
samorządu na miejscowym rynku. W wielu gminach 
to właśnie samorząd jest największym pracodawcą. 
Bywa przy tym również, wraz z podległymi instytucja-
mi czy przedsiębiorstwami komunalnymi, kluczowym 
lokalnym usługobiorcą. Wreszcie zdarza się też, że jest 
głównym ośrodkiem dystrybucji prestiżu, choćby orga-
nizując życie społeczno-kulturalne. 

Jaka jest tego praktyczna konsekwencja? Niemożność 
wykształcenia alternatywnego obiegu lokalnych elit. 
Posługując się najprostszymi przykładami: urzędnik 
nie zacznie alarmować o nieprawidłowościach w któ-
rejś z samorządowych instytucji, bo zapewne w kon-
sekwencji będzie musiał szukać pracy gdzie indziej. 
Często nie tylko w innej instytucji (wszak wiele z nich 
obsadzonych jest przez tę samą „ekipę”), ale też – zwy-
czajnie w innym mieście. Prawnik nie zaangażuje się w 
tworzenie opozycji wobec miejscowego układu, bo jeśli 
nawet nie obsługuje lokalnych instytucji samorządo-
wych, to zawsze od zleceń mogą go odciąć miejscowe 
�rmy żyjące w swojej istotnej części w pewnej symbio-
zie z władzą. Dyrektorka szkoły nie stworzy „ruchu 

gminnego” patrzącego władzy na ręce, bo wcześniej czy 
później pożegna się z posadą… 

Oczywiście na te dwa kluczowe zjawiska – kryzys 
mediów i zbyt silną pozycję „rynkową” samorządu – 
trudno znaleźć uniwersalne panaceum. Jesteśmy jed-
nak przekonani, że w obu tych problemach istotnym 
impulsem do zmiany może być sztandarowy postulat 
naszego środowiska – a więc deglomeracja instytucji 
publicznych. Słowem przypomnienia wskażemy tylko, 
że idea deglomeracji zakłada nie tylko przenoszenie 
instytucji centralnych z Warszawy do miast wojewódz-
kich i większych miast średnich, ale również (co w tej 
dyskusji dużo bardziej istotne) – relokację instytucji 
wojewódzkich ze stolic regionów do innych lokalnych 
ośrodków. Województwa okazują się bowiem scen-
tralizowane podobnie jak Polska – jak na łamach na-
szego portalu wyliczał Łukasz Zaborowski, na ponad  
300 lokalizacji takich instytucji zaledwie… dziewięć  
w skali całego kraju mieści się poza stolicami regionów!  

Dlaczego deglomeracja mogłaby być lekarstwem na 
wspomniane bolączki? Po pierwsze, tworzyłaby alter-
natywne miejsca pracy dla przedstawicieli lokalnych 
elit. Ryzyko, że konfrontacja z lokalnym układem 
skończy się dla kogoś bezrobociem lub koniecznością 
emigracji z rodzinnej gminy będzie nieco mniejsze, gdy 
bardziej równomiernie rozmieścimy instytucje dzisiaj 
skoncentrowane w stolicach. Po drugie, sam fakt loko-
wania instytucji w mniejszych ośrodkach tworzy szan-
sę na wzmocnienie tejże lokalnej elity, choćby poprzez 
perspektywę znalezienia pracy w takiej instytucji przez 
osoby, które na przykład chciałyby po studiach powró-
cić do rodzinnego miasta. Po trzecie wreszcie, bardziej 
sprawiedliwe rozmieszczenie instytucji publicznych  
w Polsce może być pewnym impulsem do jeśli nie odbu-
dowy mediów lokalnych w pewnej części przypadków, 
to przynajmniej do odbudowy regionalnych przedsta-
wicielstw mediów ogólnopolskich, które zwyczajnie 
będą musiały, w ślad za instytucjami publicznymi, zde-
koncentrować swoje zasoby. 

Sądzę zatem, że deglomeracja nie jest wcale alternaty-
wą dla procesu decentralizacji, ale raczej jej celowym 
uzupełnieniem, które może wesprzeć walkę z pewny-
mi niebezpiecznymi dla samej idei decentralizacji prze-
szkodami tkwiącymi w dzisiejszej rzeczywistości Polski 
samorządowej. 

PIOTR TRUDNOWSKI  — DECENTRALIZACJA  PO  REPUBLIKAŃSKU
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„PAKIET DEMOKRATYCZNY” DLA SAMORZĄDÓW

Oczywiście jeśli chcemy samorządy „przewietrzyć”, 
uczynić bardziej demokratycznymi i podatnymi na 
kontrolę ze strony opinii publicznej, potrzebujemy  
o wiele szerszego zestawu działań, niż jedynie – na-
stawioną na dużo bardziej długofalowe i często 
odwleczone w czasie efekty – deglomerację. Za nie-
zbędne należy uznać przyjrzenie się mechanizmom 
partycypacji obywatelskiej na poziomie samorządo-
wym pod kątem tego, czy nie da się wzmocnić ich 
siły oddziaływania przez proste korekty w już istnie-
jących rozwiązaniach. 

Podstawą tej korekty powinno być zniesienie limitu 
frekwencji w referendach. Dzisiejszy limit w praktyce 
premiuje obywatelską bierność (włodarze namawia-
ją swoich zwolenników do niewzięcia udziału w gło-
sowaniu), a jednocześnie generuje absurdalne koszty. 
Wszak referendum wiążące i niewiążące kosztuje po-
datnika tyle samo. Zniesienie progu frekwencji spra-
wi, że obie strony będą musiały mobilizować swo-
ich stronników, a więc – frekwencja będzie wyższa,  
a wynik głosowania dużo bardziej reprezentatywny. 

Wraz z likwidacją progu 
proponuję instytucję „dnia 
referendalnego” – jednego 

głosowania w ciągu roku,  
w ramach którego odbywać się 

będą w całej Polsce zarówno 
głosowania lokalne (referenda 

odwoławcze i merytoryczne), 
regionalne (referenda 

wojewódzkie) i ogólnopolskie. 
 
 
Taka formuła – czasem łączona też z wyborami, by 
ograniczyć koszty takiego rozwiązania – pozwoli  
z pewnością zwiększyć zainteresowanie lokalnymi 
plebiscytami i ich reprezentatywność. 

Warte rozważenia wydaje się też wdrożenie całego ze-
stawu narzędzi kontrolno-partycypacyjnych, których 
propozycję znajdziemy w raporcie pod redakcją Da-
wida Sześciły. To między innymi: instytucjonalizacja 
paneli obywatelskich jako formy podejmowania de-
cyzji na poziomie samorządowym (jako uzupełnienie 
referendów merytorycznych); stworzenie instytucji 
lokalnego rzecznika praw mieszkańców, wybieranego 
w wyborach powszechnych z uprawnieniami kontro-
lnymi wobec władzy lokalnej; stworzenie instytucji 
grupowej skargi powszechnej jako elementu wzmoc-
nienia obywatelsko-sądowej kontroli nad decyzjami 
administracyjnymi oraz ustanowienie kodeksu infor-
macji samorządowej, mającego być ustandaryzowaną  
i uporządkowaną formą udostępniania wiedzy na temat 
działania samorządów i podległych im jednostek. 

Wreszcie, osobnym tematem jest kwestia ewentu-
alnego systemowego wsparcia mediów lokalnych  
o potencjale realnej niezależności od miejscowych uwa-
runkowań. Pierwszym istotnym krokiem w tym kie-
runku wydaje się wprowadzenie zakazu prowadzenia 
działalności medialnej przez samorządy – od dawna 
postulują to organizacje pozarządowe (np. Helsiń-
ska Fundacja Praw Człowieka), instytucje (Rzecznik 
Praw Obywatelskich) czy politycy (stosowny projekt  
w minionej kadencji złożyło Kukiz’15). Drugim – stwo-
rzenie bardziej przejrzystego sposobu informowania 
zarówno przez reklamodawców (w naszym przypad-
ku – głównie instytucje samorządowe i spółki im pod-
ległe), jak i reklamobiorców (redakcje) na temat źródeł 
�nansowania. Trzecim – tworzenie programów wspar-
cia dla lokalnych wydawców. Tu pewien pierwszy krok 
został poczyniony – chodzi o priorytet dotacyjnego 
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich pod 
nazwą „Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji 
strażniczych i mediów obywatelskich”, stworzony przez 
państwowy Narodowy Instytut Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Po czwarte 
wreszcie, potencjalne narzędzia leżą również w gestii 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która teoretycznie 
mogłaby baczniej przyglądać się potencjałowi kontro-
li władzy lokalnej np. w procesie nadawania koncesji 
radiowych i telewizyjnych. Ze względu jednak na wy-
jątkowo niską renomę regulatora życia medialnego  
w Polsce trudno spodziewać sukcesów w tym ostatnim  
z proponowanych obszarów.       
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IV. PROPOZYCJE

W toku rozważań i dyskusji nad przedstawionymi przez 
zespoły Inkubatora Umowy Społecznej oraz Fundacji 
Batorego jako środowisko wypracowaliśmy również 
kilka propozycji, które stanowić mogą alternatywę bądź 
uzupełnienie dla proponowanych już przez innych au-
torów mechanizmów decentralizacji. Przedstawimy je 
pokrótce, jednocześnie podtrzymując, że traktujemy  
je dziś raczej jako punkt wyjścia do debaty i doprecyzo-
wania bardziej konkretnych projektów.

PRAWA – UNIWERSALNIE; FINANSOWANIE  
I ORGANIZACJA – LOKALNIE 

Jedną z ciekawych intuicji zawartych w propozycji 
„Zdecentralizowanej RP” jest założenie, że część z dys-
kusji światopoglądowych, wokół których w istotnym 
stopniu krystalizuje się dziś oś podziału sceny poli-
tycznej, po przeniesieniu na poziom samorządowy mo-
głaby pozwolić na deeskalację kon	iktu politycznego. 
To intuicja kusząca, ale jednocześnie – przynajmniej  
w wydaniu przewidywanym przez niektórych zwolen-
ników idei „Zdecentralizowanej RP” – idąca zdecydo-
wanie zbyt daleko. 

Pierwszy zarzut, jaki możemy postawić tej koncepcji, już 
znamy: spory światopoglądowe miałyby być rozstrzy-
gane na poziomie województw, a więc w ramach wyjąt-
kowo ułomnej naszym zdaniem wspólnoty politycznej. 
Drugi problem to fakt, że wśród postulatów pojawiają 
się także pomysły, by „zdecentralizować” (lub celniej: 

„sfederalizować”) kwestie, które uznać należały za pro-
blemy z obszaru praw człowieka. 

Na łamach „Krytyki Politycznej” Jan Smoleński, lewico-
wy publicysta i członek stowarzyszenia Inkubator Umo-
wy Społecznej, w swoim „Decentralizacyjnym coming 
oucie” przekonuje przykładowo, aby w ramach urzeczy-
wistnienia proponowanego przez IUS modelu właśnie 
na szczeblu województw podejmować decyzje na temat 
prawa do aborcji: „Decydowanie o dostępie do zabiegów 
przerywania ciąży również proponujemy przenieść na 
poziom wojewódzki. Jest to próba wyjścia poza klincz 
zwany od lat »kompromisem aborcyjnym«. W każdym 
województwie będziemy mogli walczyć o nasze wartości” 

– przekonuje Smoleński. 

Autor zdaje się nie dostrzegać, że kwestia regulacji 
dostępu do aborcji w Polsce jest elementem porządku 
praw i wolności, a więc sfery stricte konstytucyjnej. 
Przypomnijmy, że w 1997 r. to Trybunał Konstytu-
cyjny w składzie pod przewodnictwem Andrzeja Zolla 
uchylił prawo dopuszczające aborcję, powołując się 
na „konstytucyjne gwarancje ochrony życia ludzkiego  
w każdej fazie rozwoju” – i to właśnie to orzeczenie, 
wraz z przepisami utrwalonymi już w Konstytucji RP  
z tegoż samego roku (artykuły 30 i 38), jest podstawą 
do obowiązującego dziś w Polsce status quo w tej spra-
wie. Podobnie rzecz ma się – tj. zastrzeżone zostały na 
poziome ustawy zasadniczej – choćby z takimi kwestia-
mi, jak dopuszczalność rejestracji jednopłciowych kon-
kubinatów w formie prawnej małżeństwa (art. 18) czy 
nawet kwestii dopuszczalności lekcji religii w szkołach 
(art. 53 ust. 4). Choć twórcy „Zdecentralizowanej RP” 
mają świadomość potrzeby zmiany ustawy zasadniczej 
do realizacji najbardziej ambitnych elementów swojej 
propozycji, to zdają się nie dostrzegać, że zgoda na 
regulowanie kwestii dotyczących praw człowieka (pra-
wo do życia, wolność religijna) na poziomie regionów  
w praktyce oznaczałoby już nie decentralizację, ale rze-
czywistą federalizację porządku prawnego w Polsce. Do 
tego pomysłu trudno odnieść się z choćby minimalną 
aprobatą. 

Czy to znaczy, że nie ma przestrzeni do wykorzystania 
decentralizacji w celu deeskalacji sporów światopoglą-
dowych? W naszym przekonaniu mądry projekt decen-
tralizacyjny – oparty o wzmocnioną wspólnotę gminną 
i wystrzegający się pokus federalistycznych – tak czy 
inaczej tworzy ku temu przestrzeń.

Sądzimy, że optymalnym 
rozwiązaniem byłoby, przy 
zachowaniu powszechności 
stanowionego w Polsce 
prawa, dopuszczenie pewnej 
opcjonalności szczegółowych 
rozwiązań zwłaszcza  
w wymiarze �nansowym. 
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To mechanizm, który pozwala kształtować politykę 
we wrażliwych kwestiach na poziomie wspólnoty 
gminnej przy uwzględnieniu dominujących w niej 
przekonań. Decyzje w tych sprawach powinny być 
oczywiście podejmowane przy dużej partycypacji 
obywateli, najlepiej za pośrednictwem paneli obywa-
telskich lub referendów. 

Dobrym punktem wyjścia może być tutaj już dziś 
obowiązująca polityka samorządów wobec �nanso-
wania procedury in vitro. Nie ignorując kluczowe-
go bioetycznego sporu o to, czy procedurę tę moż-
na stosować z zachowaniem poszanowania „życia 
ludzkiego w każdej fazie rozwoju”, musimy mieć 
świadomość, że jest to dziś w Polsce procedura legal-
na. Część samorządów w Polsce podjęła decyzję na 
temat jej do�nansowania ze środków publicznych.  
W innych, gdzie dominują bardziej konserwatywne 
wartości, procedurę oczywiście można stosować, ale 
bez udziału w tym pieniędzy podatników. Wyda-
je się, że to właśnie optymalny model, gdy chodzi  
o wiele gorących etyczno-aksjologicznych sporów. 

Łatwo sobie zatem wyobrazić, że z poszanowa-
niem konstytucyjnego prawa do nauczania religii  
w szkołach część gmin mogłaby decydować się na ich 
do�nansowanie ze środków lokalnych podatników –  
a inne jedynie udostępniałyby szkołom sale, jednak 
z potrzebą pokrycia kosztów organizacji lekcji przez 
samych zainteresowanych. Tę samą zasadę zastoso-
wać warto byłoby również choćby w budzących wąt-
pliwości lekcji wychowania seksualnego czy innych 
dodatkowych zajęć – zasadniczo szkoły mogłyby być 
otwarte na różne formy zajęć, ale ich zakres ich �-
nansowania powinen być rozstrzygany przez miesz-
kańców w demokratycznej procedurze. 

Oczywiście, trudno nam dziś wyobrazić sobie, jakie 
zastosowanie mogłaby mieć ta zasada w kwestiach 
jeszcze gorętszych sporów – takich jak ten o dopusz-
czalność aborcji lub statusu prawnego związków 
jednopłciowych. Tu nie ma wątpliwości, że tego 
typu zmiany wymagałaby w pierwszej kolejności 
zwycięstwa opcji politycznej podważającej dzisiejsze 
status quo w wyborach ogólnokrajowych. Być może 
i tutaj jednak istnieje pewna przestrzeń do dopre-
cyzowania realizacji prawa krajowego na poziomie 
lokalnej wspólnoty. Z pewnością wywołałoby to 

jednak wielkie – wcześniej czy później nieuniknione 
– kontrowersje (prawo do nie�nansowania ze środ-
ków publicznych dopuszczalnych dzisiejszym usta-
wodawstwem zabiegów aborcji w konserwatywnych 
gminach? prawo rozszerzenia lokalnych przywilejów 
dla małżeństw na związki jednopłciowe, jeśli zdecy-
dują się na jakąś formę gminnej rejestracji?). 

Osobnym pytaniem pozostaje, czy aby na pewno 
wzmocnienie takich uprawnień będzie drogą do 
deeskalacji kon	iktów, czy raczej pomnoży je przez 
tysiące gmin. Sądzimy jednak, że sprowadzenie abs-
trakcyjnych sporów – często, przez brak widocznego 
potencjału większości zmieniającej status quo, peł-
niących funkcję sporów zastępczych – do konkretnej 
decyzji rzutującej na naszą najbliższą wspólnotę 
polityczną i kwestii wydatkowania naszych podat-
ków byłoby zjawiskiem zdecydowanie wskazanym. 

„Lokalizacja” tych kon	iktów mogłaby wręcz dać po-
tencjał do republikańskiego rozbudzenia gminnych 
wspólnot, co samo w sobie uznajemy za zjawisko jak 
najbardziej pożądane.      

SAMOOPODATKOWANIE – FINANSOWY 
FUNDAMENT REPUBLIKAŃSKIEJ 
DECENTRALIZACJI

Innym ciekawym tropem pochodzącym z projektów 
Inkubatora Umowy Społecznej i Fundacji Batorego, 
który doprowadził nas do nieco innych niż autorów 
tych projektów wniosków, jest kwestia tworzenia 
presji konkurencyjnej między samorządami („Zde-
centralizowana RP”) oraz wykorzystania w procesie 
decentralizacji „lokalnego crowdfundingu”.

IUS przekonuje, że zróżnicowanie lokalnych poli-
tyk pozwoli na większą innowacyjność (możliwość 
testowania w mniejszej skali) polityki publicznej – 
mechanizmy pozytywnie zwery�kowane w jednym 
z regionów będą adaptowane bądź przez inne, bądź 
też na skalę ogólnokrajową. Co więcej, powstanie 
również dobrze rozumiana – w opinii autorów – pre-
sja konkurencyjna pomiędzy województwami. Z ko-
lei zespół Fundacji Batorego postuluje „lokalny cro-
wdfunding”, a więc możliwość współ�nansowania 
konkretnych inwestycji przez mieszkańców. „Cro-
wdfunding byłby też swoistą premią dla władz lokal-
nych, którym udało się zbudować wiarygodność i za-
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ufanie wśród mieszkańców. Można bowiem założyć, 
że tylko tacy wójtowie (burmistrzowie, prezydenci 
miast) będą w stanie przekonać mieszkańców do 
powierzenia im dodatkowych pieniędzy” – czytamy.   

Wydaje się, że w osiągnięciu tych celów – tj. zwięk-
szeniu konkurencyjności i innowacyjności samo-
rządów poprzez obywatelskie do�nansowanie 
ambitniejszych projektów – służyć może bardziej 
prozaiczny mechanizm, teoretycznie obecny w pol-
skim systemie prawnym. 

Chodzi mianowicie  
o samoopodatkowanie 
mieszkańców, które jest dziś 
możliwe w drodze referendum 
lokalnego. Nie zdziwi pewnie 
nikogo, że nie jest to dziś 
narzędzie, po które samorządy 
sięgają. Wychodzą bowiem  
z założenia, że mieszkańcy nigdy 
nie zgodzą się na dodatkowe 
daniny. 
 
Tymczasem w przypadku zwiększenia kompetencji 
gmin oraz umocnienia lokalnej tożsamości politycz-
nej inicjowanie takich referendów, a przede wszyst-
kim zdolność władz do przekonania mieszkańców 
do podjęcia decyzji o samoopodatkowaniu, mogłoby 
być podstawą budowania ich konkurencyjności. To 
oczywiście wymaga dużej zmiany mentalnej tak po 
stronie mieszkańców, jak i włodarzy samorządów. 
Tyle tylko, że żadna forma decentralizacji nie przy-
niesie oczekiwanego sukcesu, jeśli nad taką zmianą 
nie zaczniemy pracować. Trudno wyobrazić sobie 
bowiem lepszy przykład republikańskiej postawy 
niż gotowość do samoopodatkowania. To jeden  
z rzadkich mechanizmów, który w dłuższej perspekty-
wie pokazywałby, że konkurencyjność i jakość naszego 
samorządu uzależniona jest od obywatelskiej cnoty 
mieszkańców.  

Warto zastanowić się, czy istnieją jakieś systemo-
we mechanizmy wsparcia dla samoopodatkowania. 
Najprostszym mogłoby być uznanie, że za decyzją 
o samoopodatkowaniu mieszkańców idzie możli-
wość odpowiedniego zwiększenia wpływów z samo-
rządowej subwencji ogólnej z budżetu centralnego. 
Komunikat dla mieszkańców jest wówczas bardziej 
atrakcyjny – jeżeli zdecydujemy się wspólnie opo-
datkować kwotą X na cel jakiejś inwestycji (dajmy na 
to – budowę nowych żłobków), z budżetu centralne-
go otrzymamy dodatkowo równowartość „zebranej”  
w ten sposób kwoty.  

„SŁOIKOWE”, CZYLI REDYSTRYBUCJA 
SOLIDARNOŚCIOWA

Do ostatniego z postulatów zainspirował nas jakiś 
czas temu cytowany już w niniejszym szkicu profe-
sor Jarosław Flis w jednej z kuluarowych dyskusji na 
temat idei deglomeracji i wzmocnienia pozycji miast 
średnich. Koncepcję tę umownie nazywamy „słoiko-
wym”, ale bardziej precyzyjnie można uznać ją za 
formę solidarnościowej redystrybucji.

Chodzi o mechanizm redystrybucji tej części podat-
ku PIT, który zasila samorządy. Dziś tra�a on do 
miejsca zamieszkania, a osobno – w oderwaniu od 

„historii”, a nawet wiedzy i świadomości podatnika – 
część subwencji jest redystrybuowana w ramach me-
chanizmu wyrównawczego do innych samorządów. 

Propozycja „słoikowego” 
zakłada, by podatki dzielone były 
proporcjonalnie do „czasu życia” 
obywatela w różnych miastach. 
 
Można sobie oczywiście wyobrazić, że mechanizm 
ten byłby woluntarystyczny – tj. przy składaniu 
oświadczenia podatkowego obywatel decydowałby, 
czy decyduje się na model 100% podatków w miejscu 
zamieszkania czy też na model „słoikowy”. Wówczas 
znów uruchomilibyśmy pewien mechanizm konku-
rencji między samorządami – musiałyby one lepiej 
komunikować się ze swoimi mieszkańcami i byłymi 
mieszkańcami.

PIOTR TRUDNOWSKI  — DECENTRALIZACJA  PO  REPUBLIKAŃSKU
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To oczywiście pomysł, który wychodzi naprzeciw 
procesom migracji do wielkich miast, podupadają-
cych �nansów mniejszych ośrodków i coraz groźniej-
szego zjawiska depopulacji „Polski średnich miast”. 
Mniejsze ośrodki, w których większość Polaków 
wychowywała się i kształciła, stają się swoistymi 

„dawcami organów” dla kilku metropolii. Idea „sło-
ikowego” ma zaś w sobie dwa istotne komponenty 
idące w poprzek tej niebezpiecznej tendencji – „spra-
wiedliwościowy” i „solidarnościowy”. Ten pierwszy 
sprawia, że samorządy mają w dłuższej perspekty-
wie szansę na �nansowy zysk np. z dobrego pozio-
mu edukacji, który przełoży się na przyszłe dochody 
absolwentów lokalnych szkół. To zatem impuls do 
podnoszenia jakości kształcenia, a pewnie i – życia 
w ogóle. Jednocześnie podatnik ma szansę „spłacić” 
dług lokalnej wspólnocie, która go ukształtowała. 

Drugi ze wspomnianych komponentów („solidar-
nościowy”) wiąże się ze zjawiskiem radykalnego 
starzenia się miast. „Pokolenie dzieci” będzie mia-
ło możliwość wspierania jakości usług w miejscu,  
w którym często pozostali ich rodzice. Potrzeba in-
stytucjonalnych mechanizmów solidarności – tak 
terytorialnej, jak i międzypokoleniowej – to wszak 
jedno z największych wyzwań, przed którymi dziś 
stoimy. 

PRAWICO, NIE BÓJ SIĘ DECENTRALIZACJI! 

Jak zauważają autorzy programu Prawa i Sprawie-
dliwości z 2014 r., fałszywa jest wizja, wedle której 
każdy rodzaj decentralizacji stoi w sprzeczności  
z myśleniem państwowym. „Odrzucimy polaryzacyj-
no-dyfuzyjny model rozwoju na rzecz zasady zrów-
noważonego rozwoju całego kraju. Polska jest jedna 

– zgodnie z tą fundamentalną zasadą rozwój powi-
nien być udziałem wszystkich regionów i miejsco-
wości Rzeczypospolitej. Koncentrowanie większości 
nakładów �nansowych w dużych, wybranych ośrod-
kach miejskich jest w polskich warunkach błędem 
politycznym i przejawem nierównego traktowania 
Polaków zależnie od miejsca zamieszkania, a zara-
zem działaniem antyrozwojowym, ponieważ tłumi 
szanse wykorzystania lokalnych potencjałów. Lo-
kalny potencjał jest ważnym zasobem, który może 
i powinien być wykorzystany dla rozwoju. Przykła-
dem może być «dolina lotnicza» na Podkarpaciu, czy 

«dolina mleczna» na Warmii i Mazurach. Synergia 
tych lokalnych potencjałów zbuduje wielki potencjał 
rozwoju Polski” – czytamy w programie tej formacji 
z 2014 roku (Program PiS, 2014: 75).

Wydaje się, że podążając za duchem tej diagnozy 
partii rządzącej również mądrze przeprowadzona 
decentralizacja ma szansę długofalowo zwiększyć 
sprawność państwa, jakość usług publicznych, po-
lityczną aktywność obywateli oraz innowacyjność 
krajowej gospodarki.

 Myślenie o podmiotowych samorządach i zarządza-
niu różnorodnością ku rozwojowi Rzeczypospolitej 
jest elementem polskiej tradycji myślenia konserwa-
tywnego i państwowego, o czym można się przeko-
nać, czytając zbiorczą listę cytatów umieszczonych 
przez tym artykułem. W polskiej – i światowej! – tra-
dycji to raczej centralizm był tym, przeciw czemu 
konserwatyści i republikanie na przestrzeni wieków 
występowali.

W polskich warunkach AD 2019 widzimy brak zaufa-
nia prawej strony sceny politycznej do samorządów. 
Nie powinno jednak umknąć uwadze związanych 
 z obozem władzy socjologów i analityków, że prze-
cież dziś formacja rządząca jest najsilniejsza wła-
śnie w Polsce samorządowej i z wyborów na wybory 
zwiększa swój „stan posiadania”, przełamując histo-
ryczne, „rozbiorowe” podziały. Co więcej, banałem 
jest przypomnienie, że Polska prowincja jest bar-
dziej konserwatywna niż wielkie aglomeracje i jesz-
cze pewnie na długo taka pozostanie. W wyborach 
do Parlamentu Europejskiego – ostatnich, o których 
mamy wiedzę, oddając ten tekst do druku – Prawo 
i Sprawiedliwość zwyciężyło nad zjednoczoną wów-
czas opozycją w … 82% gmin w Polsce. 

Trudno o lepszy dowód na to, że zdobywając rząd 
dusz w „Polsce gminnej”, ugrupowanie Jarosława 
Kaczyńskiego powinno zacząć wymyślać na nowo 
swój stosunek do idei samorządności i projektu 
decentralizacji. Władza „ogólnopolska” nie jest 
wieczna i dużo silniej uzależniona jest od ośrodków 
medialnych i międzynarodowych, z którymi Prawo 
i Sprawiedliwość jest dziś w istotnym kon	ikcie. Je-
żeli zaś władza dla prawicy w Polsce nie jest celem 
samym w sobie, ale – co deklarują politycy obozu 
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rządzącego – narzędziem do kształtowania rzeczy-
wistości tak, jak oczekują tego Polacy, to wspieranie 
decentralizacji i politycznego upodmiotowienia Po-
laków powinno być naturalnym wyborem prawicy. 
Przecież ostatnie cztery lata rządów uświadomić 
musiały już politykom PiS-u, że do przeprowadzenia 
w Polsce prawdziwej „dobrej zmiany” nie wystarczy 
wymienić ludzi na „swoich” w kilkudziesięciu sto-
łecznych budynkach. 

PIOTR TRUDNOWSKI  — DECENTRALIZACJA  PO  REPUBLIKAŃSKU

Piotr Trudnowski

prezes Klubu Jagiellońskiego, redaktor portalu klubjagiellonski.pl. Pracował dla 
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Pięć  
grzechów 
głównych 
republikanizmu 
Piotr Kaszczyszyn

Największy błąd republikanizmu polega na próbie przekształcenia go  
w polityczne dzieło sztuki. Doskonale widać to w trakcie analizy pro-
jektu radykalnego republikanizmu Hannah Arendt. Z jednej strony 
niemiecka �lozof przeszarżowuje, nadając polityce znaczenie antro-
pologiczne, którego polityka po prostu nie jest w stanie udźwignąć. 
Z drugiej strony cała ta homerycko-teatralna koncepcja pozbawiona 
jest realnej, politycznej treści. To tylko patetyczna zabawa w piękne 
słowa, cyzelowanie ustrojowego dzieła sztuki i nieustanne rozważa-
nia o cnotach politycznych. Tymczasem republikanizm potrzebuje ku-
racji katolicką nauką społeczną i myślą Karola Marksa.

PIOTR KASZCZYSZYN — PIĘĆ GRZECHÓW GŁÓWNYCH REPUBLIKANIZMU
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KLASYCZNY REPUBLIKANIZM KONTRA KRYPTO-
LIBERALIZM

Budowanie porządkujących typologii oraz uniwer-
salizujących generalizacji zawsze jest zabiegiem 
intelektualnie ryzykownym, gdyż prowadzi do nie-
uniknionych uproszczeń. Co nie zmienia faktu, że 
od tych typologii nie sposób całkowicie uciec, jeśli 
nie chcemy na zawsze pozostać więźniami nieskoń-
czonego korowodu szczegółów i wyjątków od reguły. 
Nie inaczej jest w przypadku analizy republikani-
zmu, stąd pozwolę sobie na wprowadzenie podsta-
wowego rozróżnienia na republikanizm klasyczny 
(Filipowicz, Gładziuk, Józefowicz, 1995: 9-14) oraz 
nowożytny. 

Fundamentem klasycznego republikanizmu – osa-
dzonego w re	eksji myślicieli starożytnych, jak Po-
libiusz, Arystoteles i Cyceron – jest antropologiczny 
optymizm. Z niego zaś wynika zasadnicze dla pro-
jektu republikańskiego przekonanie, że człowiek  
w toku swojej egzystencji zdolny jest do moralnego 
samodoskonalenia. Proces ten odbywa się w oparciu 
o wcześniej wypracowany katalog cnót, które pozwa-
lają panować rozumowi nad pożądliwościami ciała. 
Co niezwykle istotne, przestrzenią moralnego samo-
doskonalenia, realizacji własnego człowieczeństwa 
jest polis, a więc to, co publiczne – w przeciwieństwie 
do sfery prywatności, do oikos, czyli gospodarstwa 
domowego. W ten sposób otrzymujemy koncepcję 
państwa pedagogicznego, gdzie polityka staje się 
przestrzenią wychowawczą kierującą nas ku pełni 
człowieczeństwa. Jednocześnie z pojęciem wspól-
noty politycznej (koinonia politike) nierozerwalnie 
związany jest koncept dobra wspólnego, stojącego 
ponad jednostkowym interesem, nie będącego jed-
nak prostą sumą jednostkowych preferencji, lecz od-
rębną i samodzielną jakością.

Republikanizm nowożytny to już całkiem inna para 
intelektualnych kaloszy. Co więcej, budowanie histo-
rycznej ciągłości pomiędzy oboma typami idealnymi 
republikanizmu uważam za błędne i nieuprawnione. 
Republikanizm nowożytny odrzuca bowiem lub mi-
nimalizuje znaczenie całego katalogu wartości budu-
jących projekt starożytnych. Zamiast antropologicz-
nego optymizmu – głęboki pesymizm co do ludzkiej 
natury i zachwiana wiara w zdolność człowieka do 

moralnej pracy nad sobą. W miejsce cnót – koncep-
cja virtù Machiavellego, który włącza do swojego 
charakterologicznego ideału księcia cechy w klasycz-
nym republikanizmie przynależne raczej do sfery 
pożądliwości (Filipowicz, Gładziuk, Józefowicz,  
1995: 20-21). Monteskiusza, Locke’a czy Jamesa 
Madisona mocniej interesują już fakty niż warto-
ści; to, co jest przedkładają nad to, co być powinno 
(ibidem: 56). Do teoretycznego lamusa odchodzi 
koncepcja państwa pedagogicznego – stawką po-
lityki nie jest już dłużej realizacja ideału człowie-
czeństwa, lecz powstrzymywanie ekscesów ludzkiej 
natury (Rzeczycki, 2018). Od cnót coraz istotniej-
szą rolę zaczynają odgrywać instytucje traktowane 
jako narzędzia kiełznania/minimalizowania nega-
tywnych konsekwencji zepsutej natury człowieka 
(ibidem). Zasadniczemu dowartościowaniu podlega 
sfera prywatna kosztem przestrzeni publicznej. Co 
szczególnie istotne, samo pojęcie dobra wspólnego  
z odrębnej jakości przekształca się w wynik kolek-
tywnej arytmetyki. Od dobra wspólnego ważniejszy 
staje się interes jednostki, prawo do szczęścia (pursuit  
of happiness), wpisane do amerykańskiej konstytucji 
– pierworodnego dziecka nowożytnego republikani-
zmu. Republikanizm Machiavellego, Madisona, Loc-
ke’a i innych to przecież nic innego jak krypto-libera-
lizm z jego koncentracją na jednostce. 

W niniejszym eseju chciałbym spojrzeć się republi-
kanizmowi w sposób nieoczywisty, bo przez pry-
zmat myślicielki współczesnej, zamiast nobliwych 
klasyków starożytności. Hannah Arendt – bo to o nią 
tutaj chodzi – ma tę przewagę, że w jej integralnym 
i radykalnym projekcie republikanizmu na pierw-
szym planie znajduje się to, co w nim najistotniej-
sze: normatywny ideał człowieczeństwa, sens i isto-
ta polityki oraz spójna wizja dobrego życia. Arendt, 
formułując autorski projekt antropologii politycz-
no-egzystencjalnej (Barańska, 2013: 90), pozwala 
wydobyć te kardynalne elementy na światło dzienne. 

TRZY FUNDAMENTY RADYKALNEGO 
REPUBLIKANIZMU HANNAH ARENDT

1. Prawdziwy człowiek to tylko homo politicus

Fundamentem republikanizmu Hanny Arendt są 
trzy antropologiczne modele sformułowane naj-
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pełniej na kartach „Kondycji ludzkiej”: animal la-
borens, homo faber oraz homo politicus (Barańska,  
2003: 67-69). Każdy z nich odpowiada pewne-
mu konkretnemu aspektowi ludzkiej egzystencji  
w świecie. Animal laborens odsyła nas do biologicz-
nych uwarunkowań człowieczego życia. Porusza się 
on w przestrzeni tego, co konieczne; jego egzysten-
cjalnym celem jest zachowanie życia i przetrwanie 
gatunku. Animal laborens produkuje i konsumuje 
– do tych dwóch czynności ogranicza się jego ziem-
ska egzystencja. Jest niejako zamknięty w pułapce 
biologicznych funkcji i wymagań ludzkiego ciała, 
antropologicznie pozostając najbliższy zwierzęciu. 
Homo faber to wytwórca, który przekracza biologicz-
ny cykl i zamiast tego tworzy trwały świat rzeczy 
– świat specy�czne ludzki. Funkcjonuje on niczym 
antropologiczny rzemieślnik-mieszczanin, a jego eg-
zystencjalnym horyzontem nie jest już biologiczna 
konieczność, lecz kategoria użyteczności jako fun-
dament istnienia w świecie. Trzeci i najważniejszy 
z antropologicznych modeli to homo politicus. Tak 
jak animal laborens to świat materii, homo faber – 
świat rzeczy, tak człowiek polityczny odsyła nas do 
porządku sensu, który wykracza poza biologiczny 
determinizm i tyranię rzemieślniczej użyteczności. 
Prawdziwy sens ludzkiemu życiu może nadać dopie-
ro polityka. Jednocześnie Arendt każdemu z trzech 
modeli antropologicznych przyporządkowuje inte-
gralną dla niego formę aktywności. W przypadku 
animal laborens jest to praca; dla homo faber – wytwa-
rzanie; natomiast domeną homo politicusa pozostaje 
działanie, na które składają się trzy komplementar-
ne wobec siebie sposoby: czyny, mowa i myślenie. 

W kolejnym kroku Arendt dokonuje hierarchizacji 
trzech antropologicznych modeli oraz odpowiadają-
cych im form aktywności – inspirując się podobną 
egzystencjalną triadą autorstwa Arystotelesa (Gła-
dziuk, 1991: 10) – i tworząc w konsekwencji antro-
pologiczny koncept vita activa. Najniżej w hierarchii 
umieszcza biologicznie zdeterminowane życie ani-
mal laborens, nad nim lokuje się homo faber – wy-
twórca rzeczy, a na szczycie znajdziemy homo politi-
cusa; tego, który poprzez polityczne działanie nadaje 
prawdziwy sens ludzkiej egzystencji.

Konsekwencje przyjęcia hierarchicznie uporządko-
wanej triady są fundamentalne dla całego kształtu 

antropologii Arendt. Autorka „Korzeni totalitary-
zmu” formułuje bowiem normatywny projekt czło-
wieczeństwa, w którym istotą prawdziwie ludzkiej 
egzystencji jest polityka, gdzie dopiero homo politi-
cus w pełni realizuje człowieczeństwo jako takie. 

Jednocześnie Arendt zwraca uwagę na pochodzące 
od Arystotelesa błędne tłumaczenie pojęcia człowie-
ka jako istoty społecznej, które do dzisiaj wykazuje 
żywotność. Jej zdaniem grecki myśliciel miał tutaj 
na myśli tylko i wyłącznie naturalny pęd człowieka 
do życia we wspólnocie z innymi ludźmi, ale nie roz-
szerzał wcale tego rozumienia na politykę.

Życie społeczne i życie polityczne 
to dwie odrębne dziedziny 
ludzkiej egzystencji, których nie 
należy ze sobą mieszać. 
 
Stąd traktowanie przez Arendt polityki jako powo-
łania/wyzwania. Jej zdaniem polityczność nie sta-
nowi wcale integralnej części ludzkiej natury. Sama 
autorka „Kondycji ludzkiej” odrzucała to pojęcie, 
stwierdzając, że nigdy nie spotkała człowieka, ale 
zawsze wielość ludzi (co stanowi ontologiczną pod-
stawę jej �lozo�i politycznej), w zamian proponu-
jąc właśnie tytułową koncepcję kondycji. W prakty-
ce jednak jej normatywny projekt antropologiczny, 
gdzie jasno stwierdza, co trzeba czynić i kim być, 
aby w pełni zrealizować potencjał człowieczeństwa, 
niczym nie odbiega od koncepcji ludzkiej natury, 
która również wyznacza ideał/istotę człowieczeń-
stwa. Edyta Barańska, autorka wyczerpującej mo-
nogra�i poświęconej �lozo�i politycznej Arendt, 
podkreśla egzystencjalne korzenie politycznej an-
tropologii bohaterki jej pracy: „Człowiek nie jest 
jakiś z natury, a jedynie może dopiero z natury 
stać się kimś”. Antropologia niemieckiej �lozof 
ma charakter potencjalny, gdzie polityka staje się 
przestrzenią, w której człowiek może osiągnąć au-
tentyczność własnej egzystencji (Barańska, 2013: 
90). W konsekwencji otrzymujemy elitarystyczny, 
ekskluzywny i normatywny projekt antropologicz-
ny, gdzie pełnię człowieczeństwa można zrealizo-
wać jedynie stając się homo politicus, człowiekiem 
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politycznym, który nie pracuje i nie wytwarza, lecz 
oddaje się działaniu.

2. Istotą polityki jest zdobycie jednostkowej 
nieśmiertelności

„Na początku panował Kronos-Czas: był to złoty 
wiek, pozbawiony dzieł etycznych, a to, co zostało 
stworzone, dzieci owej epoki, były przez niego po-
żerane. Dopiero Jowisz, który ze swej głowy zrodził 
Minerwę i który w swym otoczeniu najbliższym miał 
Apollina i Muzy, pokonał Czas i wytknął cel jego 
przemijaniu. Jowisz jest bogiem politycznym, któ-
ry stworzył dzieło etyczne – państwo”. Jak zauważa 
Nina Gładziuk, autorka pracy poświęconej wizji po-
lis u Hannah Arendt, z tym cytatem pochodzącym  
z „Wykładów z �lozo�i dziejów” Hegla mogłaby zgo-
dzić się sama Arendt (Gładziuk, 1995: 36). Dlacze-
go? Ponieważ ten mitologiczny fragment odsłania 
prawdziwą istotę polityki i stawkę bios politikos, życia 
politycznego. Stawką tą jest nieśmiertelność. 

W „Kondycji ludzkiej” niemiecka �lozof wyróżnia trzy 
rodzaje nieśmiertelności występujące w starożytnej 
Grecji: biologiczną nieśmiertelność ludzkości jako 
gatunku (człowiek jako animal laborens), wynikającą  
z porządku kosmosu nieśmiertelność bogów oraz nie-
śmiertelność dostępną dla każdego konkretnego czło-
wieka w jego unikalnej i niepowtarzalnej egzystencji. 
Owa nieśmiertelność możliwa jest jednak tylko w obrę-
bie polis i za pośrednictwem działania jako formy ludz-
kiej aktywności przynależnej homo politicusowi. Dzia-
łania podejmowane w sposób jawny i publiczny przez 
człowieka politycznego na agorze pozwalają mu zostać 
zapamiętanym przez innych współobywateli (Barań-
ska, 2013: 135). To właśnie ich pamięć, a więc pamięć 
polis, którą tworzą ludzie, a nie instytucje, staje się we-
hikułem jednostkowej nieśmiertelności, to struktura 
polis umożliwia międzypokoleniowy transfer pamięci  
o wielkich czynach i słowach (Arendt 2005: 151). W ten 
sposób to polis staje się wehikułem ludzkiej nieśmier-
telności dostępnej jednak tylko dla podejmującego na 
agorze działania publiczne homo politicusa. 

3. Sens polityki to wolność na agorze

Tak jak istotą oraz �nalnym celem polityki i życia po-
litycznego jest jednostkowa nieśmiertelność osiągana 

przez homo politicusa za pośrednictwem polis, tak sen-
sem polityki jest wolność (Arendt, 2005: 145-147). 
Autorka „Korzeni totalitaryzmu” odrzuca klasyczny 
podział na wolność pozytywną i negatywną. Dla niej 
prawdziwa wolność oznacza działanie, a tym samym 
„wolność od” nie jest żadną wolnością. Skoro wolność 
to działanie, a działanie przynależy do homo politicusa, 
to wolność staje się tożsama z polityką jako taką. 

Aby można było o kimś powiedzieć, że jest czło-
wiekiem wolnym, musiał spełnić dwa niezbędne ku 
temu warunki: ani samemu nie rządzić, ani nie być 
poddanym władzy zewnętrznej. Arendt, za starożyt-
nymi Grekami, odrzucała fundamentalne dla nowo-
żytności utożsamienie możliwości rządzenia innymi 
z polityką – tyran zmuszony do wydawania rozka-
zów nie był więc człowiekiem wolnym, a tyrania nie 
była formą życia politycznego. Z tego też powodu 
niemiecka �lozof podkreślała konieczność wyjścia  
z gospodarstwa domowego, gdzie głowa rodziny rzą-
dzi właśnie niczym tyran. Dopiero po opuszczeniu 
oikosu i przejściu ze sfery prywatnej do publicznej 
możliwa była wolność. Jednocześnie nie ma mowy 
o wolności w przypadku animal laborens i homo fa-
ber – podporządkowanie biologicznej konieczności 
oraz tyranii użyteczności wyklucza pełne oddanie 
się działaniu. Zdaniem Arendt wolność realizuje się 
dopiero na agorze, poprzez czyny i mowę, wśród wol-
nych i równych obywateli, gdzie równość nie ozna-
czała jednak współczesnego nam rozumienia równo-
ści wobec prawa. Starożytna izonomia odsyłała nas 
do równości niejako egzystencjalnej – obywatele, 
którzy nie rządzą, ani nie są rządzeni, za pośred-
nictwem retoryki debatują o rzeczach politycznych  
z równymi sobie (Arendt, 2005: 146-147). 

W ten sposób dokonaliśmy syntetycznej rekonstruk-
cji projektu radykalnego republikanizmu autorstwa 
Hannah Arendt. Na poziomie normatywnej antro-
pologii politycznej otrzymaliśmy model homo politi-
cusa, który poprzez działanie w pełni realizuje swoje 
człowieczeństwo; istotą polityki okazała się możli-
wość osiągnięcia za jej pośrednictwem i w ramach 
wspólnoty polis jednostkowej nieśmiertelności; sen-
sem polityki jest wolność tożsama z działaniem po-
dejmowanym w sposób jawny i publiczny, na agorze; 
wreszcie wizja dobrego życia proponowana przez 
Arendt to bios politikos, życie polityczne. 
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Projekt radykalnego republikanizmu Arendt jako 
swoisty typ idealny republikanizmu jest doskonałą 
okazją do wskazania jego pięciu zasadniczych bo-
lączek i mankamentów, względnie – błędów. Tych 
pięć kwestii można krótko przedstawić jako: te-
atralizację polityki, antysubstancjalny formalizm 
republikanizmu, wyrzucenie poza politykę tego, co 
biologiczne, materialne i ekonomiczne, regresywną 
historiozo�ę oraz deprecjację sfery prywatnej.

1. Pokusa teatralno-homeryckiego republika-
nizmu

Jakie jest podstawowe kryterium, za pomocą któ-
rego należy oceniać działania podejmowane przez 
homo politicusa na agorze, podejmowane w sposób 
jawny i publiczny, na oczach współobywateli? Han-
nah Arendt stwierdza, że jest nim wielkość: „Inaczej 
niż ludzkie zachowania, które Grecy (…) osądzali 
zgodnie ze »standardami moralnymi«, biorąc pod 
uwagę z jednej strony pobudki i intencje, z drugiej 
zaś cele i konsekwencje – działanie osądzać można 
tylko za pomocą kryterium wielkości, ponieważ  
w jego naturze leży przedzieranie się przez to, co 
powszechnie przyjęte, i sięganie ku temu co niezwy-
kłe” (Barańska, 2013: 96-97). Nic więc dziwnego, 
że Barańska na określenie charakteru homo politicu-
sa przywołuje skojarzenia z nadczłowiekiem Nietz-
schego i bohaterami Alberta Camusa, heroicznie 
mierzącymi się ze światem (ibidem: 77). Zdaniem 
Barańskiej dla oddania specy�ki Arendtowskiego 
obywatela polis zasadne jest przytoczenie cytatu  
z Fryderyka Nietzschego: „Pierwsza zasada: żadnych 
względów dla liczb: masa, nędzarze i nieszczęśliwcy 
mało mnie obchodzą – tylko pierwsze i najbardziej 
udane egzemplarze” (Barańska 2003: 56). Wniosek 
jest jasny: homo politicus to człowiek heroiczny, 
którego wzrok, czyny i słowa nakierowane są na 
wielkość, niezwykłość, zdobycie nieśmiertelności  
w ramach polis. 

Czasami, aby oddać sens jakiejś wizji, warto spoj-
rzeć na obrazy, metafory czy analogie, które stosuje 
ich autor. W przypadku Arendt i jej radykalnego re-
publikanizmu są to: homerycki obóz wojenny, teatr  
i dzieło sztuki. Szukając źródeł greckiej demokra-

cji agonicznej, autorka „Kondycji ludzkiej” się-
gnęła aż do Homera i jego „Iliady”. Zdaniem nie-
mieckiej �lozof źródłowym, niejako formacyjnym 
doświadczeniem greckiej polityczności jest wojna 
trojańska. To właśnie starcie Grecji i Troi umoż-
liwiło stworzenie pierwszej „areny”, na której 
Grecy mogli dokonywać wielkich czynów. Jednak-
że ta publiczna przestrzeń, swoista proto-agora 
pozwalająca na zdobycie nieśmiertelności, znika 
wraz ze zwinięciem wojennego obozu i powrotem 
do oikosu. Stąd konieczność stworzenia polis, któ-
re sprawia wrażenie jakby homerycka armia nigdy 
się nie rozwiązała, lecz przekształciła we wspól-
notę polityczną służącą działaniu homo politicusa  
i osiągnięciu nieśmiertelności (Arendt, 2005:  
151-152). Dla oddania ducha agonistycznej de-
mokracji starożytnych Greków, jako wzór, model, 
swoisty archetyp fundujący całość doświadczenia 
politycznego, Arendt przywołuje obraz rywalizacji 
Hektora i Achillesa, i stwierdza za Heraklitem, iż 
„wojna jest ojcem wszystkich rzeczy”, gdyż dopiero 
za pośrednictwem agonistycznej rywalizacji możli-
we jest pełne wydobycie z człowieka jego egzysten-
cjalnej energii i wielkości. Dalej pokazuje jak ten 
podstawowy agoniczny duch przechodzi z homeryc-
kiego obozu pod Troją w przestrzeń polis: wcielając się  
w zawody sportowe (czyny) oraz turnieje orator-
skie (mowa) (Arendt, 2005: 189-190). 

Wedle Arendt polityczne spełnienie staje się 
udziałem ateńskiego polis w okresie pomiędzy 
końcem wojen perskich a początkiem wojny pe-
loponeskiej. To właśnie wówczas Perykles decy-
duje się wprowadzić theorikon, zasiłek teatralny 
umożliwiający nawet najuboższym obywatelom 
miasta wstęp na teatralne widowiska, a Platon 
stwierdza, że w tamtym czasie Ateny zaczynają 
zapadać na „teatrokrację”. W 472 r. p.n.e. Pery-
kles zostaje choregosem odpowiedzialnym za wy-
stawienie Ajschylosowych Persów. Zdaniem Niny 
Gładziuk to czytelny symbol: Ateny nie potrze-
bują już Homera, Ateny same stały się teatrem. 
Sztuki teatralne zaczęły być organizowane podług 
tych samych reguł, co zgromadzenia obywatelskie  
i trybunały ludowe (Gładziuk, 1991: 118). Teatr 
płynnie złączył się z bios politikos, a polis „nabrało 
charakteru żywego am�teatru” (ibidem: 46), wy-
nikającego z publicznego, agonistycznego ducha 
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polityki, której stawką jest jednostkowa nieśmier-
telność obywateli. Jak pisał Hegel, a powtórzyła 
to Hannah Arendt, państwo greckie było „poli-
tycznym dziełem sztuki” (Filipowicz, Gładziuk, 
Józefowicz 1995: 59).

Co można uczynić z każdym dziełem sztuki, tak-
że tym politycznym? Można je podziwiać, kon-
templować, otaczać uznaniem. Nie można jednak 
wyciągnąć bohaterów ulubionych obrazów z ram 
i tchnąć w nich prawdziwego życia. Ten sam pro-
blem dotyczy projektu republikanizmu. 

Obraz namalowany przez  
Arendt jest zbyt piękny, zbyt  

patetyczny, zbyt teatralny  
i homerycko-eposowy, 

nie na miarę i możliwości 
rzeczywistego świata ludzi – 

uniwersum Arendt to świat 
aniołów-Achillesów. 

 
Nie chodzi o to, aby nie tworzyć w ogóle typów ide-
alnych, lecz aby te ideały były osadzone w tym, co 
realne i możliwe. Zbyt kryształowe wizje rodzą tyl-
ko zgorzknienie, uniemożliwiają właściwą ocenę 
nieidealnej rzeczywistości, tworzą nieuzasadnione 
poczucie wyższości, izolują od świata i zamykają  
w pułapce własnych wyobrażeń. Pokusa przeszar-
żowanego, teatralno-homeryckiego republika-
nizmu jest czymś, czego należy się mocno wy-
strzegać. 

2. Piękne opakowanie, tylko zawartości brak

Jaka jest cena przyjęcia homeryckiej pozy i prze-
kształcenia republikanizmu w polityczne dzieło 
sztuki? Stworzenie pięknej, pełnej wzniosłości  
i patosu, ale politycznej wydmuszki. Republikanizm 
bowiem już od wieków chory jest na antysubstan-
cjalny formalizm, tworząc pełną wirtuozerii formę 
polityczności, która, kiedy przyjrzeć się jej uważnie, 
pozbawiona jest faktycznej, politycznej treści. 

Nie jest przypadkiem, że to, co pierwsze przychodzi 
nam do głowy, kiedy myślimy o republikanizmie, 
to re	eksja ustrojowa. Republikanizm z jego obse-
sją złotej, pitagorejskiej niemal proporcji pomiędzy 
pierwiastkami demokratycznym, arystokratycz-
nym i monarchicznym, nieustannym cyzelowaniem 
ustrojowego dzieła sztuki, jest lustrzanym odbiciem 
krytykowanej przez siebie liberalnej technokracji, 
proponując w zamian do bólu perfekcjonistycz-
ną ustrojokrację, która pozostaje często sztuką dla 
sztuki. 

Od tej obsesji politycznej formy nie uciekła także sama 
Hannah Arendt, formułując koncepcję council state – 
wariację na temat greckiej demokracji bezpośredniej 
inspirowaną wydarzeniami rewolucji węgierskiej z roku 
1956 (Barańska, 2003: 180). Pomysł był zasadniczo pro-
sty. Chodziło o zbudowanie swoistej piramidy, wycho-
dząc od lokalnych, oddolnych rad, formowanych przez 
samych obywateli. Następnie w toku deliberacji, działa-
nia charakterystycznego dla homo politicusa, w sposób 
agonistyczny członkowie rad wybieraliby samodzielnie 
spośród siebie najlepszych (aristoi) przedstawicieli, któ-
rzy tworzyliby w konsekwencji radę wyższego stopnia.  
I tak dalej, aż do sformowania rady na poziomie kra-
jowym, czegoś na kształt współczesnego rządu. W ten 
sposób otrzymujemy model ustrojowy jednocześnie 
oddolny i egalitarny, ale i hierarchiczny oraz elitarny 
(ibidem: 180-184). 

Drugim obliczem formalistycznej choroby republi-
kanizmu jest przesadne skupienie się na kwestii cnót 
politycznych, na czele z Arystotelesowską mądrością 
praktyczną (phronesis). Charakterystyczny dla republi-
kanizmu niekończący się spór o to, co jest ważniejsze: 
cnotliwy obywatel czy efektywne instytucje, przypomi-
na klasyczny dylemat co było pierwsze: jajko czy kura? 
Jednocześnie same cnoty, bardzo istotne z punktu 
widzenia życia politycznego, mają charakter jedynie 
formalny: pokazują nam, jaki powinien być obywa-
tel działający w sferze politycznej, ale nie mówią nam 
nic o tym, co konkretnie będzie nam proponował. Tak 
więc katalog cnót, na którego sformułowanie tyle czasu  
i energii już od wieków poświęcają myśliciele republi-
kańscy, to tylko punkt wyjścia, warunek wstępny po-
lityki jako takiej. To niezbędna, ale tylko forma. Treści 
polityki w rozłożonych na czynniki pierwsze cnotach 
nie odnajdziemy. 
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Doskonale oddają to słowa przywoływanej już kilka-
krotnie Edyty Barańskiej: „(…) polityka nie jest prze-
strzenią ścierania się ze sobą partykularnych intere-
sów oraz systemów wartości” – tak o treści polityki 
myślała Hannah Arendt i tak myśli o niej tradycja 
republikanizmu. 

W konsekwencji dostajemy 
więc polityczną wydmuszkę: 
pełną patosu, teatralizacji, 
wielkich słów bez konkretnej 
treści, przesadne i niekończące 
się dywagacje o ustrojowych 
niuansach i wzniosłych cnotach. 
A właściwe życie polityczne toczy 
się gdzie indziej. 

 
Polityka bowiem jest i zawsze była areną ścierania 
się ze sobą konkurencyjnych systemów wartości, 
czyli zróżnicowanych wizji dobrego życia osadzo-
nych w określonej antropologii. Polityka nie może 
również uciekać od syzyfowego wyzwania godzenia 
ze sobą partykularnych interesów obywateli, grup 
społecznych i innych podmiotów zbiorowych życia 
politycznego. 

Dobro wspólne nie musi być sumą jednostkowych 
interesów, może być czymś jakościowo odmien-
nym, lecz nie da się tego osiągnąć abstrahując od 
interesów i próbując je zamykać w sferze prywatnej,  
w obrębie oikosu. Antysubstancjalny formalizm prze-
śladujący myśl republikańską od wieków prowadzi 
nas na utopijne manowce budowania �kcyjnego bios 
politikos. 

3. Prawdziwy republikanin nie rozmawia o pie-
niądzach

Czemu miała służyć instytucja niewolnictwa w sta-
rożytnej Grecji? Odpowiedź, jakiej udzieliła Hannah 
Arendt, jest kontrintuicyjna wobec współczesnych 
przypuszczeń i interpretacji. Zdaniem autorki „Kon-

dycji ludzkiej” nie chodziło o ekonomiczną eksplo-
atację niewolników przez panów, celem niewol-
nictwa nie była też akumulacja kapitału ani nawet 
wygodne życie elit. Instytucja niewolnictwa miała 
być narzędziem umożliwiającym bios politikos, życie 
polityczne. Przypomnijmy bowiem, że warunkiem 
wolności, a więc polityki był m.in. brak podporząd-
kowania obywatela polis zewnętrznej władzy, w tym 
biologicznej konieczności i tyranii użyteczności. 
Niewolnik to animal laborens; ten, który swoją pra-
cą umożliwia głowie rodziny wyjście na agorę bez 
ryzyka �zycznej śmierci. Podobnie interpretowano 
pracę zarobkową charakterystyczną dla homo fabe-
ra – pogoń za ekonomicznym zyskiem i akumulacja 
dóbr traktowana była w kategoriach samozniewole-
nia. Tym samym niewolnictwo postrzegano jako nie-
zbędne narzędzie pozwalające wybranym na realiza-
cję antropologicznego ideału homo politicusa. 

Konsekwencje tak rozumianej roli niewolnictwa  
i szerzej: pracy, wytwarzania, tego, co biologiczne, 
ekonomiczne i materialne, są dwojakie. Po pierw-
sze, sfera ekonomiczna jest traktowana jako kwestia 
przedpolityczna, prywatna, przynależna oikosowi, 
wyłączona poza politykę. To, co materialne, nie ma 
wstępu na agorę. Po drugie, ekonomia ma znaczenie 
drugorzędne wobec polityki; pozbawiona jest war-
tości autotelicznej, tę posiada bowiem tylko polity-
ka jako jedyna sfera dostarczająca poczucia sensu  
w ziemskim życiu. To, co materialne, jest hierar-
chicznie w pełni podporządkowane bios politikos. 

Podstawowy i fundamentalny problem z tak przed-
stawioną relacją pomiędzy polityką a ekonomią jest 
raczej oczywisty: praktyczna realizacja tej wizji ozna-
cza stworzenie asymetrycznego modelu społeczne-
go, w którym liczni utrzymują nielicznych. 

Jest to porządek elitarny, rodzaj swoistego „an-
tropologicznego feudalizmu”, stanowiący wariację 
społeczeństwa stanowego, gdzie praca niewolników 
służy realizacji ideału bios politikos przez grupkę wy-
branych, a homo faber jako „antropologicznie gorsi” 
nie mają wstępu na agorę. 

Te wątpliwości nie przeszkadzają Arendt konse-
kwentnie odrzucać tzw. kwestii socjalnej jako spra-
wy politycznej. Zdaniem niemieckiej �lozof włącze-
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nie tego, co materialne w obręb polityki oznacza jej 
instrumentalizację i przekształcenie w licytację na 
jednostkowe interesy (Barańska, 2003: 132). Arendt 
może i do pewnego stopnia ma rację, lecz konse-
kwentne traktowanie ekonomii jako przedpolitycz-
nego warunku polityki oznacza stworzenie arysto-
kratycznego modelu „demokracji 1%”, gdzie wstęp 
na agorę będzie w istotnej mierze sprawą dziedzicz-
ną, dostępną tylko najbogatszym. Taki ekskluzywny 
republikanizm dla elit.  

Aby jednocześnie uniknąć instrumentalizacji polity-
ki przez kwestię socjalną i tworzenia skrajnie elitar-
nego porządku, nie ma innego rozwiązania niż uczy-
nić z ekonomii sprawę polityczną. W tym kontekście 
rację miał (z czym Arendt skrajnie się nie zgadzała) 
Karol Marks, którego �lozo�ę polityczną – za inter-
pretacją autorki „Korzeni totalitaryzmu” (Arendt, 
2005: 101:112) – można traktować jako włączenie 
tego, co biologiczne i materialne, włączenie animal 
laborens w obręb polityki. Jego utopijny projekt bez-
klasowego społeczeństwa, uwolnionego od pracy, 
gdzie wszyscy obywatele mają czas wolny na �lozo-
fowanie, można zinterpretować trochę inaczej – jako 
szansę na pełną egalitaryzację ideału bios politikos. 
I chociaż realizacja tego szczytnego ideału nie jest 
możliwa, to zasadnicze założenia wpisane w Mark-
sowski projekt są jak najbardziej słuszne: z jednej 
strony uczynienie z ekonomii kwestii politycznej,  
z drugiej nadanie samej pracy i wytwarzaniu – które 
we współczesnym kapitalizmie są już trudne do roz-
różnienia – większej antropologicznej wartości niż 
czyniła to Arendt i klasyczny republikanizm. 

4. „Człowiek chciałby poczytać, pojechać nad 
morze, kochać się, a nie przesiadywać w komi-
sjach”

Węgierska �lozof Ágnes Heller określiła �lozo�ę po-
lityczną Arendt mianem „ukrytego radykalizmu”, 
który skrywa się pod wzniośle brzmiącymi pojęciami 
takimi jak wolność, polityczne działanie, demokracja 
bezpośrednia czy szczęście publiczne. Tymczasem wi-
zja polityki autorki „Korzeni totalitaryzmu” to forma 
tyranii, zmuszania do politycznego działania, można 
by rzecz – antropologicznego szantażu w duchu: albo 
będziesz homo politicusem albo będziesz nikim. A prze-
cież, jak stwierdza Ágnes Heller, „człowiek chciałby 

poczytać, pojechać nad morze, kochać się, a nie prze-
siadywać w komisjach” (albo w radach z ustrojowego 
ideału Arendt) (Barańska, 2003: 25-26). 

Ten krótki cytat celnie odsłania zasadniczy problem 
z projektem republikanizmu jako „politycznego 
dzieła sztuki”: w jego radykalizmie jest go po pro-
stu za dużo, za mocno się rozpycha; jako koncept 
teatralno-homerycki onieśmiela i przytłacza swoim 
patetyzmem; w swojej formalistycznej, ustrojowo- 
cnotliwej obsesji nie daje egzystencjalnego oddechu; 
wypychając to, co materialne poza obręb polityki, 
jest projektem elitarno-wykluczającym. Deprecjacja 
sfery prywatnej jest tylko kolejnym aspektem tego 
samego „problemu neo�ty”, który za bardzo chce  
i za mocno się stara.

Przyczyna umniejszania antropologicznej wagi 
oikosu leży w sposobie de�niowania sfery prywat-
nej. Przypomnijmy: dla Arendt gospodarstwo do-
mowe to przestrzeń, gdzie obywatel-głowa rodziny 
musi rządzić – żoną, dziećmi, niewolnikami. Oikos 
ma dwie role do spełnienia: poprzez instytucję nie-
wolnictwa umożliwia homo politicusowi uwolnienie 
się od biologicznych potrzeb, pozwala mu wejść 
na polityczną agorę. Po drugie, daje niezbędne wy-
tchnienie, odpoczynek i poczucie bezpieczeństwa. 
W końcu nie można wiecznie parać się polityką, nie-
zbędne jest egzystencjalne wytchnienie w zaciszu 
domostwa. Współcześnie takie rozumienie rodziny 
to już anachronizm czystej wody, antropologiczna 
nieprawda. Dzisiaj rodzina stała się równoprawnym 
sposobem na realizację ludzkiej potrzeby rela-
cyjności, spełnienia poprzez kontakt z drugim 
człowiekiem. 

Jednocześnie w nadmiernym faworyzowaniu sfery 
publicznej kosztem prywatnej kryje się dla republi-
kanizmu fundamentalna pokusa antropologiczna.  
Z jego kategorią „wielkości”, przymusem publicz-
nego pokazywania się, ciągłej agonistycznej rywa-
lizacji, pragnieniem jednostkowej nieśmiertelności 
poprzez enigmatyczne i patetyczne wielkie słowa 
i czyny, republikanizm jest narażony na praktyko-
wanie modelu człowieka-egoisty i egocentryka, sku-
pionego na osobistej sławie, dla którego obecność 
współobywateli ma tylko instrumentalne znaczenie 
jako gwarantów jego jednostkowej i samolubnej nie-
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śmiertelności. Wizja polis jako wehikułu nieśmiertel-
ności to idealna pożywka dla grzechu pychy.

5. Na politycznych manowcach „nostalgicznego 
republikanizmu”

„Greckie polis będzie dopóty istnieć u podstaw na-
szego bytowania politycznego, czyli na dnie mor-
skich głębin, dopóki wypowiadamy słowo »polity-
ka«” – tak brzmią słowa Hannah Arendt. Zdaniem 
Edyty Barańskiej niemiecką �lozof można określić 
mianem „poławiacza pereł” (ibidem:56). I jest w tym 
zasadnicza prawda, gdyż autorka „Kondycji ludz-
kiej”, konstruując swój autorski projekt radykalnego 
republikanizmu, nurkuje i łowi w głębinach historii, 
sięgając aż do czasów starożytnych, chwilami przed-
sokratejskich, aż do Homera i greckiego obozowiska 
założonego pod murami Troi. Istotą historiozo�i 
Arendt jest próba odzyskania utraconego w prze-
szłości skarbu prawdziwej polityczności. Jej histo-
riozo�a ma więc niejako charakter normatywny – 
stawką w tej grze jest sięgnięcie do „złotego wieku” 
polityki i próba współczesnej rekonstrukcji starego 
ideału, typu idealnego, jedynie prawdziwego modelu 
polityczności. 

Tym samym projekt Arendt – tak jak i często repu-
blikanizm jako taki – przyjmuje charakter historio-
zo�i regresywnej (ibidem: 44). Historia to przestrzeń 
upadku, nie postępu i wzrostu. Przyglądając się pi-
smom niemieckiej myślicielki można zauważyć, że 
dzieje się to przede wszystkim na dwóch płaszczy-
znach. Jej zdaniem historia to stopniowe przejście 
od dominacji antropologicznego modelu homo politi-
cusa, przez czas homo faber, po współczesność, gdzie 
rządzi już animal laborens. Podobnie ma się sprawa 
z dominującą formą ludzkiej aktywności: jesteśmy 
świadkami postępującej na przestrzeni dziejów de-
generacji od politycznego działania po biologiczną 
pracę. Można więc stwierdzić, że dziś żyjemy już  
w czasach społeczeństwa prosumentów, w którym 
praca i wytwarzanie tworzą już nową, wspólną ja-
kość antropologiczną. 

Koncepcja ta nie oznacza popadnięcia w ponury de-
terminizm. Zdaniem Arendt polityka w jej źródło-
wym i normatywnie jedynie obowiązującym sensie 
zaistniała tylko kilka razy w historii, na krótki czas. 

Ale ta manifestacja pozwala na sięgnięcie ku ideało-
wi i podjęcie próby jego ponownego wskrzeszenia, 
aktualizacji w danej epoce (Arendt, 2005: 148). 

Regresywna historiozo�a, próby poszukiwania  
i odzyskiwania utraconego skarbu polityczności, 
odrzucanie zdegenerowanej teraźniejszości na rzecz 
idealizowanej przeszłości – to wszystko sprawia, że 
najczęściej obowiązującą formułą dla republikani-
zmu pozostaje retroutopia, tendencja do antykwa-
rycznych rekonstrukcji i historycznych stylizacji na 
dawno minione, a tak naprawdę nigdy nie istniejące 
„złote epoki”. 

Przyjęcie modelu 
„nostalgicznej polityczności” 
to kolejny aspekt tego samego 
„błędu założycielskiego” 
republikanizmu: próby 
stworzenia „politycznego dzieła 
sztuki”, ideału, który wiecznie 
nam umyka, który zniknął już  
w głębinach historii i nie sposób 
go wskrzesić. 
 
 
CHRYSTUSOWA DEKONSTRUKCJA

W jaki sposób rozprawić się i zdekonstruować pro-
jekt radykalnego republikanizmu jako politycznego 
dzieła sztuki? Proponuję uczynić to w dwóch kro-
kach. Najpierw przywołać oryginalną koncepcję vita 
activa Arystotelesa, a następnie wprowadzić per-
spektywę katolicką – katolickie spojrzenie na poli-
tyczność oraz katolicką naukę społeczną.

Arendtowską triadę już znamy: biologiczna repro-
dukcja i animal laborens, wytwarzanie świata rzeczy 
i homo faber oraz porządek sensotwórczy i homo po-
liticus. Arystoteles pierwsze dwa modele antropo-
logiczne umieścił poza swoją koncepcją vita activa. 
W zamian zaproponował włączenie do życia aktyw-
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nego konsumpcję rzeczy pięknych, co dowartościo-
wywało bezinteresowne dobro i przyjemność płyną-
ce z życia prywatnego oraz życie kontemplatywne 
(bios theoretikos), odsyłające nas do człowieka jako 
istoty duchowej. Kluczem do wypracowania mak-
symalnie integralnej koncepcji polityczności jest 
włączenie do niej wszystkich pięciu modeli antro-
pologicznych oraz aspektów ludzkiej egzystencji  
w świecie, pogodzenie i połączenie Arystotelesa  
i Hannah Arendt. Nie uciekniemy oczywiście od 
nowej hierarchizacji tych pięciu sposób istnienia,  
a uczynimy to z perspektywy katolickiej, charaktery-
stycznej dla „Pressji” od zawsze. 

Dokonując tej hierarchizacji sięgnijmy raz jeszcze do 
kluczowych aspektów projektu radykalnego republika-
nizmu. Na poziomie antropologicznym Arendt propo-
nowała nam normatywny model homo politicusa, który 
za pośrednictwem politycznego działania w pełni reali-
zuje swoje człowieczeństwo. Z perspektywy katolickiej 
to antropologiczna uzurpacja. To nie homo politicus, 
lecz – mówiąc językiem Mircea Eliadego – homo reli-
giosus, człowiek religijny jest tym, który w pełni reali-
zuje człowieczeństwo. Istotą polityki dla niemieckiej �-
lozof była możliwość osiągnięcia za jej pośrednictwem  
i w ramach wspólnoty polis jednostkowej nieśmier-
telności. Dla katolickiego spojrzenia na politykę to 
kolejna nieuprawniona uzurpacja – nieśmiertelność 
pochodzi od Boga, przyszła do nas przez krzyż Jezusa 
Chrystusa, a nie indywidualne wysiłki homo politicusa, 
i przynależy do porządku eschatologicznego, nie ziem-
skiej rzeczywistości polis. Dla Arendt sens polityki krył 
się w wolności tożsamej z działaniem podejmowanym 
w sposób jawny i publiczny na agorze. W przypadku 
katolicyzmu, który również przekracza nowożytny po-
dział na wolność pozytywną i negatywną, kluczowa jest 
kwestia grzechu i wyzwolenia od niego, które przycho-
dzi do człowieka przez Syna Bożego (Popiołek, 2019). 
Wolność polityczna jest czymś drugo- albo nawet trze-
ciorzędnym. Wreszcie wizja dobrego życia proponowa-
na przez radykalny republikanizm to bios politikos, życie 
polityczne. Dla katolicyzmu będzie to oczywiście życie 
duchowe, vita contemplativa. Kościół i liturgia są wielo-
krotnie ważniejsze od spraw polis i obecności na agorze. 
Takie postawienie sprawy pozwala nam jednocześnie 
zrezygnować z całej tej nieznośnej, teatralno-homeryc-
kiej ornamentyki z jej patetycznym nadęciem i antro-
pologiczną pychą. 

Skoro na pierwszym miejscu w nowej hierarchii 
umieściliśmy homo religiosus, to co z pozostałymi 
miejscami na podium? W republikanizmie zaanga-
żowanie w politykę to nie tylko kwestia osiągnięcia 
za jej pośrednictwem nieśmiertelności, lecz rów-
nież możliwość realizacji ludzkiego pędu do życia 
społecznego i budowania dobra wspólnego. Czy 
tylko bios politikos pozwala na realizację obu tych 
wartości? W żadnym wypadku. Ludzką relacyjność 
możemy spełniać zarówno w sferze prywatnej (ży-
cie rodzinne, życie wśród przyjaciół), jak i w sferze 
publicznej, idąc za podziałem Jürgena Habermasa 
na to, co prywatne, publiczne i polityczne, choćby 
poprzez zaangażowanie w życie para�alne, organi-
zacje pozarządowe, wszelką społeczną aktywność na 
rzecz drugiego człowieka. Przestrzeń publiczna po-
zwala jednocześnie na budowanie dobra wspólnego 
bez konieczności wejścia w to, co polityczne. Wydaje 
się nawet więcej – że dziś to właśnie Habermasow-
ska przestrzeń publiczna może w istotnej mierze 
realizować ideał agory, i czyni to bez całego tego nie-
znośnego, patetycznego i infantylnego sztafażu cha-
rakterystycznego dla radykalnego republikanizmu. 
W ten sposób życie polityczne i życie prywatne stają 
się w istotnej mierze równoprawnymi sposobami na 
realizację naszego człowieczeństwa.

A co z pracą i wytwarzaniem? Katolicyzm znów pro-
ponuje tutaj swoistą drogę środka. Z jednej strony 
zwraca uwagę, że nadmierne skupienie się na bogac-
twie i wygodnym moszczeniu się w świecie docze-
snym (homo faber) może łatwo stać się przeszkodą na 
drodze do zbawienia. Z drugiej strony katolicki stosu-
nek do pracy jest jak najbardziej a�rmatywny (Jezus 
był przecież cieślą), a katolicka nauka społeczna z jej 
preferencyjną opcją na rzecz ubogich jasno wskazu-
je na znaczenie tego, co materialne i ekonomiczne  
w życiu człowieka, włączając „kwestię socjalną” w po-
rządek polityczny. W ten sposób możemy zrekonstru-
ować obowiązującą hierarchię jako model, w którym 
na pierwszym miejscu stoi vita contemplativa, a niżej 
znajdują się pozostałe aspekty naszej ludzkiej egzy-
stencji, które każdy może samodzielnie modelować,  
w zależności od osobistego powołania i indywidual-
nych preferencji. 

Idąc dalej: w miejsce antysubstancjalnego formali-
zmu należy wypracować taką formułę polityczności, 
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która pozwoli prawdziwie wybrzmieć wielości zróżni-
cowanych modeli dobrego życia oraz indywidualnych  
i grupowych interesów. Teoretyczną inspiracją dla ta-
kiego pożądanego modelu może być z pewnością kon-
cepcja demokracji agonistycznej autorstwa lewicowej 
�lozofki Chantal Mou�e (Kaszczyszyn, 2018: 9). 

Czymś absolutnie koniecznym 
jest wypracowanie nowej 
formuły „republikanizmu 
postmarksowskiego”, takiej 
koncepcji polityczności, która 
pozwoli na włączenie „kwestii 
socjalnej” w obręb republikańskiej 
re�eksji.
 

Re	eksji, która umożliwi twórczą relację republikani-
zmu ze współczesnym Lewiatanem z jego skupieniem 
na kwestiach ekonomicznych, czego �nalną posta-
cią było zmierzchające powoli państwo dobrobytu.  
I wreszcie regresywna historiozo�a. Katolicyzm i ka-
tolicka re	eksja polityczna odrzuca optykę dziejów 
jako rejestru upadku oraz głębiny, w których zatracił 
się skarb idealnej polityczności. W zamian katolicyzm 
proponuje program millenarystyczny, który zakłada 
polityczne zaangażowanie w teraźniejszość z nadzieją 
na budowę lepszego świata w sposób stopniowy i ewo-

lucyjny, z pełną świadomością nadchodzących pora-
żek – ideał przebóstwienia w miejsce antykwarycznej 
retroutopii. Ten model osadzony jest w antropologii, 
którą można by nazwać realistycznym optymizmem. 
Realistycznym, bo świadomym także politycznych ne-
gatywnych konsekwencji grzechu pierworodnego (bu-
dowa Królestwa Bożego na Ziemi tylko rękami ludz-
kimi to zgubna ułuda). Optymizmem, bo ostatecznie 
człowiek jest przeznaczony do przebóstwienia i życia 
wiecznego w Nowym Jeruzalem. Próbą teoretycznego 
naszkicowania takiej wizji polityczności był zarys pro-
jektu millenarystycznej chadecji skupionej na takich 
kwestiach jak demokracja personalistyczna, ekologia 
integralna, teologia pracy, czy techno-katolicyzm  
w odpowiedzi na postępujące zmiany w obszarze 
sztucznej inteligencji i biotechnologii (Kaszczyszyn, 
2019). 

ZAKOŃCZENIE

Celem eseju nie było, wbrew polemicznej ostrości, 
potępienie tradycji republikańskiej w czambuł. To 
byłoby zresztą zadanie – jak na rozmiary tego tekstu 
– trącące buńczuczną pyszałkowatością. Chodziło ra-
czej o celowo przejaskrawione wydobycie na światło 
dzienne tych bolączek republikanizmu, które łatwo 
mogą przekształcić �lozo�ę polityczną aktywnej re-
lacyjności w oderwane od rzeczywistości polityczne 
dzieło sztuki. A kontemplacja w wieży słoniowej nie 
jest dobrym politycznym rozwiązaniem.

 

Piotr Kaszczyszyn

redaktor naczelny klubjagiellonski.pl oraz  współredaktor naczelny czasopisma 
idei „Pressje”. Członek Klubu Jagiellońskiego. Doktorant w Instytucie Nauk Poli-
tycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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RES PUBLICA

Zanim skupimy uwagę na nieprzystawalności klasycz-
nego republikanizmu do realiów narzucanych nam 
przez nowoczesność, dla jasności wywodu trzeba bę-
dzie zrekonstruować najpierw, co rozumie się tutaj po-
przez samo pojęcie „republikanizm”.  

Tak jak na sposób odczytania idei wpływa dana czło-
wiekowi rzeczywistość, tak i na realia jego życia 
wpływać będzie próba realizacji ideału. Dlatego, aby 
zrozumieć skąd wziął się i jak rozwinął klasyczny re-
publikanizm, musimy zrozumieć równolegle obie te 
sfery. Za Arystotelesem trzeba dokonać rozróżnie-
nia na sferę polityczną (polis) oraz tę, która politycz-
ność wyprzedza – jest wobec niej pierwotna. Polis to 
przede wszystkim przestrzeń wolna od despotyzmu 

związanego z koniecznością narzucaną człowieko-
wi przez naturę (Arendt, 2000: 29-30). Dla staro-
żytnych Greków nie tylko bycie pod czyjąś władzą, 
ale i jej sprawowanie było uwłaczające. Podleganie 
prostemu rozkazywaniu stanowiło formą uprzed-
miotowienia. Zwalniało z myślenia oraz odpowie-
dzialności. W obrębie tej tradycji podwładny staje 
się niejako przedłużeniem woli decydenta. Ten 
natomiast z powodu uległości wobec władzy czę-
sto, chociażby poprzez groźbę (nawet potencjalną  
i nieuświadomioną), nie traktuje drugiego człowieka 
jako w pełni istoty ludzkiej. Spójrzmy na nowoczesny 
język takiej relacji, ugruntowany na heglowskiej dia-
lektyce pana i niewolnika. Przyzwyczailiśmy się mówić  
o sile roboczej lub żywej, gromadzeniu zasobów 
ludzkich, oporze materii etc. A człowiek według 

Republika bez 
cnót to absurd
 

Kamil Wons

Na naszym polskim podwórku niektóre z proponowanych rozwiązań 
instytucjonalnych odwołują się do elementów tradycji republikań-
skiej. Stąd pojawiają się pomysły większych lub mniejszych zmian 
prawno-ustrojowych czy to w konstrukcji Senatu, czy to samorządów. 
Wbrew naszym ponowoczesnym przyzwyczajeniom, idee to jednak nie 
klocki lego: funkcjonują w ustalonym kontekście, a ich mechaniczne 
adaptacje wydają się skazane na porażkę. Ustawą parlamentu nie da 
się zbawić republiki.
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Arystotelesa to zoon politikon (zwierzę polityczne), 
ale również zoon logon echon (zwierzę obdarzone 
mową/logosem). Tylko odwołując się do racjonal-
ności drugiego człowieka, szanujemy jego godność, 
przekraczając zwierzęcą część natury. Stąd podstawą 
sfery politycznej jest agora oraz, co za tym idzie, reto-
ryka. Dlatego, w ujęciu klasycznym, władza oparta na 
strachu i przemocy jest czymś przedpolitycznym – ko-
niecznym biologicznie, ale ze swej natury zwierzęcym. 
Opieranie się tylko na niej w przestrzeni publicznej, 
według litery klasycznego republikanizmu, jest typowe 
dla barbarzyńców.

Z kolei wolność od konieczności 
natury oznacza sferę, w której 
realizujemy potrzeby wyższego 
rzędu – te znajdujące się ponad 
instynktem oraz biologicznymi 
potrzebami. 
 
W sztuce, �lozo�i, tworzeniu skomplikowanych relacji 
międzyludzkich realizujemy w pełni swoją naturę. Ob-
szarem zaspakajania koniecznych potrzeb jest zaś sfe-
ra prywatna, czyli oikos. Tam pracujemy, aby zapewnić 
sobie jedzenie, bezpieczeństwo, dach nad głową, uzna-
nie, odpoczynek, tam też zaspokajamy potrzeby seksu-
alne. Stąd ekonomia (oikos nomos) była czymś poza-
politycznym, gdyż dotyczyła sfery domostwa i rodziny. 

W sferze politycznej skutecznie mogą brać udział 
tylko ludzie wolni, ponieważ w innym wypadku 
władza lub oikos mogą osłabić ich rozsądek i zmysł 
moralny. Konieczność zaspokojenia potrzeb bio-
logicznych, własnych oraz osób, za które się odpo-
wiada, jest pierwotna wobec potrzeb wyższego rzę-
du. Podobnie rzecz się ma z trwałym podleganiem 
władzy lub jej sprawowaniem. Relacje władzy i pod-
porządkowania w długim okresie mogą stanowić 
o drugiej naturze człowieka. Dlatego Arystoteles 
zwracał uwagę na wagę klasy średniej dla republi-
ki. Wolność osób ubogich (czy względnie ubogich, 
jak współcześni working poor) jest przygnieciona 
koniecznościami natury, co wypacza ich działanie  
w życiu publicznym. 

Klasyczny republikanizm miał jednak problem z drugą 
częścią tej układanki, ponieważ  u osób bogatych ob-
serwuje się inną postawę: powyżej pewnego poziomu 
dobrobytu zaczyna spadać ich poczucie odpowiedzial-
ności za wspólne dobro. Stają się w coraz większym 
stopniu samowystarczalni, więc nie czują potrzeby 
ponoszenia kosztów społecznych. Co więcej, współ-
egzystując z osobami ubogimi, zaczynają zdobywać 
nad nimi władzę, co w konsekwencji degeneruje całą 
republikę. Dokładnie z tym mieliśmy do czynienia  
w starożytnym Rzymie, Republice Weneckiej i Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów. W systemie staropolskim 
pauperyzacja średniej szlachty oraz bogacenie się ma-
gnaterii wytworzyło system klientelistyczny, który 
oligarchizował republikę, ostatecznie niszcząc ją. Ten 
brak równowagi miał związek z pogardą, jaką myśl 
starożytna traktowała pracę, a co za tym idzie sferę 
prywatną. Powiązanie jej z cierpieniem, koniecznością  
i zwierzęcą częścią natury objawiało się w chęci uciecz-
ki od niej w sferę polityczności.

Sfera publiczna ukonstytuowana na wyżej opisanych 
fundamentach wymaga istnienia cnoty, a więc stałej 
predyspozycji do działania moralnego. Tylko dzięki niej 
obywatel jest w stanie z jednej strony ograniczyć sam 
siebie (swój egoistyczny interes), a z drugiej uszanować 
godność drugiej osoby. Tym różnimy się od zwierząt, 
że poza instynktem oraz warunkowaniem opartym 
na strachu i bólu (typowym dla relacji władzy), potra-
�my postępować racjonalnie i moralnie. Jednak nad 
instytucjami opartymi na tak rozumianym człowie-
czeństwie wisi widmo degeneracji, jeżeli w ich ramach 
znajdzie się ktoś chcący realizować swój prywatny (bio-
logiczny) interes. W takiej sytuacji monarcha staje się 
tyranem, optymaci oligarchami, a obywatele polis mo-
tłochem (ochlos), a więc zbiorem jednostek skupionych 
wyłącznie na realizacji potrzeb biologicznych. Niestety 
u Greków cnoty dotyczyły tylko sfery publicznej, nie 
można się było doskonalić w czymś, co było prywatne, 
niewystawione na widok publiczny. Ten brak miał się 
okazać w przyszłości zgubny w skutkach. 

Dlatego tak ważne dla starożytnych twórców republi-
kanizmu było wychowanie, rozumiane nie tylko jako 
proces socjalizacji (ten był powiązany z władzą rodzi-
cielską), ale również jako stały proces przygotowywania 
do pełnienia funkcji politycznych. W republikańskich 
modelach wychowania stawiano nacisk na stopniowe 
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wprowadzanie w logikę funkcjonowania republiki, na 
swojego rodzaju wykuwanie stałych predyspozycji do 
myślenia i działania na rzecz dobra wspólnego. Jeże-
li zaś cnota może być przedmiotem doskonalenia to 
oznacza, że nie wszyscy są jednakowo predystynowani 
do pełnienia konkretnych funkcji. To że każdy człowiek 
jest potencjalnie racjonalny i dobry nie oznacza jeszcze, 
że z samego faktu bycia człowiekiem takim jest. Wręcz 
przeciwnie, bycie cnotliwym wymaga wysiłku, zaś wa-
runkiem realizacji idei dobra wspólnego jest przekaza-
nie funkcji politycznych wyłącznie najlepszym obywa-
telom. Nie ma instytucji ani ustroju doskonałego, gdyż 
wszystko opiera się na indywidualnych cnotach ludzi 
te instytucje tworzących.

Jeżeli podstawą funkcjonowania rzeczywistości 
społecznej jest cnota, to polityka stanowi ob-
szar działania etycznego, a człowiek jako istota 
społeczna realizuje się jedynie w życiu publicz-
nym. Klasyczny republikanizm zrodził się, trwał 
i rozwijał w społeczeństwie, którego myślenie 
określały ideały dobra, prawdy i piękna. To podej-
ście ma fundamentalne znaczenie, gdyż republi-
kański ideał polityki może być realizowany o tyle,  
o ile funkcjonuje w ramach spójnej wizji dobrego 
życia. Cnoty jako wartości etyczne potrzebują sze-
roko zinternalizowanej moralności. Dodatkowo, aby 
agora mogła funkcjonować właściwie, potrzebuje 
powszechnie rozumianego i akceptowanego syste-
mu kodów kulturowych i językowych. Nie ma tutaj 
miejsca na dowolność czy przypadek. Jak bowiem 
rozmawiać o dobru wspólnym i powinnościach wo-
bec niego, kiedy żadnej de�nicji nie można uznać za 
stałą, a z prawdą jest tak, że… „każdy ma swoją”?

Między cnotą i instytucjami 
następuje sprzężenie zwrotne, 

moralna kondycja ludzi wpływa 
na działania republiki, ale 

jednocześnie jej kształt 
oddziałuje na postawy etyczne 

obywateli. 

 

Może wspierać ich wzrost lub, przeciwnie, degenera-
cję. Mówiąc inaczej, republikańskie instytucje kształ-
cą republikanów, ale te najważniejsze potrzebują 
ukształtowanych obywateli. Stąd oczywistym jest, że 
republika powstaje od dołu. Lokalne wiece i sejmiki 
budują dyspozycje do wzięcia odpowiedzialności za 
całość spraw. W ten sposób zbudowano dla przykładu 
staropolski system republikański. Bez doświadczenia 
zjazdów okresu rozbicia dzielnicowego, wzmocnionych 
słowiańską tradycją wieców, nie byłoby Konfederacji  
w Radomsku, a później negocjacji dotyczących tronu 
polskiego i wreszcie unii polsko-litewskiej. 

Można rzec: idealizm, abstrakcja, antykwaryczność. 
Dlaczego klasyczny republikanizm ma być w ogóle ja-
kimkolwiek punktem odniesienia? Takie wątpliwości 
są odruchową reakcją, mającą swoje oczywiste źródło 
we współczesnej kulturze, a dokładniej w zjawisku fety-
szyzacji materii (ekonomia) oraz biologii (biopolityka). 
Dlatego w tym miejscu należy wprowadzić pojęcie ary-
stotelesowskiego złotego środka. Człowiek zawieszony 
jest pomiędzy doskonałą strefą cnoty a przyziemną 
rzeczywistością. Obie należą jednak do jego natury, nie 
można więc abstrahować od żadnej z nich. Jest logon 
echon, ale jednocześnie nie przestaje być zoon. Nie jest 
to środek arytmetyczny, gdyż „prawda leży tam, gdzie 
leży”. Jego umiejscowienie należy znaleźć przy pomocy 
rozumu. Polityczność nie może się skupiać jedynie na 

„ludzkim żołądku”, bo wykoślawia się w stronę barba-
rzyństwa, na tej samej zasadzie nie możnaabstrahować 
od sfery władzy i ekonomii, gdyż zostanie przez nie 
pochłonięta. Jedynie ujarzmienie konieczności natury 
pozwala człowiekowi być wolnym. 

Republika nie jest więc zewnętrznym wobec człowieka 
porządkiem, mechanizmem państwa ustanowionym 
według jakichś z góry narzuconych zasad. Jest wspól-
notą ludzi zgromadzonych pod jednym prawem dla 
pożytku z życia wspólnego. Nie może więc być mowy 
o suwerenie. Jądrem polityki nie jest władza, którą się 
posiada, zdobywa czy utrzymuje. Raczej to wspólnota 
przekazuje pieczę nad dobrem wspólnym (jego częścią 
lub całością) określonej instytucji. Władza i ekonomia 
są w tym ujęciu pozapolitycznymi koniecznościami 
wynikającą z natury, nie są celem ani zaszczytem a jarz-
mem. Stają się przedmiotem zainteresowania republiki, 
gdy wchodzą w kon	ikt z wolnością obywateli wtedy 
muszą zostać podporządkowane tej idei naczelnej.



85

RES PRIVATAE

Współczesność oparta jest na z goła odwrotnych zasa-
dach. Nie żyjemy w republikach, ale w państwach na-
rodowych, które istnieją po to, aby zabezpieczać nasze 
prywatne interesy. Jako członkowie narodu jesteśmy 
suwerenem i posiadamy państwo na własność. Cał-
kowitemu pomieszaniu uległy wszystkie terminy sta-
nowiące o istocie klasycznego republikanizmu. Żeby 
właściwie zrozumieć, dlaczego tak się stało, musimy 
zdać sobie sprawę z dwóch silnie związanych ze sobą 
procesów – powstania sfery społecznej oraz upadku 
tradycji jako systemu komunikacji. Nie sposób w tym 
artykule objąć całości tych spraw, stąd zostaną one je-
dynie pobieżnie zarysowane.

Charakterystyczna dla 
starożytnych dewaluacja sfery 
prywatnej możliwa była jedynie 
w przypadku istnienia słabo 
rozwiniętej gospodarki rolnej 
opartej na pracy przymusowej. 
 

Jej niewielka skala oraz niedorozwój rzemiosła nie 
pozwalały na generowanie dużej nadwyżki kapitału. 
Jednak dynamiczny rozwój gospodarki, jaki miał miej-
sce w nowożytnej Europie, zaburzył ten obraz. Wpływ 
prywatnej działalności ekonomicznej zaczął wykra-
czać daleko poza jej granice, a co za tym idzie, bardzo 
mocno zaczął oddziaływać na system ekonomiczny 
całego systemu politycznego. Ugruntowanie wolności 
ekonomicznej na pojedynczym zarządcy przestało być 
możliwe. 

Chrześcijaństwo zrewolucjonizowało świat idei. Otrzy-
maliśmy uniwersalny przekaz skierowany do wszyst-
kich ludzi oraz koncept Boga, który widzi wszystkie 
nasze działania. Tradycyjny podział na sferę prywatną 
i publiczną uległ zmianie. Cnota zaczęła być postrzega-
na jako istotna również w sferze prywatnej. W drodze 
do doskonałości agora przestała być potrzebna (No-
wak 2016: 19-20). Chrześcijaństwo rozciągnęło zasady 
etyki również na sferę prywatną. Widać to chociażby 
w prawodawstwie ukrócającym despotyczną władzę 

ojców rodzin czy w wywyższającym pracę motcie ora 
et labora. Wydarzenia na styku władzy i polityczności 
spowodowały niestety zatrzymanie tego powolnego 
procesu umoralniania sfery prywatnej.

Walka o wolność, która przerodziła się w bój o władzę 
pomiędzy stojącym na straży moralności Kościołem  
a zapewniającym ład i porządek cesarzem (spór o inwe-
styturę), zmieniła oblicze ideowe Europy. Zwycięstwo 
Rzymu było triumfem pyrrusowym, papieże późnego 
średniowiecza, niczym tolkienowski Isildur, zwycięży-
li, ale ulegli mocy „pierścienia władzy”. Jednocześnie 
bezceremonialna rywalizacja tych dwóch ośrodków 
na polu ideologicznym i prawnym doprowadziła do 
ich wzajemnej delegitymizacji. Kościół utracił auto-
rytet instytucji opisującej świat (kryzys scholastyki  
i powstanie metody naukowej oraz późniejsza refor-
macja). Temu procesowi towarzyszyła utrata cesarskiej 
zwierzchności nad królestwami i księstwami. Wyko-
rzystanie przez książąt i królów argumentów prawnych 
używanych przez cesarstwo pozwoliło przezwyciężyć 
rozbicie feudalne oraz położyć podwaliny pod idee su-
werenności i państwa narodowego. Kulminacją tych 
procesów była Wojna Trzydziestoletnia 

Miało to wszystko swoją wymierną cenę. Upadek mo-
ralny sfery publicznej wytworzył próżnię zagospodaro-
waną przez sferę społeczną. Jest ona swoistą hybrydą 
tego, co prywatne oraz tego, co publiczne. Przedmio-
tem jej zainteresowania są kwestie oparte na koniecz-
ności, a więc zapewnienie bytu oraz przedłużenie 
gatunku, jednak nadane im zostaje znaczenie heroicz-
ne. To, co dotychczas było sprawą prywatną, nabrało 
żywotnego znaczenia dla życia wspólnoty, stanowiąc 
jednocześnie o wartości człowieka. Natomiast to, co 
dotychczas uznawane było za najbardziej wartościowe, 
zepchnięte zostało do sfery prywatnej (Arendt 2000: 
44-45). Miejsce cnót publicznych zastąpiły quasi-cnoty 
(nie-cnoty), potrzebne w sferze społecznej. 

Tradycyjnie za „wynalazców nowoczesności” na płasz-
czyźnie �lozo�i politycznej uznaje się Jeana Bodina 
oraz Niccolò Machiavellego. Tworząc pojęcie suweren-
ności oraz wyrzucając moralność z obszaru działań po-
litycznych, ci dwaj teoretycy wywrócili dotychczasowy 
porządek do góry nogami. W idei suwerenności istotne 
jest napięcie pomiędzy porządkiem horyzontalnym  
a wertykalnym. W pierwszym panuje równość,  
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w drugim zaś relacja podporządkowania. Wyrzuce-
nie poza nawias cnoty, jak uczynił to Machiavelli, 
powoduje, że o równości lub podporządkowaniu de-
cyduje siła. Następuje kres klasycznie rozumianej 
polityki. Jeżeli o pozycji na tej drabinie podporząd-
kowania decyduje siła, to ilość negatywnie rozu-
mianej wolności jest wprost proporcjonalna do po-
siadanej mocy. Zaś utożsamienie władzy suwerena  
z władzą głowy rodziny prowadzi do zde�niowania 
racji stanu jako imperatywu zapewnienia przetrwa-
nia. Przeniesienie polityczności na sferę społeczną 
prowadzi do powstania napięcia pomiędzy narzę-
dziami typowymi dla zapewnienia przetrwania  
i sprawnej organizacji (dyscyplina, hierarchia, kon-
formizm), a tymi zapewniającymi typowo ludzkie 
życie (wolność, kreatywność, ekspresja). W tym 
ujęciu nie może dziwić, że wśród ojców tych zmian 
znajdziemy tak Hobbesa, jak i Rousseau czy Mon-
teskiusza.  

Rozwój myśli politycznej nie poprzestał jedynie 
na tak specy�cznie rozumianej władzy króla. Cho-
roba suwerenności dotknęła również jednostkę. 
To oczywista konsekwencja indywidualistyczne-
go charakteru nowoczesności oraz wertykalnego 
aspektu suwerenności. W tej logice można wytłu-
maczyć większość dzisiejszych kon	iktów świato-
poglądowych, których sedno polega na ustaleniu 
granicy języka uprawnień: gdzie kończy się nieza-
wisłość jednostki, a gdzie państwowych instytucji? 
Dla przykładu dzisiejszy spór o aborcję sprowadza 
się do tego, czy kobieta posiada suwerenną władzę 
nad własnym ciałem i może zrobić ze swoim pod-
danym (zarodkiem), co zechce, czy może jednak 
istnieje jakaś instancja ponad nią, która – w razie 
podważenia relacji podporządkowania – upomni 
się o swoje?

W rzeczywistości ograniczonych zasobów brak nad-
rzędnej idei sprowadza sferę społeczną do walki  
o nieskrępowaną realizację własnych interesów. Re-
zygnacja z cnót publicznych odbiera jeden z niewie-
lu powodów samoograniczenia się człowieka. Bez 
nich na czoło wysuwa się myślenie w logice kon-
traktu oraz transakcji. Jeżeli zaś potrzeby zaspaka-
jane są w sferze społecznej, to następuje korelacja 
między suwerennością a stopniem realizacji swoich 
potrzeb. To zaś prowadzi do ekonomizacji polityki. 

OPRESJA SEMANTYCZNA

Klasyczny republikanizm należy do tradycyjnego 
systemu komunikacji i tylko w jego ramach jest  
w stanie właściwie funkcjonować. Nowoczesna 
polityczność z kolei wyrosła z odpowiedzi na dyle-
mat zależności człowieka od władzy i natury, który 
znajduje się poza tradycją. Często kierując się zdro-
wymi republikańskimi odruchami, chcąc powrotu 
wspólnotowości i moralności do polityki, wpadamy 
w pułapkę posługiwania się antyrepublikańskim 
językiem nowoczesności. Na gruncie �lozo�cznym 
przyjmować klasyczny republikanizm to odrzucać 
nowoczesność. Tertium non datur. Niestety.

Zacznijmy od pojęć władzy i polityki. O ile niektó-
re środowiska odwołujące się do republikanizmu  
w III RP są w stanie dokonać rozróżnienia po-
między arystotelesowskim i współczesnym rozu-
mieniem polityczności, o tyle rzadko są w stanie 
wyciągnąć z tego praktyczne wnioski. Budowanie 
NGO-sów, troska o jakość debaty publicznej czy 
obywatelska kontrola instytucji politycznych są ce-
nione, ale wyłącznie jako przedsionek twardych na-
rzędzi władzy. Wszystko to ma służyć nie odbudo-
wie republikańskiego modelu polityki, ale zdobyciu 
władzy bądź uzyskaniu mitycznego na nią wpływu. 
Ta skrajna dysproporcja statusu zawsze będzie sta-
wiać republikanina w postawie klienta uwieszone-
go na klamce nowoczesnej polityki. Zamiast w imię 
dobra wspólnego ostrożnie zarządzać narzędziami 
władzy, jednocześnie uważając, aby nie dać się im 
uwieść, współczesny polski neorepublikanin pra-
gnie władzy i wpływu, pisząc potajemnie ustawy  
i konstytucję.  

Paradoksem pozwalającym trwać 
systemowi liberalnemu jest to, 

iż powstał na grobie etyki cnót, 
a wmówił wszystkim, że tylko 

twarda władza oraz majątek 
mogą wywierać wpływ na realia 

polityczne. 
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Pożądając władzy, zawsze ostatecznie jej ulegamy. Czy 
to idąc na wybory w koalicji z kawiorową lewicą, czy 
to wchodząc w wielki sojusz z socjaldemokracją celem 
niedopuszczenia do władzy komunistów, czy w końcu 
tworząc „taktyczny sojusz katolików z gejami w sta-
łych związkach”. 

Funkcjonujemy więc w „neutralnej sferze polityki” 
opartej na przeźroczystych narzędziach władzy. Ago-
ra nie jest już polem, na którym dzięki cnocie może-
my doskonalić swoje człowieczeństwo, ale miejscem 
spotkania zatomizowanych jednostek z ich party-
kularnymi racjonalnościami. Problem w tym, że ich 
moralność zostaje zepchnięta do sfery prywatnej. Co 
zatem pozostaje? Neutralne pojęcia władzy oraz za-
rządzanie najniższymi potrzebami człowieka, a także 
liberalna ideologia, która zorganizowała nam życie 
publiczne. Nowoczesność, wyrzucając moralność ze 
sfery polityki, tak naprawdę pozbyła się konkuren-
cji, zasady liberalne natomiast pozostały jedynymi 
władnymi regulować życie społeczne. Wszelkie inne 
narracje to, w retoryce przeciwników, albo „faszyzm”, 
albo widmo „państwa wyznaniowego”. To, że sfe-
ra społeczna zajęła miejsce tradycyjnie rozumianej 
sfery publicznej nie oznacza, iż ta druga przesta-
ła oddziaływać. Wisi gdzieś w powietrzu i ciągle  
o sobie przypomina. Aby zniwelować napięcie z tym 
związane, wytworzono iluzję dyskusji odmiennych 
światopoglądów, tradycji, kultur, które dochodzą do 
konsensusu w obrębie jednego systemu politycznego. 
Jak pozorna jest to dyskusja, przekonał się każdy, kto 
chciał do niej przystąpić, jednocześnie nie akceptując 
jej domyślnych założeń. Nietrudno wówczas o łatkę 
faszysty, inkwizytora lub taliba. Argumenty oparte 
na tego typu inwektywach, wysuwane przez obroń-
ców liberalnej demokracji ugruntowanej na nowocze-
snym paradygmacie �lozo�i polityki, można streścić 
w jednym zdaniu: „Ci, którzy chcieli dominacji jednej 
moralności, wprowadzali ją siłą, sprowadzając na Eu-
ropę i świat najwięcej nieszczęść”. Majstersztyk mani-
pulacji i hipokryzji: stwórz lewiatana, zrób z władzy 
opartej na przymusie centrum polityki, a potem płacz, 
że ktoś myśli inaczej. 

„Neutralna” sfera publiczna to tak naprawdę nowocze-
sne boisko z liberalnym sędzią. Jest to o tyle niebez-
pieczne dla republikanina, że na pierwszy rzut oka 
przypomina klasyczną agorę.

Jednak bliska klasycznemu myśleniu idea dyskusji i de-
baty opartej na argumentach i szacunku do wszystkich 
stron zostaje w tym miejscu wypaczona przez dwie,  
z pozoru drobne, sprawy. Po pierwsze, poprzez abstra-
howanie od moralności dyskusja zostaje sprowadzona 
do technicznego aspektu sprawy, czyli władzy i oikosu. 
Po drugie, celem liberalnej debaty nie jest zbliżenie się 
do prawdy i wypracowanie właściwego rozwiązania, 
wokół którego ustanowiony zostanie konsensus (rola 
klasycznej agory), a ustanowienie konsensusu, który 
zastąpi prawdę. 

Jeżeli więc sprawczość zależy od posiadania, a maksy-
malizacja posiadania zależy od poddania się zasadom 
rynku, to nie ma tutaj miejsca na wolność. W takim 
przypadku nowoczesna polityka to obszar mechani-
zmów zaspokajania potrzeb, a także podporządko-
wania ludzi dyktatowi. W rozumieniu klasycznym nie 
jesteśmy wolni. Wszyscy funkcjonujemy analogicznie 
do starożytnych niewolników. Nic więc dziwnego, że 
silna w społeczeństwach zachodnich jest chęć uciecz-
ki przed tak rozumianą polityką. Większość dobrych, 
moralnych, jednoczących ludzi akcji jest traktowana 
jako apolityczna. Człowiek nowoczesny zdaje się re-
alizować poza polityką. Ogromna ilość energii spo-
łecznej kanalizowana jest poza systemem decyzyjnym  
i poza szeroką wspólnotą. Moralne działania obywateli 
zamiast kształtować i ograniczać władzę, podlegają jej  
i to dzięki subtelnym zabiegom nazywanym najczę-
ściej promocją społeczeństwa obywatelskiego lub 
akumulacją narodowego soft power. Mimo kryzysów, 
liberalizm trwa.

Może się oczywiście pojawić pytanie, gdzie w powyż-
szym obrazie należy usytuować prawa człowieka, 
konwencje genewskie, trybunały karzące zbrodnie 
przeciwko ludzkości czy dążenie do powszechnej 
demokratyzacji. Otóż są to pewne republikańskie 
odruchy spowodowane długoletnią tradycją kultury 
europejskiej (kotwica tkwiąca w polu tradycji). Jakimś 
cudem ludzie nadal chcą i potra�ą wznieść się ponad 
czysty biologizm, przekraczają swoje indywidualne 
interesy i działają moralnie. Co więcej, nie chcą żyć  
w świecie opisywanym przez Machiavellego. Opis czło-
wieka jako wilka, pomimo pewnego złudzenia realizmu, 
okazuje się błędny w zetknięciu z rzeczywistością. Stąd 
w tym systemie tak liczne paradoksy i napięcia, cnoty 
bowiem cały czas nie dają o sobie zapomnieć. 

KAMIL WONS  — REPUBLIKA BEZ CNÓT TO ABSURD
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SYSTEM MOŻNA ZMIENIĆ TYLKO Z ZEWNĄTRZ

Zwierzęce aspekty ludzkiej natury (władza i bio-
logiczne potrzeby) stanowią jedynie część naszej 
rzeczywistości. W swym działaniu człowiek poza 
warunkowaniem i instynktem kieruje się też in-
nymi przesłankami. Życiem społecznym kierują 
także idee i cnota poszczególnych jednostek oraz 
grup. Współczesność jest wynikiem nagromadzo-
nych przez lata konsekwencji idei oraz budowania 
określonych predyspozycji w myśleniu i działaniu 
wśród obywateli. Na to nakłada się sieć zależności 
wzmacniana przez przekonanie o nieuchronności  
i konieczności pewnych rozwiązań. W efekcie mamy 
do czynienia z sytuacją, w której ciągła pogoń za de-
cyzyjnością i podmiotowością ogranicza faktyczną 
wolność decydentów.

Celem tego wywodu nie jest ani ukazanie beznadziei 
sytuacji, ani tym bardziej wezwanie do ślepego ide-
alizmu. Wręcz przeciwnie, geneza tekstu ma dwoja-
ki charakter. Po pierwsze, zamierzałem pokazać, że 
wolność gwarantowana nam przez liberalną demo-
krację jest pozorna i nie wytrzymuje krytyki klasy-
ków �lozo�i. Po drugie, starałem się dowieść, że nie 
sposób skorygować nowoczesności, posługując się 
jej narzędziami.

Republikanizm stosujący język 
i aksjologię nowoczesności 

wyzbywa się swych założeń. 
Staje się retoryczną ozdobą, 

sztucznie ubogacając współczesną 
konstrukcję klasycystyczną 

elewacją. 

 
Polscy republikanie, będący często przy tym konser-
watystami, publikują opasłe artykuły i traktaty iden-
ty�kujące źródła zepsucia rzeczywistości tylko po 
to, aby nie wyciągnąć z tego żadnych praktycznych 
wniosków. Wpisują się w pewnym sensie w de�nicję 
szaleństwa, ponieważ robiąc to samo, co liberałowie, 
sądzą, iż uzyskają odmienny efekt.

Rozwiązaniem jest więc odzyskanie wolności, gdyż tyl-
ko klasycznie rozumiana wolność jest w stanie umożli-
wić nam funkcjonowanie w prawdziwie republikańskiej 
polityce. Uwolnić musimy się w pierwszym rzędzie od 
władzy, tj. od mirażu jej potęgi i niezbędności. Władza 
może nam służyć jedynie wtedy, gdy będziemy świado-
mi zagrożenia, jakie z niej płynie, ale przede wszystkim 
wtedy, gdy będzie jednym z narzędzi i przestanie być 
tym najważniejszym i niezbędnym. Republikanin nie 
idzie po władzę, a buduje republikę, nie na dziś, nie 
dla siebie, ale na przyszłość. Nie jest to łatwe, bo stoi 
w sprzeczności z utrwalonym przekonaniem o tym, że 
trzeba zmienić coś już tu i teraz. Do tego na przeszko-
dzie stoi osobista ambicja polityka ocierająca się o py-
chę. Zdobycie władzy jest produktem ubocznym zmia-
ny rzeczywistości, a nie jej niezbędnym początkiem. 
Cały szkopuł w tym, że decydent sam siebie okłamuje, 
staje się w pewnym momencie niewolnikiem sytuacji. 
Wyborów, słupków, nastrojów w partii czy na parkiecie 
giełdowym. Najtrudniejsze są pierwsze nagięcia swojej 
moralności i woli, potem idzie już łatwiej. Zamiast uży-
wać rozumu do rozpoznawania swojej natury i swoich 
działań, polityk współczesny spala go na racjonaliza-
cję i niwelowanie dysonansu poznawczego. Skupić się 
należy na istocie republiki, a nie na jej przygodnych 
cechach. Forma ordynacji wyborczej czy szczegółowe 
rozwiązania ustawowe są wtórne wobec szeroko zin-
ternalizowanej aksjologii oraz wypracowanej w społe-
czeństwie cnoty. 

Może się to wydawać podobne do lewicowego długie-
go marszu przez instytucje, który sam krytykowałem 
w innym ze swoich artykułów, różnica polega jednak 
na adresacie oddziaływania. Dla nowej lewicy walka  
o kulturę to, mimo wszystko, walka o elity. Istotą owe-
go marszu było de facto zdobycie władzy. Wszak odpo-
wiednio ukształtowane osoby wprowadzano do elit, 
które to z kolei miały wesprzeć lewicę w zmienianiu ca-
łego społeczeństwa. Jest to oczywiście pokłosiem rozu-
mienia polityczności, w którym to cywilizacja zmienia 
człowieka poprzez narzędzia władzy. 

Stąd potrzeba równoczesnego i oddolnego kształtowa-
nia ludzi, ich cnót oraz instytucji im towarzyszących. 
Oczywistym jest to, że w tak oddolnie budowanych 
strukturach musi pojawić się władza (w przeciwień-
stwie do pozytywistów musimy być świadomi ogra-
niczonej plastyczności człowieka). Ważne jednak jest, 
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aby, po pierwsze, nie pochodziła ona z zewnątrz, tj.  
z systemu, a po drugie, aby była jedynie narzędziem,  
a nie celem. Ona musi służyć nam, a nie my jej. Jednym 
słowem nie skupiajmy się na zdobyciu władzy, a na od-
budowaniu republiki. Instytucje liberalnej demokracji 
powstały wedle innej logiki i wytwarzać mają inne 
predyspozycje niż potrzebne są republikanom. Dlatego 
niezbędna jest budowa nowych oddolnych instytucji 
równoległych do istniejącego systemu. Zmiana rzeczy-
wistości zaczyna się od zmiany człowieka.

KAMIL WONS  — REPUBLIKA BEZ CNÓT TO ABSURD
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członek Klubu Jagiellońskiego. Absolwent politologii i  historii na  UŚ. Członek  
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Republikanizm 
miał rozszerzyć 
wyobraźnię  
polityczną 
Polaków
Z Dariuszem Gawinem rozmawia Konstanty Pilawa

Zaczadzeni politycznymi mitami czy nimi zbawieni? Zagubieni  
w meta-narracjach czy odnajdujący dzięki nim sens dziejów? Uniże-
ni słudzy Zachodu czy wyemancypowane z kompleksów wolne duchy? 
Przednowoczesne dinozaury czy patrioci łączący konserwatyzm z no-
woczesnością? Z jednym z twórców republikańskiego mitu polityczne-
go rozmawiamy o intelektualnym dorobku polskich konserwatystów, 
o chudych latach 90. i tłustej teraźniejszości. 

ROZMOWA Z DARIUSZEM GAWINEM 
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Po co Sarmatom Europa?

Staropolski republikanizm był na pewnym eta-
pie historii III RP sposobem wyemancypowa-
nia Polaków z ich kompleksów, jakie nasiliły się  
po wejściu do UE. W literaturze pojawia się czę-
sto zrównanie tradycji republikańskiej z sarma-
tyzmem. Gwoli ścisłości jednak, warto mówić  
o republikanizmie jako tradycji politycznej, nato-
miast o sarmatyzmie jako specyficznej formacji 
kulturowej. Dużo łatwiej nawiązywać do politycz-
nego wymiaru I RP, z kulturowym mamy bowiem 
ten problem, że upatruje się w nim wszystkiego, 
co najgorsze. Sarmatyzm jest ryzykowny, odrzuca-
jący, zawsze w mniejszości, można rzec – osaczony. 
To polskość niechciana, zagoniona do narożnika, 
jeśli wsobna, to tylko z zewnętrznego przymusu. 
Takie wyobrażenia były atrakcyjne przez pewien 
czas dla części prawicowego dyskursu w Polsce, 
bo konserwatywni politycy i intelektualiści czu-
li się niesłusznie sprowadzeni na margines życia 
publicznego. Wzrastali w nieustannym poczuciu 
krzywdy. Zderzenie entuzjazmu wywołanego  
wybuchem pierwszej Solidarności oraz później-
szymi przemianami demokratycznymi z mierną 
jakością instytucji oraz liberalnych i post-komu-
nistycznych elit, wzbudzało ich gniew. To oczy-
wiście zwiększyło temperaturę debaty publicznej, 
ale też ostatecznie pozwoliło scementować środo-
wisko pod sztandarami solidarnej walki z rządzą-
cymi Polską środowiskami posolidarnościowych 
liberałów. Oczywiście, można z dzisiejszej per-
spektywy uważać, że przekraczamy w politycz-
nej rywalizacji kolejne, niewidzialne granice. Im 
dalej bowiem brniemy w historię III RP, tym spór 
wydaje się poważniejszy. I tak dochodzimy do  
2019 r., gdzie przyzwyczailiśmy się już do tzw. „pol-
sko-polskiej wojny”. To bardzo charakterystyczny 
epitet, ponieważ zamiast opisywać stan polskiej 
polityki, zdradza jej największą wadę – retoryczną 
przesadę. Hipertrofia retoryczna to swoją drogą 
ciemniejsza strona polskiego republikanizmu.  
Co najgorsze, złudzeniu manichejskiej walki dobra 
ze złem ulegają nie tylko politycy, ale i komentato-
rzy oraz wyborcy. Wszyscy wierzą w realność wojny,  
w której przecież nie rzucono ani jednym gra-
natem. To swoją drogą też jest specyficznie  
sarmackie. 

Sprowadzanie realnych sporów wyłącznie do re-
toryki, której celem jest zdobycie lub utrzymanie 
władzy, to zbyt duże uproszczenie. Naprawdę 
uważa pan, że kon�ikt polityczny w Polsce jest 
�kcją?

Nie twierdzę, że realnych kon	iktów nie ma, ale one 
są przecież solą zarówno republiki, jak i demokracji. 
Tutaj idzie o zupełnie inny mechanizm. Hipertro�a re-
toryczna ma tę wadę, że wyobcowuje od prawdziwego 
życia. Politycy przestają rządzić, a zaczynają wyłącznie 
tworzyć narrację o swoim rządzeniu.  Jak mówiłem 
wcześniej, są one przesycone manichejską stylistyką. 
My bronimy dobra, oni są ucieleśnieniem zła. Pozornie 
znika więc wspólnota, znika dobro wspólne. Wystar-
czy jednak odrobina wysiłku, aby zobaczyć, że istnieje  
w Polsce pewien całkiem rozległy polityczny konsensus. 
Nie ma i długo nie będzie politycznej siły podważającej 
naszą geopolityczną orientację. Od początku istnienia 
III RP wiadomo było, że tylko ścisła integracja ze struk-
turami zachodnimi, zarówno z UE, jak i NATO, może 
dać nam jakąś gwarancję bezpieczeństwa. Polskie spo-
łeczeństwo jest jednym z najbardziej entuzjastycznie 
nastawionych do członkostwa swojego państwa w Unii, 
trudno też usłyszeć, że ktoś neguje zasadność obecno-
ści amerykańskich żołnierzy w Polsce. To samo dotyczy 
polityki socjalnej. Oczywiście, „program 500+” został 
zapoczątkowany przez PiS, ale czy ktoś dzisiaj go pod-
waża? Dorośliśmy jako państwo do udzielania takiej 
skali pomocy, toteż nikt racjonalnie myślący tego pro-
gramu nie neguje. W kwestiach światopoglądowych na-
tomiast rozpoczął się faktyczny proces ostrej polaryza-
cji. Tu akurat może zajść zmiana, biorąc pod uwagę fakt, 
że przecież przez długie lata funkcjonował kompromis 
w sprawie aborcji czy stosunku do Kościoła. Ale gdy był 
on wypracowywane przedmiotem debat była właśnie 
aborcja czy konkordat a nie kwestia małżeństw homo-
seksualnych. Wtedy nie występował tak gwałtowny 
antyklerykalizm w głównym nurcie posolidarnościo-
wego liberalizmu – przecież przywódcą tego środowi-
ska był Tadeusz Mazowiecki. Dla dzisiejszej radykalnej 
lewicy i progresywnych liberałów byłby on dzisiaj zbyt 
konserwatywny. Te wszystkie przykłady niby są oczy-
wiste, ale proszę się zastanowić: czy kraj, w którym 
konsensus polityczny nie jest tworzony wyłącznie  
w oparciu o zasady demokratycznego państwa pra-
wa, ale dotyczy również najbardziej palących kwe-
stii współczesności, może być jednocześnie w stanie 
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niemalże wojny domowej, jak to możemy przeczytać 
w mediach? Tacy są Polacy od zawsze – z zewnątrz 
wrzaskliwi, rozemocjonowani, wyzywający się od 
zdrajców i złodziei, a wewnętrznie umiarkowani  
i dążący do staropolskiego skądinąd ideału „concordii” 

– powszechnej zgody. Kryje się w tym pewna sprzecz-
ność, ale tacy właśnie jesteśmy.

Jeśli można zauważyć taką ciągłość „polskiej men-
talności”, czymkolwiek ona by nie była, to dlaczego 
do republikanizmu przyznają się tylko konserwa-
tyści?

Druga strona, nazwijmy ją liberalną, podążając za 
Zachodem, nie odwoływała się do wspólnotowo od-
czuwanej przeszłości. Potrzeba prowadzenia polityki 
historycznej w Polsce jest dziś oczywistością. Nie było 
tak jednak od początku. Nawiązania do insurekcyjnych 
momentów naszej historii były z miejsca odrzucane 
jako niezdrowe dla Polski, która miała w końcu stać 
się nowoczesna. Dominowała logika, że nowoczesność 
oznacza odrzucenie tradycji rozumianej jako rodzaj 
balastu przeszkadzającego w procesie modernizacji. 
Całe to myślenie, naznaczone naiwnością i brakiem 
wyczucia polskiej mentalności, w końcu przestało 
być uznawane za oczywistość. Duża w tym zasługa 
Lecha Kaczyńskiego, kiedy jako prezydent Warszawy 
zadecydował o powstaniu Muzeum Powstania War-
szawskiego i zorganizował przełomowe obchody sześć-
dziesiątej rocznicy wybuchu Powstania w 2004 roku. 
Pamiętam, że zostałem zaproszony wówczas na jedno 
z pierwszych spotkań koncepcyjnych dotyczących tej 
inicjatywy. Co ciekawe, jedno z pytań prezydenta do-
tyczyło wówczas właśnie republikanizmu. To bardzo 
ciekawe skojarzenie, bowiem samo Powstanie może 
być interpretowane jako manifestacja ducha I RP. Pola-
cy wzięli wówczas na swoje barki odpowiedzialność za 
wspólnotę i zgodnie z republikańskim etosem  walczyli 
z bronią w ręku jako wspólnota polityczna. Bo Armia 
Krajowa to była armia ochotnicza, rodzaj militarnej 
samoorganizacji wspólnoty obywatelskiej. Ten rycer-
ski obowiązek i spontaniczne zaangażowanie na rzecz 
wspólnego dobra w momentach granicznych nadal 
stanowią charakterystyczny rys naszej mentalności. 
Może dlatego inicjatywa Muzeum Powstania War-
szawskiego okazała się takim spektakularnym sukce-
sem, a do tego zmieniła zupełnie nastawienie Polaków 
względem swojej historii. Bardzo szybko pojawiła się 

przecież – uśpiona w latach 90. – moda na patriotyzm. 
Oczywiście na poziomie historyków rozmawia się na 
temat słuszności czy niesłuszności decyzji o wybuchu 
Powstania, ale tutaj poruszamy się w zupełnie innej 
przestrzeni. Polacy przebudzili się wtedy z ponowocze-
snej drzemki i nie chcą zapomnieć o przeszłości. Mam 
wrażenie, że w całej tej sytuacji liberalno-lewicowe elity 
nie potra�ły się odnaleźć. Z jednej strony zupełnie nie 
pasowało to do ich wrażliwości, z drugiej zaś nie dało 
się przecież takiej skali mody na patriotyzm zupełnie 
zignorować. Na pojawiające się gdzieniegdzie zarzuty, 
że pozytywne odniesienia do insurekcjonizmu są an-
tynowoczesne, Polacy – jak się wydaję – odpowiadali 
gromkim, sarmackim chciałoby się rzec, śmiechem. Po 
dekadach posuchy, ze wszystkimi zastrzeżeniami do 
sarmackiego warcholstwa, współczesne przejawy tej 
wrażliwości obserwowałem z dużą satysfakcją. Po dru-
gie – republikanizm był odpowiedzią konserwatystów 
na początkowy zachwyt, jaki wszyscy przeżywaliśmy w 
związku z otwarciem na oścież drogi na Zachód. Hurra-
optymizm jednak bardzo szybko z nas wyparował. My 
naprawdę myśleliśmy, że za żelazną kurtyną jest inny, 
wspaniały świat – że powróciliśmy do naszych korzeni, 
a więc chrześcijańskiego Rzymu i ustroju politycznego, 
który czyni z ludzi prawdziwych obywateli. Szybko 
przekonaliśmy się, że to nieprawda. Z drugiej jednak 
strony nie mogliśmy tego nowego, postmodernistycz-
nego całkowicie Zachodu odrzucić, bo to oznaczałoby 
zgodę na izolacjonizm, czego chcieliśmy uniknąć. Dla-
tego naszym stosunkiem do starej Europy rządziła 
ambiwalencja. Chcieliśmy nowoczesności bez wojny  
z chrześcijaństwem. Stąd nawiązanie do tradycji, która 

– jak uważaliśmy – mogła nam w tym pomóc.

Czy istnieją konkretne i pozytywne przejawy repu-
blikańskiego ducha wśród współczesnych Polaków? 

Myślę, że jesteśmy społeczeństwem, które nie ma dzi-
siaj problemów z pojęciem patriotyzmu czy akceptacją 
swojej własnej przeszłości, tradycji czy odmienności 
kulturowej. Istotne jest także – to nas różni od spo-
łeczeństw zachodniej Europy – wyczulenie na związki 
pomiędzy kulturą a polityką, co widać w kwestiach 
związanych ze sprawami światopoglądowymi. Pola-
cy w przeważającej części widzą związek pomiędzy 
demokracją w zachodnim rozumieniu tej instytucji  
a pewnymi fundamentami kulturowymi, w tym do-
strzegają istotne i pozytywne znaczenie chrześcijań-

ROZMOWA Z DARIUSZEM GAWINEM 
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stwa. W skrócie określiłbym to jako akceptację własnej 
tożsamości, a�rmację własnej tradycji. W latach trans-
formacji zakładano, że modernizacja musi oznaczać 
także transformację tożsamości, konieczność przezwy-
ciężenia tradycji. Dziś już tak nie myślimy – możemy 
jednocześnie być nowocześni i a�rmować naszą toż-
samość – to jest bardzo republikańskie. To jest wielka  
i pozytywna zmiana dla mojego pokolenia, które pa-
mięta klimat lat 90-tych. Nie mamy już kompleksów.

Przychodzi mi także na myśl zupełnie inny przykład 
– popularność wśród młodego pokolenia geopolityki, 
książek Jacka Bartosiaka. W przeszłości takie kwe-
stie były zastrzeżone dla zawodowców, ekspertów 
obsługujących ten wymiar liberalnej demokracji. 
Republikanizm posiada istotny rys demokratyczny – 
wspólnota polityczna musi umieć myśleć także w ka-
tegoriach twardego bezpieczeństwa. Obywatele po-
winni rozumieć problemy polityki bezpieczeństwa, 
strategii militarnej, geopolitycznych uwarunkowań. 
Polacy w czasach PRL zatracili umiejętność myślenia 
w kategoriach podmiotowych. 

Geopolityka nie obarczona defensywnym nastawie-
niem, a do tego pozbawiona perspektywy wyłącznie 
unijnej lub prorosyjskiej stanowi dla nas wyjątkową 
wartość. Właśnie dzięki przyjęciu takiej perspekty-
wy oddalamy się od myślenia o Polsce w kategoriach 
małoznaczącego państwa leżącego pomiędzy Rosją  
a Niemcami. Orientujemy się raczej na osiach Północ-

-Południe, co w nieco innym kontekście proponuje 
Marek Cichocki w swojej najnowszej książce. Ta po-
pularność geopolityki nie pozwala nam zapomnieć, 
że gra o wpływy nadal się toczy i jeśli chcemy coś 
znaczyć, musimy wiedzieć, co największe mocarstwa 
o nas myślą. Jeśli uprawnione jest rozumowanie, że 
swoista moda na patriotyzm wytworzyła przyjazne 
środowisko do rozwijania dziś tego typu dyskursów, 
to jest to niewątpliwy sukces wszystkich, którzy na 
powrót idei umiłowania ojczyzny pracowali czy to  
w ideach, czy instytucjach.

„Powstanie Warszawskie”, „moda na patrio-
tyzm”, „antyliberalizm”, „polityka historyczna” 
to wszystko pojęcia, które dość luźno łączą się  
z republikanizmem. Czy jeśli z tym wszystkim 
jesteśmy dziś już oswojeni, to czy republikanizm 
jest nam jeszcze do czegoś  potrzebny?

Takie pojęcia jak polityka historyczna rodziły się kil-
kanaście lat temu, na początku tego stulecia. Były 
one odpowiedzią na wady i niedomagania polskiej 
wersji liberalnej demokracji, która powstawała  
w latach 90-tych. Dla ludzi młodych, dla dzisiej-
szych dwudziesto i trzydziestolatków to odległa 
przeszłość. To normalna kolei rzeczy. Jednak 
republikanizm może być interesującym sposo-
bem myślenia o polityczności, biorąc pod uwagę 
fakt, że dzisiaj liberalna demokracja znajdu-
je się w fazie kryzysu, napięć. Republikanizm 
pozwala pokazać, że polityczność Zachodu 
ma o wiele bardziej bogate i skomplikowane 
korzenie historyczne niż przedstawia się to  
w uproszczonych narracjach oświeceniowych czy 
liberalnych, gdzie jedyną alternatywą dla racjo-
nalistycznego, indywidualistycznego liberali-
zmu jest demonizowany populizm. Już choćby  
z tego powodu, że republikanizm pozwala wykro-
czyć poza manichejski podział „liberalna demo-
kracja versus demokracja nieliberalna”, czytaj: 
autorytaryzm. Powinien on być interesujący dla 
młodych ludzi żyjących w świecie poddanym tak 
głębokim przemian, jak dzisiaj ma to miejsce.

Rewitalizacja republikańskiej tradycji trwa  
w Polsce od ponad 20 lat i miała kilka fal. Za-
wsze jednak kończy się na tym samym – gro-
madą erudycyjnych esejów na styk historii, 
polityki i filozofii, z których niestety niewie-
le wynika dla Polski. Jak z perspektywy tego 
czasu należy ocenić ten projekt?

Na pewno oceniam te wysiłki dużo mniej scep-
tycznie od pana. Idee mają konsekwencje. Poli-
tyka demokratyczna, choć brutalna na co dzień, 
nie może się bez nich obejść. Jeśli wspomniana 
zmiana polskiej wyobraźni politycznej przez do-
wartościowanie I RP z jej obywatelskim i patrio-
tycznym duchem to mało, to doprawdy nie wiem, 
czego jeszcze można oczekiwać od polskich inte-
lektualistów pracujących na metapoziomie. Trze-
ba też pamiętać, od czego zaczynaliśmy. Proszę 
sobie wyobrazić świat, w którym każde odwoła-
nie do tych tradycji budzi wśród większości zna-
jomych i powszechnie uznawanych autorytetów 
co najwyżej irytację, a najczęściej po prostu nie-
ukrywane szyderstwo. 
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Tutaj nie chodzi o krytykanctwo, ale o zmianę 
strategii. Polscy neorepublikanie stworzyli ko-
lejny wariant politycznego mitu, który przestaje 
wystarczać. Nie chodziło też w tych tekstach za-
wsze o dobro wspólne, ale o stworzenie narracji 
dla własnego środowiska.

Całkowita zgoda. Korzystaliśmy pełnymi garściami 
ze strategii mitu, który jest jednym z głównych na-
rzędzi polityki historycznej. 

Mit polityczny jest bardzo 
Polakom potrzebny – tak jak 
każdej wspólnocie politycznej.  
W mocno skomplikowanym 
świecie pozwala przecież na 
wytyczenie horyzontu, na 
podstawie którego rozumiemy 
polskość. Każdy mit wymaga 
odniesienia do konkretnej 
tradycji. Jednak żadna tradycja 
intelektualna czy polityczna nie 
jest pozbawiona wad.  
I to dotyczy również polskiego 
republikanizmu, sarmatyzmu czy 
po prostu całego dziedzictwa I RP. 
 

Jednak gdyby się dobrze zastanowić, to do cze-
go Polacy mają się odwoływać, jeśli właśnie nie do 
czasów republiki szlacheckiej? Pewną wadą tego 
dziedzictwa jest ostateczne zatracenie umiejętności 
tworzenia silnego państwa, cierpliwej pracy insty-
tucjonalnej, codziennego poświęcenia polityków w 
duchu altruistycznej walki o lepszy byt w przyszło-
ści, i to poza logiką tej czy innej politycznej koterii. 
Republikanizm jest w Polsce insurekcyjny. Reaguje 
na wyjątkowe sytuacje polityczne i to oczywiście naj-
mocniej, kiedy byt państwa jest zagrożony. W czasie 
względnego spokoju trudno Polakom o taki wysiłek. 

Jesteśmy obywatelami wojny, nie pokoju. Taki stan 
jest uciążliwy, bo rządzony przez egzystencjalną 
niepewność. Ciągle, trochę jak Gombrowicz, poszu-
kujemy właściwej sobie formy. Republikanizm wcale 
nie jest prawicowy czy też lewicowy. On po prostu 
odrzuca rozumowanie w kategoriach liberalnie po-
jętej wolności negatywnej, wolności od polityki. Nie 
ma republikanizmu bez kategorii dobra wspólnego. 
Właśnie tak rozumiany republikański mit politycz-
ny rykoszetem uderzał w ograniczony w polskich 
warunkach liberalizm, ale to rzadko był cel, a często 
środek do celu.

Następnym punktem spornym jest społeczna rola 
katolicyzmu. Liberałowie chcieliby ograniczyć 
Kościół do czegoś na kształt organizacji chary-
tatywnej, neorepublikanie natomiast upatrują 
w nim fundamentu polskości. Można wyobrazić 
sobie Polskę z Kościołem ograniczonym do sfery 
prywatnej i pozbawionym autorytetu?

Nie potra�ę sobie tego wyobrazić, bo pamiętam epo-
kę Jana Pawła II.

Jednak sekularyzacja, szczególnie wśród mło-
dych, jest faktem. Koniec meta-politycznej hege-
monii Kościoła oznacza koniec marzeń o szczęśli-
wej republice?

Tak, to jest wyzwanie. Jak mówiłem wcześniej – pol-
ski model polityczności związany jest z chrześci-
jaństwem nie tylko jako religią, lecz także kulturą  
i teologią polityczną. To ma wpływ zarówno na spo-
sób przeżywania historii jak i na model antropologii, 
która stanowi fundament społecznego ładu. Kościół 
zresztą nie jest hegemonem. Sposób, w jaki lewico-
wo-liberalni krytycy opisują Kościół językiem domi-
nacji i władzy mija się z rzeczywistością. Kościół nie 
ma władzy, Kościół ma autorytet. Może go stracić, 
ten autorytet można też zniszczyć, ale jestem głę-
boko przekonany, że bez niego byłby to inny kraj. 
Dla wielu być może lepszy, dla mnie zdecydowanie 
gorszy.

ROZMOWA Z DARIUSZEM GAWINEM 
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Sarmatyzm, 
czyli teatr dumy 
 

Z Przemysławem Czaplińskim rozmawia Konstanty Pilawa

Dzisiejszy sarmatyzm to przekonanie, że należy dążyć do zaawanso-
wania techniczno-cywilizacyjnego, któremu będzie odpowiadała kon-
serwacja tradycyjnej tożsamości kulturowej. Na tym właśnie polega 
kluczowa zmiana: dzisiejsza sarmackość sprzymierzyła się z wąsko 
pojętą nowoczesnością. I to jest program PiS.

ROZMOWA Z PRZEMYSŁAWEM CZAPLIŃSKIM

Czym jest sarmatyzm? 

Zaryzykuję  najprostsze ujęcie: sarmatyzm to spo-
łeczny teatr dumy. Kiedyś  na scenie tego teatru 
występował  stan szlachecki, w PRL-u scenę zaję-
ła klasa robotnicza, a dziś spektakl ma charakter 
nacjonalistyczny. W teatrze zmienić się  może pu-
bliczność, grupa podstawowych aktorów, statyści, 
reżyser, tekst... Czyli prawie wszystko. Niezmienne 
natomiast pozostaje wystawianie sztuki, która po-
zwala partycypować w zbiorowej dumie. 

Duma jest pojęciem hierarchicznym. Implikuje ist-
nienie pionowego podziału: na jego szczycie znajdu-
ją się ci, którzy przynoszą wzrost potęgi. Czerpiemy 
więc dumę nie po prostu z naszych przodków, lecz 
z ich życia i śmierci dających przyrost siły, znacze-
nia, rangi. To jednak oznacza, że dumy doświadczać 
można tylko dzięki temu, że ktoś siły został pozba-
wiony – jako pokonany, odtrącony, osadzony niżej 

w hierarchii zbiorowej. Warunkiem istnienia dumy, 
jej mrocznym rewersem, jest czyjeś upokorzenie.  
I część satysfakcji z dumą związanej pochodzi wła-
śnie z owego aktu upokorzenia drugiego człowieka 
– jego przyklęku, ukorzenia się, uniżenia. Dzięki 
temu nawet jeśli nie ma kolejnych zwycięstw, duma 
może ulegać reprodukcji – byle tylko istnieli ci, któ-
rzy swoim niższym położeniem, swoją służebno-
ścią, swoją pokorą i swoim upokorzeniem potwier-
dzają prawo dumnych do czerpania dumy. 

Kluczowe znaczenie sarmatyzmu w teatrze społecz-
nej dumy bierze się stąd, że w naszej świadomości – 
niekoniecznie zgodnie z prawdą – epoka sarmacka, 
zwłaszcza stulecia XVI i XVII, to jedyny okres wzro-
stu potęgi i znaczenia państwa. W odniesieniu do 
tego okresu duma działa jak kapitalizm, choć ope-
ruje na obszarze kapitału afektywnego, a nie eko-
nomicznego. Akumuluje. Ze zwycięskich bitew, wy-
granych wojen, podbitych ziem, pokonanych ludów 
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sąsiednich czerpiemy dumę. To majątek wyjściowy, 
który ma służyć  do wytwarzania i utrzymywania 
porządku społecznego. Problem polega na tym, że 
niektórzy kwestionują sarmacki skarb, inni doma-
gają  się sprawiedliwszej jego redystrybucji, a jesz-
cze inni wskazują na alternatywne skarbce afektów 
zbiorowych. Porządek ulega ciągłym zmianom. 

Czyli sarmacki dyskurs nadal wykazuje żywot-
ność?

Tak, ale za cenę radykalnych metamorfoz. Od dwu-
stu lat sarmackość jest wymyślana na nowo. Nie 
mody�kowana, lecz konstruowana. Bez tego nie 
mogłaby istnieć. Aby to wyjaśnić, najlepiej wyjść 
od prostego zestawienia podstawowych cech sar-
matyzmu dawnego i dzisiejszego. Sarmatyzm XVI-  
i XVII-wieczny był ideologią: stanową, kolonialną, 
ksenofobiczną, antydemokratyczną i antyrozwojo-
wą. Sarmatyzm ów głosił, że szlachta jest jedynym 
prawdziwym „narodem” zamieszkującym obszar 
Rzeczpospolitej; uważał, że z tytułu sarmackiego 
pochodzenia szlachcie przysługuje – potwierdzona 
przywilejami politycznymi i ekonomicznymi – wyż-
szość nad wszystkimi pozostałymi stanami (miesz-
czaństwem i chłopstwem); w historycznym roz-
woju stopniowo coraz silniej utożsamiał polskość 
z katolicyzmem, ograniczając dostęp innych wy-
znań i innych nacji do współrządzenia; uzasadniał 
szlachecką ekspansję na wschód, spełniającą się w 
procesie kolonialnego podboju i wyzysku obszarów 
Białorusi, Ukrainy, a od XVIII w. także Litwy; pro-
wadził do ustalania zasad, które blokowały rozwój 
mieszczaństwa i chłopstwa, wyznaczając klasom 
niższym status półniewolniczy lub niewolniczy; 
wykluczał lub przynajmniej hamował postęp tech-
nologiczny, broniąc w ten sposób własnego stanu 
posiadania. 

Dzisiejsza sarmackość pozostaje kolonialna, ale bez 
kolonii. Jest ksenofobiczna, ale ma również kłopo-
tliwe kompleksy wobec rozmaitych (Niemcy, Wielka 
Brytania, USA) obcości. Te dwie cechy słabo zatem 
określają sarmackość, bo nie porządkują życia spo-
łecznego. Tam natomiast, gdzie powstaje porządek 
społeczny, sarmackość okazuje się demokratyczna  
i silnie przywiązana do postępu technologicznego.  
Z perspektywy historycznej dokonała się zatem 

rzecz niemożliwa: kultura stanowa została prze-
kształcona w masową, a ideologia konserwatywna 
nabrała charakteru �lo-technicznego.  

Jak do tego doszło? 

Cofnijmy się do lat 60. XX wieku – do momentu, gdy 
władze PRL-u wydały zgodę na s�lmowanie powie-
ści Sienkiewicza. W 1968 r. pojawiła się ekranizacja 
Pana Wołodyjowskiego, w 1974 – Potopu. Pierwszy  
z �lmów obejrzało prawie 11 milionów widzów, 
drugi – ponad 27 milionów. Za sprawą obu �lmów 
kultura szlachecka została nie tylko umocniona  
w masowości, lecz przechwycona przez najsilniejsze 
medium. Rozwijający się wówczas przemysł kultu-
rowy mógł już produkować pożądane wizerunki ze 
skutecznością przewyższającą media wcześniejsze. 
Wizerunek sarmatyzmu wręczał społeczeństwu 
trzy rzeczy: długą genealogię, niezakłócone poczu-
cie dumy z przynależności do wspólnoty oraz goto-
we formy kulturowe. 

Decyzji władz musiały towarzyszyć waha-
nia…  

Wydając pozwolenie na s�lmowanie powieści o Pol-
sce szlacheckiej władze socjalistyczne czyniły wyraź-
ne ustępstwo, ponieważ wprowadzały do telewizji  
i kin obraz Polski stanowej, pobożnej i prowadzą-
cej wojny. Propaganda lat 60. ukazywała wizerunek 
dokładnie przeciwny – Polski zamieszkiwanej przez 
ludzi równych, religijnie indyferentnych i odnajdują-
cych sens swojego życia w pracy. Ustępstwo było wy-
nikiem nieumiejętności wzmocnienia powojennego 
wzorca uznania. Kultura PRL-owska zasadniczo po-
zwalała ubiegać się o uznanie z tytułu równych praw, 
pracy pożytecznej dla ogółu i udziału w internacjo-
nalizmie. Sarmatyzm przekazywał wzorzec uznania 
oparty na walce. Jednakże ustępstwu ze strony władz 
towarzyszył pragmatyczny cel: umasowienie tradycji 
miało doprowadzić do tradycjonalizacji mas. Lekcja 
Sienkiewicza wydawała się niegroźna: Trylogia zakry-
wała niesprawiedliwości wewnętrzne patriotyzmem, 
patriotyzm redukowała do przywracania zakłócone-
go status quo, probierzem pomyślności historycznej 
czyniła zawieranie małżeństw i płodzenie dzieci, 
wreszcie wszelką inność przedstawiała jako obcość,  
a obcość – jako wrogość. 
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Z tego pojedynczego gestu komunistycznej władzy 
rodzi się sarmatyzm plebejski? 

Tak. Dla wyjaśnienia posłużę się koncepcją rozumu 
populistycznego sformułowaną przez Ernesto Lac-
lau. W jego teorii społeczeństwo istnieje w trzech 
stanach skupienia: plebsu, ludu i władzy. Władza, 
jako hegemon, decyduje nie tylko o dystrybucji przy-
wilejów, lecz przede wszystkim o kontroli politycznej 
aktywności komunikacyjnej. Dla Laclau społeczeń-
stwo istnieje tylko dzięki komunikacji, ponieważ tyl-
ko w ramach praktyk komunikacyjnych ludzie mogą 
formułować żądania, a więc sytuować się względem 
władzy. Dopóki nie połączą się we wspólnym żąda-
niu, pozostają plebsem, czyli wielością osobnych lu-
dzi pozbawionych podmiotowości politycznej. Kiedy 
jednak uznają, że w żądaniu sformułowanym przez 
jakąś jednostkę mieści się ekwiwalent ich własnych 
oczekiwań, wówczas następuje przemiana plebsu  
w lud. Plebejskość oznacza zatem stan rozproszenia  
i przed-polityczność, populistyczność natomiast 
oznacza konsolidację i upolitycznienie. 

Sarmatyzm lat 70. miał właśnie taki, plebejski cha-
rakter – był wzorcem kulturowym, modą, a nie zbio-
rem postulatów politycznych. Został stworzony przez 
osobnych konsumentów patriotycznego �lmu, luźno 
i niezobowiązująco zjednoczonych emocjami przy-
godowej konwencji. Jednak u schyłku lat 70. plebs 
przemienił się w lud, a sarmatyzm plebejski stał się na 
krótko sarmatyzmem populistycznym. Do przemia-
ny owej doszło za sprawą przekształcenia feudalnych 
wzorców kultury we wzorce własne. Wtedy nastąpiło 
wyczyszczenie znaczeniowe sarmatyzmu jako kultury 
stanowej, elitarnej, ekskluzywnej i momentalne na-
pełnienie jej żądaniami. Chodziło o: prawo do buntu, 
prawo do bezpieczeństwa oraz o powszechny udział 
w stanowieniu porządku politycznego. Od tego aktu 
sarmatyzm jako postawa polityczna przestał wiązać 
się z pochodzeniem społecznym. Masowy podmiot 
polityczny przejął dziedzictwo szlacheckie. 

Nowe napełnienie sarmackiego stereotypu nastą-
piło w momencie narodzin Solidarności. Niemal we 
wszystkich analizach tego ruchu podkreśla się jego 
hybrydyczną charakterystykę kulturową. Solidar-
ność była: demokratyczna na wzór robotniczych 
wieców i szlacheckich sejmików; wyczulona na nie-

równości polityczne i zarazem męskocentryczna, 
mizoginiczna i przeniknięta potężnym kultem ma-
ryjnym; gotowa zmienić całą sferę polityczności  
i zarazem oparta na negacji polityki; postępowa  
w żądaniu sprawiedliwości i tradycjonalistyczna, wy-
wrotowa i konserwatywna. Wybierając z tradycji god-
ność, a z socjalizmu związki zawodowe i formy uspo-
łecznienia stworzyła ewenement w kulturze polskiej 
– sojusz nowoczesności i sarmatyzmu. 

Sądzę więc – choć rzecz zabrzmi paradoksalnie – że 
to właśnie PRL-owskie ekranizacje Sienkiewicza po-
mogły zmienić robotników w sarmatów. Kiedy pro-
letariaccy szlachcice odnieśli zwycięstwo nad komu-
nistycznym przeciwnikiem – to znaczy doprowadzili 
do podpisania porozumień gdańskich i do legalizacji 
pierwszego w całym bloku sowieckim niezależnego 
związku zawodowego – ogół społeczeństwa sam wy-
produkował znaki kultury sarmackiej i stał się ich peł-
noprawnym właścicielem. 

Zmieniona formacja sarmackości jak wszystkie 
poprzednie nie posiadała swojego oryginału, lecz 
dysponowała zbiorowym doświadczeniem, które 
pozwalało powoływać się na oryginał. Jednakże od-
krycie potencjału nowoczesnej polityczności w sar-
matyzmie nastąpiło za cenę ujawnienia, że sarma-
tyzm jest pustą formą: od tamtej pory wytworzenie 
sarmackiej podmiotowości populistycznej wymaga 
radykalnego odrzucenia semantyki dotychczasowej  
i wypełnienia pustych ram nowym znakiem. 

Zarazem każda wersja sarmatyzmu jest zagrożona 
własną plebejskością, czyli powrotem do bytowania 
przedpolitycznego. 

Czy to się stało w kulturze polskiej? W latach 90. 
i na początku XXI w. sarmatyzm miał być bombą 
podłożoną pod importowaną z Zachodu moderni-
zację?

To przypadek sarmackiej rekonkwisty z drugiej poło-
wy lat 90. Przeprowadziły ją czasopisma o wyraźnym 
obliczu konserwatywnym - „Fronda”, „Arcana”, a tak-
że „Nowożytny POSTygodnik” (dodatek do tygodni-
ka „Nowe Państwo”). Wykreowały one obraz obrony 
polskiej tożsamości zbiorowej przed siłami późnej 
nowoczesności. 

ROZMOWA Z PRZEMYSŁAWEM CZAPLIŃSKIM
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W koncepcji tej źródła zagrożenia były wielorakie: 
oświeceniowa lewica – destrukcyjna dla sakralnego 
podłoża życia społecznego; chrześcijaństwo poso-
borowe – zbyt ekumeniczne, nadmiernie otwarte, 
niepotrzebnie głoszące ideę pojednania, odwołują-
ce się do idei powszechnej grzeszności, zapraszają-
ce wszystkich do dialogu i zbyt często zabiegające  
o wybaczenie; liberalizm – jako ideologia przyznają-
ca jednostce prymat nad zbiorowością.

Konstruktorzy tradycji posługiwali się różnymi ar-
gumentami. Zasadniczym celem sięgania w prze-
szłość było „przywrócenie dobrego imienia tradycji”, 
a więc ukazanie, iż sarmatyzm to „podstawowa i na 
wiele lat jedyna formuła polskiej narodowej toż-
samości”, „synonim obyczajowości oraz duchowej  
i umysłowej kultury Rzeczypospolitej szlacheckiej”, 
„właściwe i jedyne podłoże całej późniejszej kul-
tury”. Niektórzy obrońcy przeszłości destylowali 
najlepsze cechy sarmatyzmu, przypominając warto-
ściową poezję, ciekawą sztukę sakralną, pobożność 
i bogactwo obyczajów. Ale prawdziwa obrona sar-
matyzmu musiała uwzględnić jego cechy najgorsze, 
które w świadomości powszechnej utrwaliły się za 
sprawą negatywnych stereotypów. Dlatego grze-
chy sarmatyzmu – egoizm stanowy, lekceważenie 
interesu państwa, ksenofobia, nieumiarkowanie, 
warcholstwo, pieniactwo, sprzedajność – powróciły  
w retoryce „Frondy” w zaskakującej formie. Krzysz-
tof Koehler, jeden z najważniejszych publicystów 
tego magazynu i najciekawszych konstruktorów tra-
dycji, zagarnął stereotyp negatywny i wmontował go 
w całość. Zablokował w ten sposób możliwość uno-
wocześnianie sarmatyzmu i zasugerował, że można 
mieć albo tradycję w postaci „paskowej”, albo nic.

Krył się w tym okrutny paradoks. Pisma konser-
watywne były wyraźnie antykomunistyczne i an-
tyPRL-owskie, ale tradycję na łamach tych pism 
zrekonstruowano niemal dokładnie w kształcie 
stworzonym przez PRL. Akceptując dziedzictwo 
sarmackie przemielone przez kulturę masową lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, autorzy nie 
dostrzegli, że chcą mniej niż osiągnął bunt sarmac-
kich mas w roku 1980. Cofali się bowiem do etapu, 
na którym tradycja – jeszcze sprzed buntu – była 
jedynie żądaniem szacunku. Próbowali więc prze-
konać, że masowy Polak żąda, aby szanowano go za 

trywialność, jaką reprezentuje. Z punktu widzenia 
politycznego było to żądanie puste, ponieważ w kon-
cepcji „Frondy” Polak masowy oczekiwał, że nikt nie 
będzie mu nakazywał wprowadzać zmian we własne 
życie. Żądając w imieniu mas prawa do bycia takim, 
jakim się jest, frondyści zaprosili swoich czytelników 
do biernej adoracji samych siebie odbitych w zama-
zanym lustrze staropolskiej literatury. Kiedy zatarli 
szlacheckość, a wyeksponowali trywialność, ponie-
śli klęskę semantyczną – nie zdołali wyprodukować 
znaku, który byłby pierwszym ogniwem społeczne-
go łańcucha roszczeń.  

Jeśli zatem wcześniejszy ruch solidarnościowy prze-
kształcił sarmatyzm plebejski w populistyczny, to 
„Fronda” cofnęła ów populizm ponownie do etapu 
plebejskiego, rozmywając jego potencjał politycz-
ny. Stało się tak, ponieważ konserwatywni publi-
cyści nie dostrzegli, że sarmatyzm drugiej połowy  
XX wieku nie był już opozycją nowoczesności. Był 
jej częścią. Mógł na przełomie lat 70. i 80. wystąpić 
jako strona w sporze politycznym, ponieważ został 
wypatroszony ze swojej semantyki i pojawił się jako 
pusta forma, otwarta na masowe wypełnienia. Aby 
wykorzystać potencjał polityczny sarmatyzmu w no-
wych warunkach, należało sarmatyzm dopasować do 
zmienionych warunków masowości. 

W porządku. Co dalej? 

Na początku XXI wieku problemy późnej nowocze-
sności nabierały wyrazistości: globalny kapitał jako 
niekontrolowalny i bałaganiarski hegemon procesu 
historycznego w warunkach postulowanego końca 
historii; niekorzystne dla klas uboższych wycofy-
wanie się państwa z funkcji strażniczych, opiekuń-
czych i mediacyjnych; kon	ikt demokracji liberalnej 
i większościowej. Jeśli sarmatyzm miał powrócić, to 
musiał się skonfrontować z takimi właśnie – bądź 
podobnymi, ale przenikającymi życie zbiorowe – 
problemami. 

Jednak konfrontacja ta okazała się kolejną przegra-
ną bitwą. Ilustracją klęski może być późna twórczość 
Jarosława Marka Rymkiewicza. Przykłady emanacji 
sarmackiego ducha opisane w Samuelu Zborowskim, 
Wieszaniu oraz Kinderszenen odświeżają wrogość wo-
bec nowoczesności. Atak Samuela Zborowskiego na 
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kasztelana Andrzeja Wapowskiego, patriotyczny sa-
mosąd dokonany przez ludność Warszawy w trakcie 
insurekcji kościuszkowskiej, rozpaczliwy akt prote-
stu Reytana. Działania są  różne, ale łączy je struk-
turalne podobieństwo. Wszystkie one wytwarzają 
stan zawieszenia obowiązującego prawa w imię pra-
wa wyższej konieczności. Uruchamiają czas anomii 
rozpętanej w imię porządku. Wyznaczają moment, 
w którym wszyscy mają udział we władzy, choć za-
chowują świadomość, że nikt nie otrzymał jej na wy-
łączność i na długo. W starożytnym Rzymie stan ów 
nazywano tumultum: była to cezura umożliwiająca 
„zastosowanie środków nadzwyczajnych” i zarazem 
ich zastosowanie; po zaistnieniu owej cezury „każdy 
obywatel wydaje się wyposażony w nadzwyczajną 
władzę [imperium], która wymyka się de�nicjom 
stosowanym do normalnego porządku”. 

Sarmatyzm bezpośredni koncypowany przez Rym-
kiewicza ma zatem na moment zlikwidować dy-
stans między rządzącymi i rządzonymi. W chwili 
wybuchu gwałtownych afektów znosi on ogniwa 
pośredniczące między władzą i społeczeństwem, 
wytwarzając warunki bezpośredniej dotykalno-
ści władzy. Dlatego autor uznaje, że „zwycięstwo” 
insurekcji roku 1794 nastąpiło w momencie, gdy 
każdy mógł dotknąć trupa księcia prymasa Michała 
Poniatowskiego: „Wszyscy byli równi. Kompletna 
anarchia. Jeśli w Polsce jest jeszcze coś do kocha-
nia, to właśnie to – ta jej cudowna insurekcja” (Wie-
szanie, 160). 

To najbardziej ekstatyczny moment opowieści Rym-
kiewicza i zarazem słaby punkt całości. Działania  
o sprzecznych kwali�kacjach prawnych przedsta-
wiane przez autora zamiast uruchomić nową histo-
rię, unieruchamiają historię aktualną. Ich zadaniem 
okazuje się wprowadzenie sarmackiego stanu wyjąt-
kowego. Problem polega jednak na tym, że „tumult” 
nie może osiągnąć nic ponad bezpośrednie dotknię-
cie władzy, ponad groźbę �zycznej bliskości, ponie-
waż porządku, do którego władza mogłaby zostać 
przywołana, autor w żaden sposób nie konkretyzuje. 
Jeśli istotnym sprawdzianem dla każdej formy po-
lityczności jest zdolność wywoływania zaplanowa-
nych skutków i panowania nad ich dalszym ciągiem, 
to polityczny koncept Rymkiewicza okazuje się per-
formansem momentu dziejowego, a nie procesu.  

Brak konkretu bardzo szybko został zdezawuowany. 
Oto po dojściu PiS do władzy rozpoczęła się seria 
zbiorowych protestów. Tysiące ludzi wychodziły na 
ulice, aby oprotestować dewastację niezależności 
sądów, niszczenie edukacji publicznej, upartyjnienie 
mediów. Wówczas zupełnie nieoczekiwanie w pra-
wicowych mediach i w wypowiedziach hierarchów 
kościelnych pojawiła się  retoryka antysarmacka. 
Zbiorowe protesty – jakby w odruchu lęku właśnie 
przed bezpośrednim dotknięciem władzy przez tłum 
– zostały nazwane „rokoszami”, „warcholstwem”  
i „sarmacką anarchią”. 

Naiwność, symetryzm i odrealnienie: to głów-
ne zarzuty kierowane pod adresem tych, któ-
rzy próbują kwestionować zastane dychotomie 
funkcjonujące w polskiej kulturze i  szukać 
związków tradycji z nowoczesnością, sarmaty-
zmu z oświeceniem. 

Sądzę, że sarmatyzm jest chętnym i interesownym 
kolaborantem technologii. Ale zarazem rozszczepia 
on nowoczesność na sferę obyczajową i infrastruktu-
ralną. Popiera rozwój infrastruktury, ale obszar ten 
separuje od sfery obywatelskiej, czyli przestrzeni,  
w której nowoczesność oznacza swobodę kształto-
wania tożsamości, wolność wyboru modelu życia 
oraz kształtowania relacji międzyludzkich. W tej 
sferze wedle sarmaty wszystko powinno pozostać 
po staremu: heteroseksualność jako norma, ogra-
niczona emancypacja kobiet, uprzywilejowanie ka-
tolicyzmu. Dzisiejszy sarmatyzm to zatem właśnie 
przekonanie, że należy dążyć do zaawansowania 
techniczno-cywilizacyjnego, któremu będzie odpo-
wiadała konserwacja tradycyjnej tożsamości kultu-
rowej. Na tym właśnie polega kluczowa zmiana: dzi-
siejsza sarmackość sprzymierzyła się z wąsko pojętą 
nowoczesnością. I to jest program PiS.. 

Na koniec odrobina futurologii. Gdyby sarma-
tyzm miał w najbliższej przyszłości wrócić ze 
zdwojoną siłą w nieznanym dotychczas warian-
cie, to jakich elementów tej tradycji Przemysław 
Czapliński radziłby się wystrzegać, a które sta-
rałby się zachować?

Dokąd prowadzi aktualne gospodarowanie sarmac-
kimi afektami? Do zastoju. Tłumienie swobód oby-
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watelskich musi zaczynać się w domu i szkole, czyli 
opierać się na usztywnieniu procesów socjalizacji  
i edukacji. A konserwatywne nauczanie i wychowa-
nie wspierają postawy konformistyczne i hamują 
ruch myśli. W takich warunkach wspieranie gospo-
darki innowacyjnej prowadzi do tworzenia wąskich 
elit – a to oznacza powstawanie hierarchicznego 
społeczeństwa. Sarmackość masowa, która przynaj-
mniej częściowo utrzymuje prawicę konserwatywną 
przy władzy, obróci się przeciwko społeczeństwu 
masowemu. 

Być może nie da się oddzielić historii polskiej nowo-
czesności od historii polskiego sarmatyzmu. Jeśli 
tak właśnie sprawy się mają, to potrzebna jest narra-
cja, która wyczyści dotychczasowe znaki sarmackie  
i wypełni na nowo wzorzec. Czy to jest możliwe? 
Skoro było możliwe w roku 1980, to dlaczego nie 

dziś? Widać mniej więcej, że kluczową sprawą jest 
nowe zszycie praw obywatelskich z prawami socjal-
nymi, sfery obyczajowej z technologiczną, sprawie-
dliwości dystrybucyjnej ze sprawiedliwością konsty-
tucyjną. A także sarmackiej dumy z chrześcijańską 
godnością. Połączenie wszystkiego, co w ciągu ostat-
nich czterech lat zostało metodycznie rozdarte. Czy 
w sarmatyzmie znaleźć można potrzebny do tego 
potencjał? Sarmatyzm jest tym, czym zostanie wy-
pełniony przez społeczeństwo. To tekst pisany przez 
zbiorowość. 
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1. Rafał Matyja, Wyjście awaryjne, 2018

Obrona lokalności to jednak coś więcej niż proste przeciw-
działanie centralizmowi. To także dostrzeżenie zdolno-
ści przeciwdziałania negatywnym skutkom globalizacji. 
Tam, gdzie rządy zbyt łatwo wikłają się w dwuznaczną 
rolę obrońcy interesu narodowego a zarazem strażnika 
porządku globalnego – poziom lokalny może się okazać 
znacznie skuteczniejszy w wytwarzaniu niepoddającej się 
uni�kacji lokalności. (…) Lokalność może być pod pew-
nymi względami męcząca, stanowi jednak silną prze-
ciwwagę dla niszczącej siły żywiołów nowoczesności  
i właśnie dlatego jest warta wsparcia. (…) Musimy się 
zmodernizować, żeby stawić czoło nowoczesnym potęgom.  
A zarazem nie dać się do końca porwać logice nowoczesno-
ści, tak by uznać, że stawimy im czoło tylko wtedy, kiedy 
przestaniemy w ogóle być Polakami czy Europejczykami. 
 

2.Stanisław Bukowiecki, Polityka Polski  
niepodległej. Szkic programu, 1922 

 …chciałbym zastrzec się przeciwko zarzutowi dążeń 
centralistycznych. Jestem od nich daleki. Mówiąc o pod-
niesieniu Warszawy, nie pragnę wcale, aby wyssała ona 
z całego kraju wszystkie większe wartości kulturalne, 
jak to po części uczynił Paryż w stosunku do Francji (…). 
Chodzi tylko o to, że (…) koniecznością narodowo-pań-
stwową jest, aby decentralizacja nie szła po linii obecnej 
dzielnicowości, czy raczej zaborowości, będącej wyłącz-
nym następstwem obcego władztwa i naszej niewoli, ale 
aby kształtowała się w jednostkach mniejszych, opartych 
na współczesnym bycie i potrzebach Polski odrodzonej 
i na tradycjach historycznych dawnej Rzeczypospolitej. 
 

 

Siedem 
inspiracji  

 
Matyja, Bocheński, Taleb, Kaczyński, Dunin-Borkowski, Bukowiecki, Kumaniecki

Warszawski wampir wysysa życie z reszty kraju. Samorząd, prowin-
cja, małe i średnie miasta tracą na znaczeniu. To nie jest dobra wia-
domość dla konserwatystów. Od Bocheńskiego, Kumanieckiego, Matyi  
i JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO można się wiele nauczyć – między in-
nymi tego, że decentralizacja to słuszny kierunek zmian. Przedstawia-
my 7 nieoczywistych inspiracji, dzięki którym debata o rozproszeniu 
władzy nabiera nowego znaczenia
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3.  Kazimierz Władysław Kumaniecki, Cen-
tralizm i decentralizacja, 1924

System zaś decentralistyczny daje szerokie pole możli-
wościom uwzględnienia rozmaitych różnic, które prawie  
w każdym państwie dadzą się stwierdzić w poszczegól-
nych jego częściach, bez wcielania ich jednak w formę, 
dla jednolitości państwa mniej lub więcej niepożąda-
ną. Ale co najważniejsze, to fakt, że tak pojęty system 
decentralistyczny (…) stwarza ciągłą kontrolę. Przez 
wspólną pracę w administracji publicznej czynnik 
fachowy i obywatelski wciąż się nawzajem kontro-
lują. Nie jest to zaś owa doraźna i głównie represyj-
na kontrola, jaką wprowadza ustrój biurokratyczny  
w centralizmie, ale kontrola pod postacią ciągłej 
wzajemnej rady, ustawicznej współpracy, wykony-
wanej pod wspólną odpowiedzialnością jako bonum 
o�cium. Jest to ciągła kontrola społeczeństwa przez 
jego organy samorządowe nad organami państwowy-
mi i odwrotnie. (…) W systemie decentralistycznym 
tkwi jeden z najdonioślejszych środków kontroli, je-
den z najważniejszych hamulców, zapewniających 
utrzymanie równowagi. Tą drogą w miejsce przeciw-
stawiania państwa społeczeństwu i społeczeństwa 
państwu wchodzi zrozumienie wspólnej odpowie-
dzialności za dobrą administrację pojętą jako całość. 
Samorząd staje się tym sposobem czynnikiem sprzę-
gającym rządzący autorytet z rządzonymi, a przez to 
system decentralistyczny staje się elementem równo-
wagi, zapewniającej ład i ewolucję bez kataklizmów. 

4. Adolf Maria Bocheński, O decentralizację 
kulturalną, 1931

Przez decentralizację rozumiałbym natomiast za-
chowanie we współczesnej umysłowości polskiej 
kilku odrębnych typów prowincjonalnych, których 
ścieranie chroniłoby Polskę od zbytniej standaryza-
cji kulturalnej i zamierania polskości na wschodzie. 

5.  Nassim Nicholas Taleb, Antykruchość, 2012

Charakter ryzyka w systemie scentralizowanym różni się 
od charakteru ryzyka w chaotycznej konfederacji zarzą-
dzanej z poziomu gmin. Ów drugi typ jest stabilny w dłuż-
szej perspektywie ze względu na pewną dawkę zmienności. 

6. Piotr Dunin-Borkowski, Odpowiedź na 
ankietę Podział administracyjny państwa 
Komisji dla usprawnienia administracji pu-
blicznej przy Prezesie Rady Ministrów, 1930 

W dobie obecnej nie przedstawia Rzeczpospolita Polska 
jednolitego terenu, a różnica umysłowości, wychowania, 
wyrobienia państwowego i poziomu cywilizacyjnego na-
szego wschodu i zachodu jest jeszcze tak znaczna, że inne 
zagadnienia administracyjne i inne metody administracji 
są potrzebne tu, a inne tam. Dotychczasowy nasz ustrój 
administracyjny nie uwzględnia prawie wcale tych różnic, 
system wysoce centralistyczny — pomimo wszelkich pozo-
rów decentralizacji — skupia faktycznie całe kierownictwo 
w sprawach administracji Państwa wyłącznie w władzach 
centralnych. System ten nie może się dostosować do tych  
u nas istniejących, częstokroć zasadniczo odmiennych wa-
runków w Polsce, co powoduje, że zarządzenia wydane dla ca-
łego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, wskazane i koniecz-
ne w jednej części, są błędne i nieracjonalne, a czasami wręcz 
szkodliwe i dla ludności niezrozumiałe, w innej części kraju. 
 
 
7. Jarosław Kaczyński, Czas na zmiany, 1993

Muszę przyznać, że nie należałem do tych osób, które śmia-
ły się, gdy w trakcie prac nad ustawą samorządową rozta-
czano wizje, że «teraz nastąpi Arkadia, samorząd wszyst-
ko załatwi» itd. Nie ukrywam, uważałem, że będzie gorzej. 
Tymczasem samorząd okazał się w ciągu ostatnich kilku lat 
jedną z niewielu instytucji, które zaskoczyły mnie pozytyw-
nie. Mimo bardzo wielu niedociągnięć i nadużyć, generalnie 
samorząd pokazał, że jest w Polsce ogromny zapas społecz-
nej inicjatywy, entuzjazmu, umiejętności i chęci działania. 
W tej sytuacji jestem zwolennikiem zwiększenia możliwości 
korzystania ze środków �nansowych na szczeblu lokalnym. 
Samorządy powinny wydawać mniej więcej 30 procent do-
chodów publicznych, a wydają tylko 10. To trzeb zmienić.  
 

SIEDEM INSPIRACJI
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Dyskusja nad ustrojem państwa nie powinna być 
niczym nadzwyczajnym. Namysł nad formą prawną, 
która czyni państwo tym, czym jest, powinien być 
stałym elementem debaty każdej wspólnoty poli-
tycznej, która poważnie traktuje sposób organizo-
wania swojego życia. Uważam, że nie ma nic bardziej 
szkodliwego niż potraktowanie istniejącego porząd-
ku ustrojowego jako z góry najlepszego z możliwych, 
a więc niewymagającego żadnych zmian. Nawet 

gdybyśmy doskonale wiedzieli, jak wygląda najlepszy 
model życia, wówczas zagadnienie zbudowania insty-
tucji również byłoby problemem, tyle że technicznym, 
którego potencjalne rozwiązanie zawsze mogłoby zo-
stać zakwestionowane, chociażby z uwagi na złe roz-
poznanie wyzwań, które stawiają przed nami okolicz-
ności. Dlatego nie ma prostego przełożenia między 
ogólną wiedzą a konkretnym zastosowaniem. Tym 
bardziej dziwi więc opór przed poszukiwaniem bar-

Myśl 
polityczna 
decentralizacji
 

Michał Rzeczycki

Decentralizacja połączona z deglomeracją tworzą łącznie system, któ-
ry pod kątem oceny sprawiedliwości ustroju politycznego ma szansę 
wypaść znacznie korzystniej aniżeli ten, w którym żyjemy obecnie. 
Gwarantuje lepszą stabilność i koordynację na poziomie centralnym, 
gdyż część kompetencji przejmują regiony. Daje to znacznie większą 
możliwość korzystania ze swobód obywatelskich, przede wszystkich  
w ich wymiarze politycznym. Jeśli zaś decentralizacja pociągnie za 
sobą deglomerację, może się to okazać korzystniejsze również z punk-
tu widzenia udziału w dobru wspólnym.
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dziej radykalnych, tj. systemowych zmian. Da się go 
zauważyć u krytyków projektu „Zdecentralizowana 
Polska”, sformułowanego przez członków stowarzy-
szenia IUS (Inkubator Umowy Społecznej). 

Ponieważ polemik i tekstów zawierających wąt-
pliwości dotyczących wyżej wymienionej idei było 
sporo, odniosę się w toku wywodu jedynie do kilku 
wybranych argumentów. Moim głównym zamierze-
niem nie jest obrona projektu autorstwa prof. Anny 
Wojciuk i prof. Macieja Kisilowskiego oraz pozo-
stałych działaczy stowarzyszenia IUS. Chcę przede 
wszystkim odnieść się do zastrzeżeń, które pod-
ważają ideę decentralizacji jako takiej, niezależnie 
od tego, czy przybiera ona kształt zaproponowany 
przez IUS czy jakikolwiek inny. Z pewnością podzie-
lam z twórcami „Zdecentralizowanej Polski” pogląd, 
że przeniesienie części kompetencji na władze lokal-
ne jest w stanie nie tylko odciążyć władzę centralną, 
lecz także odideologizować, przynajmniej częściowo, 
obecny spór polityczny. 

DECENTRALIZACJA TO NIE POLSKA DZIELNICOWA

Zaczynanie rozmowy o decentralizacji od skojarzenia 
z rozbiciem dzielnicowym to naprawdę zły początek 
dyskusji. Takiego argumentu użył, między innymi, 
Piotr Semka w tekście Polska dzielnicowa – reaktywacja 
z kwietniowego wydania „Do Rzeczy”. Semka powia-
da, że „nie przypadkowo w polskiej pamięci histo-
rycznej rozbicie dzielnicowe jest uważane za groźny 
moment osłabienia państwa i uzyskania wpływu na 
polskie sprawy przez sąsiadów”. Myśl tę autor na-
stępnie rozwija, wskazując groźbę stopniowej auto-
nomizacji Śląska i Ziem Zachodnich, które w dalszym 
rezultacie mogłoby oderwać się i przyjąć wpływy nie-
mieckie. 

Czy to słuszny zarzut? Z analogiami historycznymi 
jest zawsze problem, trzeba uważać, co się do czego 
porównuje. Doprawdy nie mam pojęcia, dlaczego 
Semka dostrzega jakąkolwiek analogię między pań-
stwem współczesnym a średniowieczną monarchią 
patrymonialną. Stosunki w XII w. opierały się na wię-
zach prywatnych, których publicznym wyrazem był 
akt ślubowania wierności osobie panującego. My zaś 
opieramy się na prawie publicznym i wierności pań-
stwu. To pierwsza istotna różnica. 

Druga z kolei jest taka, że silna władza książęca była 
niezbędna do tego, by skonsolidować plemiona Polan, 
którym jeszcze daleko było do tego stopnia politycz-
nej samoświadomości zbiorowej, jaką cechujemy się 
współcześnie. Mówiąc w skrócie, analogia zachodzi na 
poziomie terminu „decentralizacja” i na tym koniec. 

Abstrahując od skojarzeń z ustrojowymi skutkami de-
cyzji Bolesława Krzywoustego z 1138 r., uwagę Piotra 
Semki o ryzyku rozpadu państwa na skutek decentra-
lizacji można rozważyć w oderwaniu od historycznych 
skojarzeń autora. Czy zatem takie ryzyko istnieje? 
Przytoczę przykłady potwierdzające tezę, że decentra-
lizacja jako taka żadnej groźby za sobą nie pociąga. Naj-
lepiej ilustruje to kazus Wielkiej Brytanii. 

Opublikowany 31 lipca przez Channel 4 News wywiad 
z walijskimi nacjonalistami wskazuje, że tendencje nie-
podległościowe, dotychczas nikłe w tej części Zjedno-
czonego Królestwa, wyrosły właśnie na bazie zarzutów 
o centralizm Londynu i zaniedbywanie potrzeb ludno-
ści Walii (Channel 4 News: 31.07.2019). Jeżeli te uwagi 
są słuszne, to okazuje się, że model zarządzania, który 
prowadzi do nierównomiernego rozwoju kraju i zbyt-
niej koncentracji zasobów w stolicy, może przyczynić 
się do rozbicia najdłuższej unii politycznej w historii.

Do uruchomienia tego mechanizmu potrzebny był 
jedynie kryzys polityczny w postaci Brexitu, który 
skutecznie ujawnił drzemiące partykularyzmy. Rzecz 
jasna, polska sytuacja jest mniej złożona, gdyż żyjemy 
w państwie w zasadzie jednonarodowym. Nie zmienia 
to jednak faktu, że lekceważenie potrzeb części popula-
cji na korzyść rozwoju centralnej metropolii skutecznie 
przyczynia się do wzrostu napięć społecznych i poli-
tycznych. 

USTROJOWY TEST DECENTRALIZACJI

Mimo że analogia zastosowana przez Piotra Semkę 
jest mało tra�ona, stanowi dobry punkt wyjścia do 
dalszych rozważań na temat decentralizacji. Proces 
historyczny podpowiada bowiem, że przechodzenie do 
bardziej złożonych form rządzenia państwem nastę-
powało wraz rozwojem gospodarczym kraju, który po-
ciągał za sobą wzrost aspiracji. Większa ilość zasobów 
wymaga wykwali�kowanej administracji i rezygnacji 
z jednoosobowego modelu podejmowania decyzji.  

MICHAŁ RZECZYCKI — MYŚL POLITYCZNA DECENTRALIZACJI
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Z kolei bogacenie się państwa skutkowało aktywizacją 
warstw społecznych, które zaczynały być żywo zainte-
resowane tym, co się dzieje z pieniędzmi pobieranymi 
z ich podatków. 

Na podstawie takiej obserwacji można sformuło-
wać trzy kryteria oceny ustroju politycznego. Kry-
terium pierwszym jest stabilność całego systemu. 
To w zasadzie warunek nieodzowny. Trudno bez 
stabilności myśleć o rozwijaniu jakiegokolwiek in-
nego aspektu życia zbiorowego. Kryterium drugim 
jest zakres swobód obywatelskich, trzecie zaś doty-
czy zakresu partycypacji w korzyściach płynących  
z dobra wspólnego. 

Ostatnie z pojęć de�niuję za Konstytucją Gaudium  
et Spes jako „sumę warunków życia społecznego, 
jakie zrzeszeniom bądź poszczególnym członkom 
społeczeństwa pozwalają osiągnąć pełniej i łatwiej 
własną doskonałość” (GS, 26). Oczywiście łatwo 
dostrzec, że te trzy kryteria warunkują się wzajem-
ne, a przeakcentowanie jednego członu tej relacji 
skutkuje zaburzeniem pozostałych elementów. Ła-
two sobie wyobrazić, że podarowanie obywatelom 
zbyt dużej wolności, na przykład poprzez usunięcie 
jakichkolwiek ograniczeń prędkości, skutkowało-
by zagrożeniem życia innych ludzi, co z pewnością 
nie byłoby z pożytkiem dla całej wspólnoty. Można 
też pomyśleć o takim modelu zarządzania, w wyni-
ku którego dostęp do pożytków płynących z dobra 
wspólnego będzie ograniczony i możliwy jedynie 
dla nielicznych. Postulat decentralizacji dotyczy 
nie tylko stabilności państwa, jak to podkreślają 
twórcy „Zdecentralizowanej RP”, lecz także zakresu 
partycypacji w dobru wspólnym, a w szczególności  
w jego materialnym aspekcie. 

Stabilność, jak wspomniałem, jest minimalnym wa-
runkiem prowadzenia życia społecznego i politycznego. 
Zgadzam się z diagnozą stowarzyszenia IUS, że obecny 
kon	ikt polityczny jest niszczący dla kondycji polskie-
go życia zbiorowego. Wzajemna odmowa legitymizacji 
obu zwaśnionych ze sobą obozów odbywa się kosztem 
instytucji państwa. Obowiązuje zasada – „zwycięzca 
bierze wszystko”. Najlepszym tego przykładem jest 
spór o Trybunał Konstytucyjny, który będąc wcześniej 
ostateczną instancją oceny konstytucyjności prawa, te-
raz sam stał się przedmiotem sporu prawnego. 

Proponowaną przez IUS receptą na ten patologiczny 
stan rzeczy jest przeniesienie części sporów światopo-
glądowych ze szczebla centralnego na poziom lokalny. 

W jaki sposób ma to sytuację uzdrowić? Siłą rzeczy 
oferty partii politycznych ubiegających się o urzę-
dy centralne zostaną pozbawione tych elementów, 
które mają największą tendencję do podnoszenia 
temperatury sporu. Nie da się przecież na dłuższą 
metę debatować na szczeblu ogólnokrajowym wokół 
postulatów, które nie mogą na tej płaszczyźnie zo-
stać rozstrzygnięte. 

Ta teoretyczna intuicja podparta jest argumentem so-
cjologicznym. Dzielący Polskę spór światopoglądowy 
dzieli również kraj geogra�cznie na konserwatywny, 
południowy wschód oraz liberalny, północny zachód. 
Trudno mi zgodzić się z prof. Bugajem, który w artyku-
le dla „Rzeczpospolitej” w następujących słowach kwe-
stionuje trwałość powyżej opisanej polaryzacji: „Jesz-
cze niedawno rozpowszechnione było przekonanie, że 
główna oś podziału na scenie politycznej jest na trwale 
zlokalizowana między obozem postkomunistycznym  
a obozem postsolidarnościowym”. Oczywiście, Ry-
szard Bugaj ma rację, gdy mówi o zmianie szyldów, któ-
ra istotnie nastąpiła (Bugaj, 2019). Jednak wbrew jego 
słowom można za Historią polityczną Polski prof. Dudka 
z łatwością przedstawić dane, które potwierdzają ist-
nienie konserwatywnej Polski południowo-wschodniej 
oraz liberalnej Polski północno-zachodniej. Identyczny 
podział ujawnił się już podczas referendum konstytu-
cyjnego, w którym prawicowe głosy przeciw przyjęciu 
projektu ustawy zasadniczej pokrywały się geogra�cz-
nie z tą częścią kraju, w której obecnie dominuje popar-
cie dla PiS-u. Zmiana terminologii, w której spór jest 
wyrażany, nie musi bynajmniej dowodzić, że uległ on 
istotnej zmianie. 

WSPÓLNOTA LOKALNA JAKO INKUBATOR 
POSTAWY OBYWATELSKIEJ

Z punktu widzenia mechaniki ustrojowej decentraliza-
cja ma dwie przewagi nad modelem centralnym. Pierw-
szą z nich jest wspomniane przeniesienie części kom-
petencji na poziom lokalny, dzięki czemu ograniczy się 
przestrzeń do kon	iktów na szczeblu krajowym. Jeśli 
coś w propozycji stowarzyszenia IUS istotnie kuleje, to 
jest to brak nawet ogólnego kryterium, dzięki które-
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mu można by stwierdzić, które zagadnienia powinny 
zostać oddane w ręce polityki krajowej, a które mają 
zostać zdecentralizowane. Niemniej jednak kryterium 
takie można wskazać, dokonując prostej obserwacji, 
że część zagadnień, które obecnie budzą spory ideolo-
giczne, ma w gruncie rzeczy naturę techniczną, nie zaś 
pryncypialną. Przykład? Weźmy chociażby nauczanie 
religii w szkole. Obie strony sporu, myśląc zapewne ka-
tegoriami poprzedniego ustroju, wciąż chcą tę kwestię 
traktować jako problem, który powinien zostać rozwią-
zany przez władze w Warszawie i mieć przełożenie dla 
całej Polski. Tymczasem jest to temat, który można 
ująć z perspektywy dogodnej organizacji życia. 

Tam, gdzie lokalna wspólnota 
jest niewierząca, nie ma potrzeby 
urządzania lekcji religii. Tam zaś, 
gdzie ludzie mieszkają w dużym 
rozproszeniu, są wierzący,  
a organizacja katechezy w szkole 
usunie konieczność dodatkowego 
przemieszczania się i straty 
czasu, warto lekcje religii 
wprowadzić. 
 
 
Podobne ujęcie innych kwestii sprawia, że ze szczebla 
krajowego odchodzi kilka kolejnych tematów, które 
często są problemami zastępczymi, przysłaniającymi 
najważniejsze dla całego państwa problemy. Rozstrzy-
ganie niektórych zagadnień dla wszystkich obywateli 
może skutkować niepotrzebnym ograniczeniem ich 
swobód oraz skomplikowaniem życia, co okazuje się 
pogwałceniem drugiego z trzech wymienionych kryte-
riów oceny ustroju politycznego. 

Przewagą drugą jest stworzenie warunków dla rozwo-
ju partycypacji politycznej. Znów nie mogę się zgodzić  
z prof. Bugajem, który w cytowanym już wcześniej ar-
tykule stwierdza, że „nie wiadomo dlaczego też przyj-
mować, że na poziomie samorządu wojewódzkiego 
skuteczniej niż na poziomie państwa miałyby funk-

cjonować mechanizmy demokracji przedstawicielskiej” 
(Bugaj, 2019). Oczywiście cytat ten odnosi się specy-
�cznie do propozycji stowarzyszenia IUS, która za 
główny podmiot decentralizacji uważa województwa. 
Jednak pogląd ten można, jak sądzę, potraktować ogól-
niej i odnieść go do relacji między wspólnotą lokalną 
jako taką a całym państwem. Trochę szkoda, że prof. 
Bugaj tych słów nie opatrzył ani żadnym komentarzem, 
ani nie podał ich uzasadnienia. 

Tymczasem w �lozo�i polityki zarzut rozległego te-
rytorium był podstawowym argumentem przeciwko 
państwom republikańskim. Bowiem tylko mały ob-
szar daje warunki do budowania kapitału społeczne-
go, który powstaje dzięki wchodzeniu obywateli we 
wzajemne interakcje, skutkujące następnie powsta-
niem trwałych relacji. 

Właśnie ta przesłanka sprawiła, że James Madison  
w 14. numerze „Federalisty” opowiedział się za fede-
ralnym ustrojem Stanów Zjednoczonych, dzięki które-
mu można było pogodzić sprawne rządzenie krajem o 
dużej powierzchni oraz demokratyczny udział we wła-
dzy. Rozważany w tym świetle postulat decentralizacji 
oparty jest na intuicji, że mała przestrzeń wspólnoty 
lokalnej będzie swego rodzaju szkołą postaw poli-
tycznych. Postawy te zostaną następnie przeniesione  
w prosty sposób na politykę krajową. Człowiek musi 
bowiem najpierw odczuć na własnym przykładzie, że 
warto jest zabierać głos w sprawach publicznych. 

Trudno takie doświadczenie wygenerować na pozio-
mie ogólnokrajowym. Skala jest zbyt duża. Znacznie 
łatwiej zmienić swoje nastawienie i stać się aktywnym 
obywatelem, gdy zostanie się postawionym przed za-
daniem, na przykład, zwiększenia liczby miejsc par-
kingowych w swoim mieście lub samoopodatkowania 
na rzecz jakiejś drobnej inwestycji. Dlatego mała prze-
strzeń, na której działa samorząd, jest gwarantem tego, 
że mechanizmy demokracji przedstawicielskiej będą 
funkcjonowały lepiej niż na poziomie całego państwa. 

Ażeby jednak do tego doszło i zalety samorządu zostały 
w pełni wykorzystane, decentralizacja nie może zostać 
ograniczona wyłącznie do swojej funkcji politycznej, 
tj. do przeniesienia kompetencji na niższy szczebel 
celem zagwarantowania lepszej stabilności państwa 
i usprawnienia systemu politycznego. Konieczna jest 

MICHAŁ RZECZYCKI — MYŚL POLITYCZNA DECENTRALIZACJI
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także dekoncentracja w zakresie pełnionych funkcji (tj. 
administracji, kultury, gospodarki itd.). Sądzę, że de-
glomeracja jest warunkiem sine qua non decentralizacji. 
Dlaczego?

Można wyróżnić trzy funkcje udziału obywateli  
w rządzeniu. Funkcja pierwsza polega na przekazy-
waniu rządzącym komunikatów o aktualnych potrze-
bach, wysuwaniu w ich stronę postulatów i zastrzeżeń. 
Funkcja druga opiera się na kontroli poczynań urzędni-
ków i sprawujących władzę. Funkcja trzecia – być może 
najbardziej abstrakcyjna w tym zestawieniu – polega 
na wciągnięciu ludzi do działania na rzecz dobra swo-
jego oraz innych. Można ją zatem określić mianem 
moralnej. Z punktu widzenia decentralizacji, która 
pociąga za sobą również deglomerację, wszystkie te 
funkcje, implicite sama partycypacja, mają sens jedynie 
wówczas, gdy istnieje realna możliwość komunikacji 
oraz kontroli.

Sytuacja, w której metropolia skupia wszystkie klu-
czowe funkcje osadnicze i wysysa tym samym z pro-
wincji kapitał ludzki oraz ekonomiczny, prowadzi do 
sytuacji patologicznej. Jeśliby nawet przenieść część 
kompetencji politycznych na niższy szczebel, to bez 
zaplecza �nansowego oraz ludzkiego bezcelowa jest 
jakakolwiek komunikacja potrzeb i kontrola wdraża-
nych projektów. 

Na ich realizację nie będzie bowiem środków. Inny-
mi słowy, wolność do działania potrzebuje poręcze-
nia nie tylko formalnego, lecz także materialnego. 

ZASADA POMOCNICZOŚCI W PRAKTYCE

Skoro potencjał polityczny i rozwojowy wynika z sa-
morządności, to jaka rola w tym modelu pozostaje 
do odegrania państwu? W powyższym kontekście 
niezwykle cenna jest uwaga prof. Bugaja. Brzmi ona 
następująco: „Wybór poziomu decentralizacji nie 
może abstrahować od wizji funkcji szeroko rozumia-
nego państwa. Jeżeli chcemy, by jego składnikiem 
było «państwo opiekuńcze», gwarantujące mniej 
więcej równe standardy ochrony zdrowia, edukacji, 
ubezpieczeń, opieki społecznej, ekologicznej, dostę-
pu do transportu publicznego i kultury, to musimy 
zaakceptować daleko idące ograniczenia samo�nan-
sowania jednostek terytorialnych” (Bugaj, 2019). 

Podobne zastrzeżenia zgłaszał prof. Grosse w swoim 
artykule Decentralizacja, która nie wywoła awantury. 
Możemy w nim przeczytać, że „zbyt duża decentrali-
zacja kompetencji w niektórych obszarach może być 
ryzykowna, m.in. z uwagi na potrzebę utrzymywania 
odpowiednich standardów i gwarantowania świadczeń 
�nansowych dla wszystkich obywateli”. Rzecz jasna, 
zarzuty obu autorów zwrócone są przeciwko modelo-
wi decentralizacji, którą proponuje IUS. Jednak w obu 
fragmentach ukryta jest odpowiedź na pytanie o rolę 
rządu centralnego w zdecentralizowanym państwie. 
Polega ona na koordynowaniu szeroko rozumianego 
rozwoju regionów i łączeniu celów poszczególnych jed-
nostek samorządowych na poziomie całego państwa.

O ile z punktu widzenia 
aktywnej partycypacji 

politycznej samorząd ma 
przewagę nad centrum, o tyle 

władza lokalna z de�nicji 
jest skupiona na sprawach 
regionalnych i nie posiada 

zdolności do przełamywania 
partykularyzmów oraz różnic, 

które w perspektywie całej 
Rzeczpospolitej mogłyby okazać 

się niekorzystne. 
 
 
Przykładem może być sytuacja, w której jakość usług 
publicznych, chociażby służby zdrowia, jest w części re-
gionów zdecydowanie lepsza niż w pozostałych. Wów-
czas rząd mógłby zastosować mechanizm redystrybucji 
środków, ażeby wspomniane nierówności doprowadzić 
przynajmniej do poziomu tolerancji. Mechanizm ta-
kiego postępowania można wydedukować z zasady 
pomocniczości. Jej treść możemy odnaleźć w numerze 
80. encykliki Piusa XI, Quadragesimo anno. Przestawia 
się ona następująco: „A chociaż prawdą to jest i rzeczą 
przez dzieje stwierdzoną, że dla zmienionych warun-
ków wiele zadań, które dawniej mniejsze spełniały 
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jednostki społeczne, obecnie już tylko związki wielkie 
mogą dokonać, niewzruszoną przecież pozostanie naj-
wyższa zasada �lozo�i społecznej, której ani podważać, 
ani osłabiać nie wolno: jak jednostkom ludzkim nie 
wolno odejmować i przekazywać społeczności tego, co 
jednostki te z własnej inicjatywy i własną mogą wytwo-
rzyć pracą, tak samo jest naruszeniem sprawiedliwości, 
gdy się to, co mniejsze i niższe społeczności wykonać 
i dokonać mogą, przydzielić większym i wyższym wła-
dzom społecznym; poza tym wyrządza to szkodę wiel-
ką i podrywa porządek społeczny. Wszelka czynność 
społeczna bowiem powinna w pojęciu i istocie swojej 
wspomagać członki ciała społecznego, nigdy zaś ich nie 
rozbijać, ani nie wchłaniać” (QA, 80).

Decentralizacja jest co do zasady prostą konsekwen-
cją przyjęcia zasady pomocniczości, która stanowi 
punkt wyjścia do dalszych rozważań oraz pytania  
o to, w jaki sposób od strony technicznej ma wyglą-
dać odejście od centralnego zarządzania. Tak samo 
bowiem jak odebranie regionom prawnej oraz �nan-
sowej możliwości realizacji ich celów jest niesprawie-
dliwe, tak samo równie niesprawiedliwe byłoby po-
zostawienie ich samym sobie nawet wówczas, gdyby 
jakość usług publicznych w części kraju uległa zała-
maniu. 

Decentralizacja połączona  
z deglomeracją tworzą system, 
który w świetle wymienionych 
wcześniej trzech kryteriów oceny 
ustroju politycznego wypada 
znacznie korzystniej, aniżeli ten, 
w którym żyjemy obecnie. 

 
Po pierwsze, gwarantuje lepszą stabilność i koordyna-
cję na poziomie centralnym, gdyż część kompetencji 
przejmują na siebie regiony. Wbrew krytykom, któ-
rzy niemalże każde zagadnienie chcą traktować jako 
problem światopoglądowy do rozstrzygnięcia od razu 
dla całego kraju, można oddzielić to, co jest istotną 
potrzebą państwa, od tego, co jest dodatkiem lub 
kwestią technicznej organizacji życia. Owszem, Piotr 

Legutko w swoim artykule Pokusa federalna ma rację, 
mówiąc, że tematy takie jak program nauczania hi-
storii w szkole nie są kwestiami zastępczymi (Legut-
ko, 2019). Nie znaczy to jednak, że całość programu 
nauczania musi pochodzić z Ministerstwa Edukacji, 
a wspólnota lokalna nie ma prawa wprowadzać do 
szkoły żadnych innych przedmiotów, jeśli ma ku 
temu wolę i środki �nansowe. Zgodnie z koordyna-
cyjną rolą władzy centralnej, trzymam się przykładu 
edukacji, trzeba zadbać o program tylko tych przed-
miotów, których realizacja jest niezbędna dla całości 
państwa. W wypadku nauczania historii jest to nie-
zbędny składnik wychowania obywatelskiego. Jeśli 
jednak lokalna wspólnota życzy sobie uzupełnić ten 
program o lekcje historii lokalnej, gwary czy dialektu 

– nie jest zadaniem władzy centralnej w takie decyzje 
interweniować. 

Po drugie, decentralizacja daje znacznie większą 
możliwość korzystania ze swobód obywatelskich, 
przede wszystkich w ich wymiarze politycznym. 
Dzięki scedowaniu kompetencji na wspólnotę lo-
kalną zwiększa się możliwość oddziaływania oby-
watela na rzeczywistość, w której żyje. Ten wzrost 
sprawczości wyraża się przede wszystkim w tym, że 
łatwiej zdziałać coś we wspólnocie, która liczy sobie 
100 000 ludzi, niż na szczeblu całego kraju. Ponadto  
w modelu zdecentralizowanym łatwiej uzyskać efek-
ty, a obywatele mają więcej do powiedzenia dzięki 
temu, że władza centralna rezygnuje z części swoich 
prerogatyw. 

Po trzecie, jeśli decentralizacja pociągnie za sobą 
deglomerację, wówczas jest to korzystniejsze także  
z punktu widzenia udziału w dobru wspólnym. Dwa 
raporty Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego – jeden 
autorstwa prof. Śleszyńskiego oraz drugi autorstwa 
dr. Zaborowskiego – wskazują, że Polska powinna wy-
korzystać lepiej swój atut, którym jest policentryczna 
sieć osadnicza. Chodzi o sytuację, w której nie istnieje 
jedna, dominującą nad resztą kraju metropolia, taka 
jak Londyn w Wielkiej Brytanii. Błędem obecnego po-
łożenia jest nadmierna koncentracja funkcji osadni-
czych – administracyjnych, kulturalnych, społecznych, 
ekonomicznych – w Warszawie. Tymczasem troska  
o równomierny rozwój całego kraju oznacza zarazem 
troskę o względnie równy dostęp do skutków wzrostu 
gospodarczego, wiedzy oraz kultury. 

MICHAŁ RZECZYCKI — MYŚL POLITYCZNA DECENTRALIZACJI
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Nie będę tu rozstrzygał, czy projekt decentralizacji  
w wersji zaproponowanej przez IUS jest słuszny. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że decentralizacja jako taka 
jest koniecznym i pożądanym kierunkiem myślenia  
o ustroju Polski. Być może to zdolność do re	eksji ustro-
jowej będzie dla polskiej wspólnoty politycznej, ale i sa-
mych polityków, testem dojrzałości. Trwanie w sytuacji, 
w której obie strony traktują państwo jak narzędzie do 
przeprowadzania rewolucji bądź kontrrewolucji, a więc 
jako broń przeciwko wrogowi politycznemu, jest nie-
dopuszczalne ze względu na zasadę dobra wspólnego. 
Niewykluczone, że warto by odtąd oceniać polityków 
nie tylko z punktu widzenia sprawności zarządzania 
państwem lub realizacji obietnic wyborczych, lecz tak-
że w świetle gotowości do realnego ograniczenia swojej 

władzy, którą „centrum” mogłoby dalej pożytkować 
jako paliwo w polsko-polskiej wojnie. Polityk zdolny do 
takiego samoograniczenia na pewno powinien spotkać 
się z co najmniej życzliwym zainteresowaniem tych 
wszystkich, którym prawdziwie republikański sposób 
myślenia o życiu publicznym jest bliski.  

 

Michał Rzeczycki  

doktorant w Zakładzie Filozo�i Polityki UW. Członek Klubu Jagiellońskiego  
i redakcji czasopisma idei „Pressje”.



113

Zdecentralizowany 
transport?  
Wizja płytka  
i naiwna
Bartosz Jakubowski

Przemilczane przez lata problemy transportu publicznego stają się 
coraz bardziej medialne. Za sprawą polityków z pierwszych stron 
gazet do debaty publicznej wprowadzono problem wykluczenia 
transportowego na wsi. Niestety dyskusja w tym obszarze opiera się  
w Polsce głównie na fragmentarycznej wiedzy, której braki markuje 
się nadmiarem pewności siebie. Z ogromnym dystansem należy trak-
tować choćby propozycję przyznania „palmy pierwszeństwa” w orga-
nizacji i regulacji pozamiejskiej komunikacji publicznej samorządom 
powiatowym.

BARTOSZ JAKUBOWSKI — ZDECENTRALIZOWANY TRANSPORT? WIZJA PŁYTKA I NAIWNA
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Nie inaczej jest w przypadku raportu „Polska samo-
rządów” (Sześciło, 2019), którego autorzy twierdzą, 
że potra�ą wskazać geogra�czne obszary wyklucze-
nia społecznego związanego z transportem. Jedno-
cześnie nawet nie próbują podjąć się sformułowa-
nia de�nicji tego, czym w istocie jest „wykluczenie 
transportowe”. A to kwestia kluczowa, bez której nie 
jesteśmy w stanie efektywnie dyskutować o proble-
mie i możliwościach jego rozwiązania.

DIAGNOZA PEŁNA LUK

Spójrzmy zatem na obecne w dyskursie nauko-
wym definicje problemu „wykluczenia społecz-
nego związanego z transportem”, bo tak w pełni 
określa się tę kwestię. Jedna z nich wskazuje, że 
jest to „utrata zdolności (przez ludzi lub gospodar-
stwa domowe) do nawiązania połączeń z miejsca-
mi pracy lub usług, które to połączenia są niezbęd-
ne do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie” 
(Beyazit,  2011: 17-134). 

Z kolei bardziej elastyczna de�nicja wskazuje, że 
„wykluczenie społeczne związane z transportem 
może wystąpić w sytuacji, gdy ludzie nie mogą czę-
ściowo lub w pełni uczestniczyć w codziennych 
aktywnościach ich społeczności ze względu na ich 
niewystarczającą mobilność w otoczeniu, które zbu-
dowano na założeniu wysokiej mobilności” (Elvy, 
2014: 41-49). 

Zatem związek pomiędzy brakiem samochodu i do-
stępu do połączeń autobusowych a wykluczeniem 
społecznym nie jest równoważnią, a jedynie impli-
kacją, a i to w określonych warunkach. Owszem, 
brak „kompletnej bazy regularnych połączeń auto-
busowych”, na co zwracają uwagę autorzy raportu, 
jest istotnym czynnikiem zarówno wpływającym na 
samo wykluczenie transportowe (brak dostępu do 
przystępnego źródła informacji dla potencjalnego 
pasażera), jak i na możliwość zbadania tego zjawi-
ska. Nie stanowi to jednak o występowaniu samego 
problemu ani bezpośrednio go nie tworzy.

Podobnie rzecz się ma w dalszej części diagnozy.  
W przypadku dostępności komunikacyjnej – proble-
mu o charakterze lokalnym – przyjęcie optyki woje-
wódzkiej jest oczywistym błędem. Nawet w ramach 

jednej gminy można zaobserwować skrajną polary-
zację dostępności komunikacyjnej. 

Dość typowe w Polsce są gminy, 
w których regularne przewozy 

autobusowe istnieją tylko wzdłuż 
dróg krajowych. 

 
Podobnie ocena stanu transportu publicznego tylko 
na podstawie ilości realizowanych linii komunika-
cyjnych i kursów jest błędem. Cytowany w raporcie 
wniosek profesora Tomasza Komornickiego o rzeko-
mo dobrej jakości sieci komunikacyjnej w wojewódz-
twie podkarpackim stoi w sprzeczności z danymi  
z „Badania pilotażowego zachowań komunikacyj-
nych ludności w Polsce” (GUS, 2015). W cytowa-
nym dokumencie województwo podkarpackie zajęło 
pierwsze miejsce w rankingu województw z najwięk-
szym wykorzystaniem samochodu osobowego  
w dojazdach do pracy (75% przy średniej w kraju na 
poziomie 64%). 

Autorzy „Polski samorządów”, próbując określić 
problem wykluczenia transportowego, słowem nie 
wspominają o kwestii występowania tego problemu 
głównie na terenach pozamiejskich oraz w małych 
miastach. W dużym mieście twierdzenie o koniecz-
ności posiadania samochodu do zaspokojenia swo-
jej podstawowej mobilności coraz bardziej staje się 
fałszywe. 

Również w średnim mieście lub małym mieście 
powiatowym, nawet przy braku odpowiedniej do-
stępności transportu publicznego, można nie być 
w żaden sposób wykluczonym społecznie z uwagi 
na możliwość zaspokojenia swoich codziennych 
potrzeb za pomocą własnych nóg. Tymczasem dla 
mieszkańców wielu wsi 5-kilometrowy spacer do 
urzędu gminy to często zarazem jedyna droga do 
najbliższego czynnego przystanku autobusowego.

Również diagnoza grup społecznych zagrożonych 
wykluczeniem związanym z transportem jest zbyt 
płytka. Do tej pory tak naprawdę nikomu nie udało 
się wskazać najbardziej dotkniętych wykluczeniem 



115

grup społecznych. Znamy jedynie kryteria zwiększa-
jące ryzyko wykluczenia w sytuacji braku dostępno-
ści do transportu publicznego, wynikające głównie 
z braku posiadania uprawnień do kierowania samo-
chodem lub brakiem możliwości �nansowych zaku-
pu auta.

Mieszanie tych pojęć prowadzi do błędnego określe-
nia głównego celu („zapewnienie, że każdy, kto nie 
może mieć własnego samochodu, nie jest odcięty od 
świata”), który nie tylko jest nierealny, ale również 
niepowiązany z transportem publicznym jako takim. 
Jak wspomniałem wcześniej, równie dobrze można 
zapewnić ludziom kontakt ze światem za pomocą 
odpowiednio zaprojektowanych, samowystarczal-
nych miast. Brzmi utopijnie? Zupełnie tak jak postu-
lat zapewnienia każdemu sołectwu trzech kursów 
autobusów w dni robocze poza wakacjami.

FAKTY I MITY

Nie oznacza to oczywiście, że problemu wykluczenia 
społecznego z powodu braku dostępności transpor-
tu publicznego w Polsce nie ma, ani że nie należy na 
niego reagować. W obliczu braku całościowych badań 
nad wykluczeniem transportowym, jego źródłami, 
skalą oraz długofalowymi skutkami, proponowane 
w raporcie Fundacji Batorego rozwiązania nie mogą 
być jednak skuteczne. By to zrozumieć – rozprawmy 
się z kilkoma obecnymi w opracowaniu mitami.

Teza o rzekomym przyjęciu 
już na początku transformacji 
ustrojowej i gospodarczej 
założenia, że w sferze transportu 
publicznego możemy zdać się na 
rynek, jest po prostu fałszywa. 
 

Do 1999 roku dotrwały 173 przedsiębiorstwa pań-
stwowe funkcjonujące pod szyldem „PKS”, dotowa-
ne przez ministra transportu za każdy przejechany 
kilometr. Owszem, od początku transformacji ich 
sytuacja pogarszała się. Działo się to jednak głównie 
z powodu agresywnej konkurencji ze strony nowych, 

prywatnych przewoźników oraz braku należytej 
kontroli aparatu państwa nad zasadami uczciwej 
konkurencji, a także braku odpowiedniego know-
-how pozwalającego na skuteczną adaptację do za-
chodzących zmian. 

Nie można również powiedzieć, że nie wskazano go-
spodarza pozamiejskiego transportu publicznego.  
W ustawie o samorządzie gminnym lokalny trans-
port zbiorowy jest jednym z ważniejszych obowiąz-
ków władzy lokalnej. Do dziś jednak ok. 2/3 samo-
rządów gminnych nie zajmuje się nim, a zbliżona 
część gmin wiejskich nie widzi nawet potrzeby �-
nansowania transportu publicznego! Rzeczywiście, 
ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nieco 
rozmyła ten obowiązek, rozszerzając uprawnienia 
do organizacji przewozów regularnych na wszystkie 
szczeble samorządu. Nie zmienia to jednak faktu, 
że trzy dekady nie wystarczyły do zakorzenienia się  
w głowach wójtów faktu, że zapewnienie dostępno-
ści komunikacyjnej mieszkańcom jest ich zadaniem. 

Degrengolada samorządów gminnych i powiatowych 
w tym zakresie jest tak ogromna, że spora część  
z nich nawet nie wywiązuje się z obowiązku spra-
wozdawania samorządom wojewódzkim o organizo-
wanym i administrowanym przez siebie transporcie 
publicznym.

Owszem, centralna władza ustawodawcza i wyko-
nawcza nie pozostaje bez winy. Nakłada obowiązki 
bez zapewnienia samorządom odpowiednich środ-
ków na ich realizację. Trudno jednak jednoznacz-
nie ocenić sytuację, w której dochodzi do odrocze-
nia wejścia w życie kluczowych przepisów ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym z uwagi na 
niemal całkowitą bierność wiejskich gmin i powia-
tów. Z jednej strony mamy rząd, który trzykrotnie 
(!) odroczył i to niemal w ostatniej chwili wejście 
w życie nowych przepisów zmieniających istotnie 
sposób finansowania przewozów regularnych.  
Z drugiej –- samorządy lokalne, które zignoro-
wały istniejące prawo i do dziś nie wywiązały się  
z wynikających z niego obowiązków, mimo że ich 
vacatio legis wynosiło… prawie sześć lat! Sytuacji 
nie zmieniła nawet druzgocąca ocena Najwyżej 
Izby Kontroli, która po przeprowadzonej kontroli 
stwierdziła, że samorządy nie organizują publicz-
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Degrengolada 
samorządów 
gminnych  
i powiatowych  
w tym zakresie jest 
tak ogromna, że 
spora część z nich 
nawet nie wywiązuje 
się z obowiązku 
sprawozdawania 
samorządom 
wojewódzkim  
o organizowanym  
i administrowanym 
przez siebie 
transporcie 
publicznym.
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nego transportu zbiorowego, a jedynie nim admi-
nistrują i to w ograniczonym zakresie.

MONOPOL NA ŚMIETNIK 

W obliczu tych wszystkich faktów z ogromnym dy-
stansem należy traktować propozycję przyznania 
„palmy pierwszeństwa” w organizacji i regulacji po-
zamiejskiej komunikacji publicznej samorządom 
powiatowym. Pozostają one najbardziej biernym 
szczeblem samorządu w kwestii organizacji trans-
portu publicznego – odpowiadają za mniej niż 10% 
przewozów, podczas gdy w przypadku gmin jest to 
ok. 1/3. Dodając do tego postulat nadania im prawa 
wyłącznego do organizacji przewozów regularnych, 
czyli de facto wprowadzenia publicznego monopolu 
na transport publiczny, należy to ocenić jako projekt 
co najmniej nierozsądny. Argument per analogiam  
z ustawowym obowiązkiem odbioru odpadów przez 
gminy jest – delikatnie mówiąc – chybiony. 

Administracja powiatowa nie posiada zdolności do 
sprawnej organizacji transportu, co pokazuje prakty-
ka. Spora część powiatów nie wykonuje ustawowych 
obowiązków sprawozdawczych i planistycznych  
w dziedzinie transportu publicznego. Jeszcze mniej 
z nich w ogóle kieruje jakiekolwiek środki publiczne 
na przewozy autobusowe.

Warto w tym miejscu przytoczyć zawartą w stosow-
nym rozporządzeniu de�nicję tego, czym jest „zobo-
wiązanie z tytułu świadczenia usług publicznych”. 
Oznacza to „wymóg określony lub ustalony przez 
właściwy organ (samorząd – przyp. aut.), w celu za-
pewnienia świadczenia usług użyteczności publicz-
nej w zakresie pasażerskiego transportu publiczne-
go, których świadczenia podmiot świadczący usługi 
ze względu na swój własny interes gospodarczy bez 
rekompensaty nie podjąłby lub nie podjąłby w takim 
samym zakresie lub na takich samych warunkach”. 

Jednym słowem – w sytuacji, w której przewoźnik 
na własny rachunek wykonuje przewozy spełniają-
ce przez samorząd kryteria jakościowe, nie ma ko-
nieczności, aby to władza przejmowała „ręczne ste-
rowanie” nad transportem publicznym i ustanawiała 
monopol. Rozsądne rozwiązanie w tym zakresie 
przyjęto na Łotwie – ustalono zasady, na podstawie 

których przyznawane są koncesje na obsługę regio-
nalnych linii autobusowych. Aby przewoźnik mógł 
uzyskać prawo do uruchomienia przewozów, zo-
bowiązany jest do spełnienia określonych prawnie 
wymogów. Tym samym zachowane są zasady konku-
rencji, a zarazem władza wywiązuje się z zapewnie-
nia odpowiedniego standardu przewozów.

W TEJ FORMIE SIĘ NIE DA 

Zakładając nawet, że prawo miałoby wymuszać orga-
nizację transportu publicznego w minimalnym stop-
niu i nawet przyjmując, że zapewniliśmy starostom 
odpowiednie środki na ten cel, to nadal najbardziej 
zawodnym elementem systemu pozostają ludzie. 

Po pierwsze, zarząd każdego powiatu musi rozumieć 
wagę zadania i zapewnić mu odpowiedni priorytet. 
Po drugie, potrzebna jest sprawna administracja, 
która będzie faktycznie wykonywać obowiązki orga-
nizatora transportu. Wskazując na powiat jako pod-
miot odpowiedzialny za wyłączną organizację trans-
portu publicznego, trzeba w każdym z 314 starostw 
ulokować dwie osoby, które będą w stanie pokiero-
wać wydziałem odpowiedzialnym za rozpoznanie 
potrzeb transportowych ludności, zaprojektowanie 
sieci transportowej i zakontraktowanie operatora 
oraz jego kontrolę. Tym samym potrzeba rozpro-
szonego po całym kraju batalionu dobrze wykształ-
conych ludzi, których po prostu nie ma. Nie ma, bo 
do tej pory nikt ich nie potrzebował (bo nikt nie 
organizował przewozów lokalnych pozamiejskich). 
Jeżeli nawet w jakiś sposób udałoby się wykorzystać 
istniejącą kadrę z przedsiębiorstw transportowych, 
�rm doradczych czy instytucji naukowych, to w ka-
tegoriach niebagatelnego wyzwania należy trakto-
wać ich zatrudnienie np. w Wieluniu, Hrubieszowie 
czy w Szydłowcu. Wielkomiejskie przedsiębiorstwa, 
urzędy i uczelnie skutecznie wydrenowały mniejsze 
miasta z dobrze wykształconych osób. 

O ile prawdziwym jest wskazanie, że dla lokalnych 
społeczności to siedziba starosty jest kluczowym 
punktem, w którym znajdują się oferenci usług pu-
blicznych, to niestety wątpliwym jest, że w tych sta-
rostwach znajdą się odpowiednio wykwali�kowani 
ludzie, którzy będą w stanie zorganizować transport 
publiczny. 

O ile prawdziwym 
jest wskazanie, 

że dla lokalnych 
społeczności to 

siedziba starosty 
jest kluczowym 

punktem, w którym 
znajdują się oferenci 

usług publicznych, to 
niestety wątpliwym 

jest, że w tych 
starostwach znajdą 

się odpowiednio 
wykwali�kowani 

ludzie, którzy będą  
w stanie 

zorganizować 
transport publiczny. 
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Również długofalowe wizje „samorządowego mik-
su komunikacyjnego” mają charakter myślenia 
życzeniowego. Mimo że autorzy „Polski samorzą-
dów” wskazują na brak wyraźnie zarysowanych 
kompetencji w zakresie organizacji transportu pu-
blicznego i wynikające z tego problemy, a w innej 
części raportu opisują wątpliwe wyniki współpracy 
pomiędzy poszczególnymi JST, nie przeszkadza im 
to proponować całkowicie rozproszonego systemu,  
w którym różne szczeble samorządów odpowiadają 
za różne gałęzie i środki transportu. Eksperci Fun-
dacji Batorego widzą „jeden system biletowo-taryfo-
wy” w ramach którego funkcjonują: kolej regionalna, 
powiatowa komunikacja podmiejska i komunikacja 
miejska, ale nie wskazują, kto miałby sprawować ten 
„wspólny zarząd” nad nimi. 

Tymczasem sprawdzonym rozwiązaniem jest utrzy-
manie jednego systemu komunikacji regionalnej 
przez samorząd wojewódzki we współpracy z gmi-
nami (które bezpośrednio przekazują samorządowi 
wojewódzkiemu środki i swoje uprawnienia do or-
ganizacji transportu lokalnego) oraz miastami po-
siadającymi własne systemy komunikacji miejskiej 
(które samodzielnie organizują transport publiczny 
i jedynie integrują się w ramach wojewódzkiego sys-
temu taryfowo-biletowego). Skala działalności or-
ganizatora i prosty model współpracy pozwalają na 
ukształtowanie efektywnego systemu komunikacji 
publicznej w ramach istniejących budżetów.

Propozycja �nansowania 
transportu publicznego z 
podatków nałożonych na składki 
ubezpieczenia OC samochodów 
jest chyba najbardziej 
spektakularnym sposobem na 
kompromitację idei walki  
z wykluczeniem transportowym. 
 

O ile osobiście jestem zwolennikiem wprowadzenia 
podatku od samochodu, którego celem byłoby uzy-
skanie środków na pokrycie zewnętrznych kosztów 

transportu indywidualnego (których nie jesteśmy 
w stanie pokryć z wpływów z opodatkowania paliw 
płynnych) i zwiększenie opodatkowania kapitału 
kosztem opodatkowania pracy, to w żadnym wypad-
ku nie mogę się zgodzić, aby był to podatek celowy 
na �nansowanie transportu publicznego. Opór spo-
łeczny przed takim rozwiązaniem w społeczeństwie, 
w którym w niemal każdym gospodarstwie domo-
wym jest przynajmniej jeden samochód, możemy 
sobie tylko wyobrazić. W ten sposób jednym ruchem 
można zmarnować społeczny mandat dla odbudowy 
autobusowych połączeń lokalnych, które w bada-
niach opinii publicznej posiada poparcie ponad 60% 
społeczeństwa.

CO W ZAMIAN?

Budowę nowego systemu odpowiedzialności władzy 
publicznej za lokalny i regionalny transport publicz-
ny trzeba zacząć od likwidacji kluczowej patologii, 
jaką jest system ulg ustawowych i dopłat do nich. 
To system nielogiczny, pozbawiony wyraźnego celu 
społecznego i typowy dla państwa klientelistyczne-
go. Od lat status quo w tym zakresie pilnują grupy 
interesów, czerpiące z jego istnienia korzyści. 

Oprócz przewoźników autobusowych (którzy  
w 2016 roku skutecznie zablokowali wejście  
w życie ustawowych przepisów mających na celu 
ograniczenie zakresu uprawnionych do otrzymy-
wania dopłat wyłącznie do przewoźników, którzy 
realizują przewozy na zlecenie samorządów), silną 
grupą wpływu są organizacje niepełnosprawnych, któ-
re również miały wpływ na utrzymanie obecnego sys-
temu. Na istnieniu obecnego systemu zależy również 
pozostałym grupom uprawnionym do ulgowych prze-
jazdów, szczególnie w transporcie kolejowym. Wresz-
cie – samorządom organizującym przewozy szkolne  
w formie otwartej, gdyż pokrywają one wówczas –  
w teorii – około połowę ceny usługi, a pozostałą część 
pokrywa dotacja do biletów ulgowych. W praktyce, 
przewoźnikom realizującym w ten sposób przewozy 
szkolne zdarza się zawyżać ceny biletów szkolnych 
wykupywanych przez gminę i w ten sposób – w ma-
jestacie prawa – wyłudzać środki publiczne.

Zmiana �nansowania transportu publicznego po-
przez demontaż systemu, w którym to przewoźnik 
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otrzymuje dopłatę do każdego wystawionego bile-
tu ulgowego, jest największym wyzwaniem przed 
jakim stanie potencjalny reformator. O ile bowiem 
uprawnienia pasażerów do zakupu biletów w ce-
nach ulgowych zachować jest bardzo łatwo, to jed-
nak wstrzymanie dopłat do tych biletów spotka się  
z ogromnym oporem ze strony podmiotów otrzymu-
jących obecnie te środki. Oczywistym kierunkiem 
jest zatem przejście na system stosowany powszech-
nie w Europie, czyli przyjęcie, że rekompensata  
z tytułu honorowania ulg ustawowych zawiera się  
w wynagrodzeniu należnemu operatorowi za realiza-
cję usług publicznego transportu zbiorowego. 

Tym samym obecne środki wydawane na dopła-
ty do biletów ulgowych (aktualnie ok. 1,2 mld zł 
rocznie) można przekazać samorządom w formie 
dotacji celowej. 

Ponadto, dwa lata temu w Klubie Jagiellońskim 
proponowaliśmy rozwiązanie, w którym samorząd 
wykonujący efektywne działania organizacyjne 
na rzecz poprawy jakości transportu publicznego  
w postaci dotacji otrzymuje zwrot połowy poniesio-
nych kosztów takiego działania. Dopracowanie za-
łożeń tego modelu – tak, aby zwiększyć poziom do-
�nansowania w sytuacji realizacji kilku warunków 
jednocześnie – powinno być celem ustawodawcy.

Nie będzie to możliwe bez wprowadzenia nowych 
zasad realizacji przewozów pasażerskich. Potrzeb-
ny jest ogólnokrajowy system zawierający komplet 
danych o rozkładach jazdy całości publicznego 
transportu zbiorowego. Prowadzenie przewozów 
regularnych – niezależnie czy komercyjnych, czy  
w ramach służby publicznej – musi być uwarun-
kowane publikacją aktualnego rozkładu jazdy  
w centralnej bazie i przyjęciem obowiązku wy-
wiązania się z niego. Regułą bowiem jest wystę-
powanie przez przewoźników autobusowych  
o zezwolenia na realizację przewozów, które wcale 
nie są wykonywane, jak również niewystarczająca 
dostępność informacji o rozkładach jazdy.

Nie należy również likwidować możliwości reali-
zacji przewozów regularnych na zasadach w peł-
ni komercyjnych – tj. bez żadnych świadczeń ze 
strony publicznej. Należy jednak warunkować ich 

prowadzenie spełnieniem określonych wymagań 
jakościowych ustalanych przez samorządy. Jedno-
cześnie, należy odrzucić postulat wprowadzenia 
prawa wyłącznego. W krajowych warunkach bier-
ności samorządów mogłoby to doprowadzić do po-
gorszenia dostępności komunikacyjnej transpor-
tem publicznym przy jednoczesnym zwiększeniu 
nakładów publicznych na ten cel. 

Dopuszczalne natomiast powinno być objęcie 
statusem służby publicznej przewozów komer-
cyjnych spełniających warunki postawione przez 
samorząd – tak jak obecnie, w drodze przyznania 
koncesji.

Zmiany systemu organizacji 
transportu regionalnego  

i lokalnego powinny natomiast 
skupić się na wyraźnym 
wskazaniu samorządów 

wojewódzkich jako regionalnych 
organizatorów i integratorów 

transportu publicznego. 
 

Narzędziem służącym skutecznej integracji po-
winny być wojewódzkie systemy taryfowo-bileto-
we, których stworzenie powinno być obligatoryjne 
(z możliwością scedowania tego obowiązku na inne 
województwo w drodze porozumienia). Samorządy 
powiatowe i gminne powinny zachować możliwość 
organizacji publicznego transportu zbiorowego,  
z zastrzeżeniem ich funkcjonowania w ramach 
ww. systemu taryfowo-biletowego. Pożądanym 
modelem powinno być jednak cedowanie funkcji 
organizatora na samorząd wojewódzki na podsta-
wie porozumień wspieranych finansowo z budżetu 
państwa, co opisano powyżej.

Wreszcie, konieczne jest wprowadzenie do syste-
mu prawnego bardziej elastycznych regulacji do-
tyczących transportu publicznego. Obecne prze-
pisy bardzo twardo definiują, w jaki sposób mogą 
przemieszczać się ludzie, co na terenach wiejskich  
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i słabo zurbanizowanych zwiększa koszty i utrudnia 
organizację sprawnego systemu transportowego. 

Należy dopuścić możliwość funkcjonowania tzw. „li-
nii giętkich”, których trasa może zawierać odcinki 
obsługiwane fakultatywnie (na życzenie pasażerów) 
oraz przewozów na żądanie (tzw. telebusów). 

Ponadto, w wyjątkowych sytuacjach (tam, gdzie za-
stosowanie regularnych autobusów nie ma racji bytu 
z uwagi na minimalne liczby pasażerów) prawo po-
winno dopuszczać realizację publicznego transportu 
zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 
również samochodami osobowymi do dziewięciu 
osób. Również zniesienie odgórnych regulacji w za-
kresie niezbędnego wyposażenia autobusu i prze-
kazaniu tego zadania samorządom to narzędzie 
lepszego dopasowania transportu publicznego do 
lokalnych potrzeb.

BAD IDEA

W raporcie pod redakcją Sześciły bezpłatna komu-
nikacja miejska jest określana mianem big idea.  
W opracowaniu nie wskazano, jakiemu celowi miało-
by przyświecać dotowanie przejazdów dla relatywnie 
bogatszych mieszkańców miast względem miesz-
kańców wsi, którzy – jak rozumiem – nadal mieliby 
ponosić opłaty za transport podmiejski. Można do-
mniemywać, że chodzi o to, aby „nakłonić dużą licz-
bę mieszkańców do porzucenia transportu indywi-
dualnego”. Niestety, podawane przykłady świadczą 
przeciwko stawianej tezie o tym, jakoby zniesienie 
odpłatności za usługi komunikacji miejskiej miało 
pozytywny wpływ na zmniejszenie udziału samo-
chodów osobowych w modal split. 

Przykład Tallina to dowód, że nieodpłatne przejaz-
dy autobusami stanowią alternatywę nie dla ruchu 
samochodowego, lecz pieszego. Nie jest zresztą 
wymagane przeprowadzanie eksperymentów na 
żywym organizmie, bo choćby w „Krakowskim Ba-
daniu Ruchu” z 2013 roku znajdziemy informację  
o tym, że zniesienie opłat za korzystanie z komuni-
kacji miejskiej skłoniłoby do porzucenia samochodu 
jedynie… 1,2% kierowców. W tym samym badaniu 
najwięcej odpowiedzi dotyczy czynników bezpośred-
nio związanych z jakością usług transportu publicz-

nego, czyli krótszego czasu przejazdu, zwiększonej 
częstotliwości kursowania i wydłużenia okresu dnia,  
w którym komunikacja miejska funkcjonuje w peł-
nym zakresie. 

Wszelkie badania prowadzone  
w Polsce i na świecie wskazują 
na zbliżone wyniki – bezbiletowy 
przejazd nigdzie nie jest tym, 
co zachęca ludzi do tego, by 
wysiąść z samochodów i wsiąść do 
autobusu.

 
Przytaczane krajowe przypadki bezpłatnego trans-
portu miejskiego świadczą niestety o kompletnej 
ignorancji autorów. We wszystkich wymienionych 
miastach komunikacja miejska stanowi usługę ty-
powo socjalną (duża liczba rzadko kursujących linii), 
skierowaną głównie do uczniów i seniorów (czyli tej 
grupy odbiorców, która zazwyczaj nie ma alterna-
tywy w postaci samochodu i korzysta z szerokiego 
zakresu uprawnień do ulgowych i bezpłatnych prze-
jazdów), a nie do osób aktywnych zawodowo. We 
wszystkich tych miastach gros ruchu odbywa się za 
pomocą samochodów osobowych i nie dochodzi tam 
do ograniczeń ruchu samochodowego. Można wręcz 
podsumować, że w krajowych warunkach bezpłatny 
transport miejski ma charakter kiełbasy wyborczej, 
którą oferuje się w celu pozorowania działań mają-
cych rzekomo uczynić mobilność miejską bardziej 
zrównoważoną. W rzeczywistości jednak łatwiej od 
reformy systemu komunikacyjnego obiecać darmo-
we bilety i nie przejmować się faktem, czy transport 
publiczny spełnia swoje zadania czy też istnieje jako 
sztuka dla sztuki. 

Brak opłat za przejazdy transportem publicznym 
nie wywołuje istotnych, pozytywnych efektów na 
mobilność. Likwiduje �nansowe bodźce zarówno 
po stronie potencjalnych pasażerów („jeżeli coś nic 
nie kosztuje, to jest nic nie warte”), jak i po stronie 
organizatora transportu (nie warto rozszerzać ofer-
ty, bo to jedynie zwiększenie kosztów). Nie zachęca 
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do rezygnacji z samochodu, a skłania do rezygnacji 
z pożądanych (z punktu widzenia zdrowia publicz-
nego i zrównoważonego miksu transportowego) po-
dróży pieszych i rowerowych. Tym samym mamy do 
czynienia z działaniem kosztownym i bezcelowym. 
Nie warto o nim nawet rozmawiać, a energię kiero-
wanych zapewne szlachetnymi pobudkami zwolen-

ników tej koncepcji lepiej jest skupić na likwidacji 
problemów z dostępnością transportową na tere-
nach wiejskich.

 

Bartosz Jakubowski

ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. transportu, absolwent  
informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
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Fałszywa 
alternatywa  
w ochronie  
zdrowia
Maria Libura

Brakuje nam narzędzi, które pozwoliłyby samorządowi współdecydo-
wać o kształcie zabezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Nie oznacza to 
jednak, że decentralizacja jest receptą na wszystkie bolączki polskiej 
służby zdrowia. Przekonanie o zdolności władz lokalnych do podejmo-
wania trudnych i ryzykownych politycznie decyzji wydaje się kontro-
wersyjne. 

MARIA LIBURA — FAŁSZYWA ALTERNATYWA W OCHRONIE ZDROWIA

Ochrona zdrowia jest dla samorządów jednym z wielu 
obszarów działalności – niekoniecznie tym decydują-
cym o wygranej w kolejnych wyborach. Świadczą o tym 
choćby doświadczenia państw skandynawskich z de-
centralizacją w służbie zdrowia: w efekcie doprowadziły 
one do szeregu reform wzmacniających rolę centrum 
w kształtowaniu i egzekwowaniu polityki zdrowotnej  
i rede�nicji roli samorządu w tym zakresie.

Zdecentralizowana w drodze dewolucji ochrona zdro-
wia, zarządzana przez regionalne i lokalne władze 
samorządowe, znalazła się wśród �larów programu 
„Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne pań-
stwo” (red. Sześciło, 2019), opracowanego i wydanego 
pod patronatem Fundacji Batorego. Czy to dobra odpo-
wiedź na bolączki naszego systemu? Nie jest to łatwo 
jednoznacznie ocenić, bo rewolucyjne idee zawarte na 
niespełna dziesięciu stronach siłą rzeczy szkicowane 
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są raczej grubym 	amastrem, budząc więcej pytań niż 
oferując odpowiedzi.

Wykorzystanie potencjału  samorządu do poprawy 
funkcjonowania ochrony zdrowia jest jak najbardziej 
godną rozważenia koncepcją. Należy się więc cieszyć, 
że temat został podjęty –  tym bardziej, że autorzy 
opracowania słusznie zwracają uwagę na szereg kwestii 
o kapitalnym znaczeniu, mocno niedocenianych w de-
bacie publicznej, takich jak „odizolowanie” centralnych 
instytucji, w tym Narodowego Funduszu Zdrowia, od 
odpowiedzialności za narzucane innym rozwiązania, 
albo brak skutecznych narzędzi do prowadzenia lokal-
nej polityki zdrowotnej. 

Rola samorządu w naszym 
systemie ochrony zdrowia to 

temat, który bezwzględnie 
wymaga poważnej rewizji, o ile nie 

wręcz – pomyślenia na nowo. 
 

Podstawowa wątpliwość dotyczy jednak samego posta-
wienia sprawy w omawianym raporcie: ujęcia decentra-
lizacji w ochronie zdrowia jako scenariusza alternatyw-
nego do centralizacji, a do tego jeszcze stanowiącego 
swoiste panaceum na rozliczne jej bolączki. 

SAMORZĄDY FAKTYCZNIE BEZ NARZĘDZI

Najpierw jednak skupmy się na samej idei usamorzą-
dowienia ochrony zdrowia zarysowanej w raporcie. 
Stawiając diagnozę, autorzy zwracają uwagę na kilka 
węzłowych kwestii. Pierwszą jest niezwykle proble-
matyczne umiejscowienie samorządu w dzisiejszej ar-
chitekturze polskiego systemu ochrony zdrowia. Choć 
nominalnie ochrona zdrowia �guruje w katalogu zadań 
samorządu wszystkich szczebli, to realna architektura 
obecnego systemu opieki zdrowotnej skonstruowana 
jest w taki sposób, że odbiera  mu de facto podmio-
towość w tym obszarze. Samorząd, co punktują auto-
rzy, jest obecnie li-tylko klientem, o ile nie petentem, 
administracji rządowej. Niemal całkiem pozbawiony 
jest on wpływu na kształt rozwiązań, które decydują 
 o sposobie, w jaki ludności na danym terenie zapew-
niana jest pomoc medyczna �nansowana ze środków 

publicznych. To władze centralne dysponują zdecydo-
waną większością publicznych funduszy na zdrowie 
– około 95% –  a także samodzielnie decydują o ich 
alokacji, zakresach i formach �nansowania świadczeń. 
Dzierżą też w ręku instrumenty służące motywacji, 
monitorowaniu i ewentualnemu dyscyplinowaniu 
świadczeniodawców.

W przeciwieństwie do „centrali” samorząd nie po-
siada specjalnego źródła �nansowania działań 
zdrowotnych. Jednostki samorządu terytorialnego 
mogą starać się o kontraktowanie świadczeń dla 
prowadzonych przez siebie podmiotów leczniczych, 
przede wszystkim szpitali. Mogą też wnioskować 
o do�nansowanie programów polityki zdrowotnej 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia albo występo-
wać o fundusze unijne na konkretne projekty. Mogą  
w końcu oczywiście wykorzystać dochody własne, by 
realizować określone zadania niejako równolegle do 
głównego nurtu systemu publicznego, choć w tym 
wypadku oznacza to uszczuplenie środków na inne 
cele, co jest politycznie problematyczne. Dlaczego 
samorząd miałby wydawać środki na zabezpieczenie 
czegoś, co leży w obowiązkach innych instytucji pu-
blicznych?

Brakuje zatem ram prawnych i narzędzi, które po-
zwoliłyby samorządowi współdecydować o kształcie 
zabezpieczenia zdrowotnego na swoim terenie, co 
jest drugą, niezwykle ważną podniesioną w rapor-
cie „Polska samorządów” kwestią. Taki stan rzeczy 
oznacza niewykorzystanie potencjału władz szcze-
bla lokalnego i regionalnego w realizacji zadań, do 
których wydają się szczególnie dobrze predystyno-
wane, jak choćby zapewnienie podstawowej opieki 
zdrowotnej.

Jest nawet gorzej – błędne rozwiązania systemowe 
wręcz popychają samorząd do niekoniecznie racjo-
nalnego z perspektywy szerszego planu wykorzysta-
nia swoich zasobów. 

Raport przywołuje tu przykład szpitali powiato-
wych, o których konsolidacji i przekształceniu  
w inne formy opieki mówi się od lat. Polska na tle 
innych krajów Unii Europejskiej charakteryzuje się 
relatywnie dużą liczbą łóżek szpitalnych w przeli-
czeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Wedle danych 

Jest nawet gorzej – 
błędne rozwiązania 

systemowe wręcz 
popychają samorząd 

do niekoniecznie 
racjonalnego 

z perspektywy 
szerszego planu 

wykorzystania 
swoich zasobów. 
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GUS na a 100 tys. Polaków przypadało w 2017 roku 
660 łóżek.  Dla kontrastu, w Norwegii wskaźnik ten 
osiąga 397 łóżek, w Szwecji – 261, a Wielkiej Bryta-
nii zaledwie 280. Do tego małe szpitale powiatowe 
wykonują zbyt wiele świadczeń wysokospecjalistycz-
nych. Utrzymywanie takiej suboptymalnej struktu-
ry świadczeń nie jest bynajmniej przypadkowe – jak 
wskazuje omawiany raport – ale stanowi wręcz lo-
giczną konsekwencję podziału zadań i odpowiedzial-
ności w systemie ochrony zdrowia. Skoro prowadze-
nie szpitala okazuje się dla samorządu najważniejszą 
dostępną formą zaangażowania w obszarze opieki 
medycznej, to całkiem naturalne będą starania  
o jego utrzymanie. Tym bardziej, że samorząd nie 
może przecież wyłamać się ze skonstruowanego 
centralnie gorsetu i np. przekształcić takiej placówki 
w bardziej nowoczesne formy opieki pozaszpitalnej, 
wzorowane choćby na przywoływanych przez auto-
rów włoskich domach zdrowia. W obecnym systemie 
po prostu nie ma miejsca dla takich inicjatyw. 

USAMORZĄDOWIENIE JAKO RECEPTA NA 
WSZYSTKIE BOLĄCZKI?

Autorzy wskazują też na szersze problemy systemu 
ochrony zdrowia, takie jak jego niedo�nansowanie, 
brak odpowiedzialności za realną dostępność świad-
czeń czy słabą sterowność systemu. Jednoznacznie 
wskazują decentralizację jako sposób na poprawę  
w większości z tych obszarów. W związku z tym 
postulują konieczność daleko idącej rede�nicji roli 
samorządu, wręcz usamorządowienia opieki zdro-
wotnej.  Miałoby się to dokonać poprzez spełnienie 
następujących postulatów: 

• samorząd województwa przejmie od Naro-
dowego Funduszu Zdrowia rolę głównego organiza-
tora regionalnych systemów opieki zdrowotnej wraz 
z funduszami na ten cel (składka nadal będzie zbie-
rana centralnie i rozdzielana algorytmem analogicz-
nym do obecnego mechanizmu podziału środków na 
wojewódzkie oddziały NFZ);

• samorząd województwa otrzyma moż-
liwość de�niowania regionalnego, ponadstandar-
dowego koszyka świadczeń zdrowotnych, �nan-
sowanego ze składki podwyższanej przez same 
województwa (w ramach ustawowych widełek);

• powiat i miasto na prawach powiatu staną 
się organizatorami podstawowej opieki zdrowotnej 
w nowej, poszerzonej formule – �nansowanie tych 
zadań tra�ać będzie bezpośrednio do powiatów, na-
tomiast województwa odpowiadać będą za wysoko-
specjalistyczną opiekę szpitalną;

• władza centralna będzie ustalać  i moni-
torować standardy minimalnej dostępności opieki 
zdrowotnej, de�niować zawartość ogólnokrajowego 
podstawowego koszyka świadczeń, a także utrzyma 
zadanie oceny technologii medycznych i tary�kacji 
świadczeń oraz tworzenia wytycznych klinicznych;

• w gestii władz centralnych pozostaną 
„szpitale strategiczne”, takie jak Instytut „Pomnik 
–Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie”.

Taka rekon�guracja zadań i zakresów odpowiedzial-
ności poszczególnych graczy niewątpliwie zapewni-
łaby realny wpływ na system poszczególnym szcze-
blom samorządu lokalnego. Czy jednak rzeczywiście 
uzdrowiłoby to polską ochronę zdrowia i zakończyło 
jej permanentny kryzys? 

Wydaje się, że autorzy 
ulegają pokusie, by traktować 
usamorządowienie ochrony 
zdrowia jako prostą receptę, 
które usprawni niemal wszystkie 
aspekty systemu ochrony 
zdrowia. 

 
Wierzą, że poprawi dostępność, jakość, doprowadzi 
do podwyższenia składki zdrowotnej i zwiększenia 
publicznych wydatków na zdrowie, a nawet do posze-
rzenia koszyka świadczeń gwarantowanych. Dlaczego 
jednak władze regionalne i powiatowe okazałyby się 
mniej bezradne wobec tych wyzwań, aniżeli kolejni 
ministrowie zdrowia? Nie jest do końca jasne, na czym 
autorzy opierają tę nadzieję. Można odnieść wrażenie, 
że ulegają mitowi „apolitycznego samorządu”, kierują-
cego się wyłącznie merytorycznymi przesłankami. 

MARIA LIBURA — FAŁSZYWA ALTERNATYWA W OCHRONIE ZDROWIA
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Wyrażone w raporcie przekonanie o większej swo-
bodzie podejmowania trudnych decyzji na poziomie 
lokalnym i w przypadku zdrowia wydaje się bardziej 
podyktowane poetyką raportu, aniżeli doświadcze-
niami. Te bowiem, zarówno zagraniczne, jak i polskie 
w tych obszarach, w których i obecnie samorządy 
mają wiele do powiedzenia, nie napawają aż takim 
optymizmem.

DECENTRALIZACJA NIE SPRAWI, ŻE CENTRUM 
SPRAWNIE WYWIĄŻE SIĘ ZE SWOICH ZOBOWIĄZAŃ

Oczywiście ostateczna ocena pomysłu zależałaby od 
szczegółów, w które raport się nie wdaje. Cechą sekcji 
zdrowotnej tego opracowania wydaje się być omijanie 
największych wyzwań poprzez przesunięcie ich do 
milcząco przyjętych założeń, spraw, które „jakoś zo-
staną rozwiązane”, zanim samorząd w ogóle pojawi 
się na scenie ochrony zdrowia.  Kiedy autorzy piszą 
np. „umówmy się więc, jaki zakres świadczeń zdro-
wotnych będzie przysługiwał na terenie całego pań-
stwa i jaki powinien być ich standard”, przechodzą do 
porządku dziennego nad faktem, że wery�kacja ko-
szyka świadczeń, ustalenie właściwych taryf, płacenie 
za jakość czy wprowadzenie standardów postępowa-
nia – to wyzwania w pewnym sensie podstawowe, ale 
zupełnie niebanalne.  To nie przypadek, że od dwu-
dziestu lat pozostają nierozwiązane – ciekawie więc 
byłoby usłyszeć, jakie rozwiązania w tych obszarach 
proponują sami autorzy. 

Choć i na przyjętym w raporcie poziomie ogólności 
pojawia się sporo wątpliwości. Autorzy raportu chcą 
zapewnić regionom tak daleko idącą swobodę, że  do-
prowadziłaby ona de facto do powstania wielu lokal-
nych, wojewódzkich systemów, kierujących się róż-
nymi logikami w realizacji centralnie ustanowionego 
standardu, niemal na pewno generując dodatkowe  
w stosunku do obecnych problemy w zakresie rów-
ności dostępu do opieki medycznej. Do tej kwestii 
jeszcze wrócimy, natomiast najpierw poszukajmy od-
powiedzi na  pytanie, jak ów standard miałby zostać 
zde�niowany. 

Optymistyczne założenie raportu, wyrażone  
w zdaniu: „umówmy się więc, jaki zakres świadczeń 
zdrowotnych będzie przysługiwał na terenie całego 
państwa i jaki powinien być ich standard”, zdaje się 

zupełnie ignorować fakt, że rewizja i urealnienie ko-
szyka świadczeń to postulat podnoszony od dobrych 
dwóch dekad. W praktyce stanowi jedno z najtrud-
niejszych i ryzykownych politycznie przedsięwzięć  
w systemie ochrony zdrowia.

Równie opornie przychodzi w Polsce wdrażanie jed-
nolitych wytycznych i standardów w wielu dziedzi-
nach – także tych, w których wydaje się to oczywistą 
koniecznością. Przykład? Trzeba było serii medialnych 
katastrof, by Ministerstwo Zdrowia ogłosiło projekt 
TOPSOR, w ramach którego na szpitalnych oddziałach 
ratunkowych wdrożony zostanie jednolity system do 
segregacji medycznej pacjentów. Standard dostępności 
łatwo jest ustanowić na papierze – w raporcie przy-
wołany jest szwedzki model 0-7-90-90, wskazujący 
maksymalną liczbę dni oczekiwania na leczenie na jego 
kolejnych etapach, od pierwszej wizyty począwszy – ale 
przy obecnym kryzysie kadrowym niekoniecznie rów-
nie łatwo będzie go dochować. 

Jest to jedna z największych słabości prezentowanej 
propozycji – przyjmuje, jako rzecz „jakoś uprzednio 
rozstrzygniętą”, to, co jest największą trudnością. 

Gdybyśmy np. obecnie mieli jasno i realistycznie zde-
�niowany koszyk, obowiązujące standardy i wytyczne 
kliniczne dyktujące powszechne algorytmy postępo-
wania tam, gdzie jest to pożądane, to zapewne reforma 
naszej ochrony zdrowia byłaby nadal złożonym, ale zu-
pełnie innym niż dziś zadaniem. 

A CO, JEŚLI NIE ZADZIAŁA?

W tym miejscu rodzi się kolejne pytanie pod adresem 
wizji zreformowanej w drodze fragmentacji ochrony 
zdrowia: co się stanie, gdy dany samorząd nie pora-
dzi sobie z wypełnieniem standardu? Co, jeśli nawet  
w ramach podniesionej do górnych granic ustawowych 
widełek składki regionalnej, nie zapewni zakładanej 
równej dostępności świadczeń pacjentom w danym 
regionie? 

Autorzy podkreślają rolę władz centralnych w ustala-
niu i monitorowaniu standardu dostępności i jakości 
usług publicznych, ale już dyskretnie milczą o ewentu-
alnych konsekwencjach dla tych samorządów, które ich 
nie spełnią. Wydaje się, że  optymistycznie zakładają, 
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iż samorządy wygospodarują nadwyżki, z których s�-
nansują świadczenia „luksusowe”. Przyjmują tu najwy-
raźniej podobne założenia, jak te, które przyświecały 
powołaniu tzw. sieci szpitali. Dajemy województwom 
swoisty ryczałt, a one poprzez elastyczne zarządzanie 
będą dwoić się i troić, optymalizować i przekształcać, 
by za te same pieniądze wykonać więcej i lepiej. 

Przy obecnej in	acji kosztów opieki zdrowotnej, na-
pędzanej nie tylko cenami nowych technologii, ale 
także rosnącymi kosztami zatrudnienia profesjona-
listów ze wszystkich zawodów medycznych, należy 
w to wątpić. Bardziej prawdopodobny wydaje się od-
mienny scenariusz – podobny do tego, którym po-
dążyły szpitale w sieci. Pokazało to dobitnie podsu-
mowanie wdrażania tej reformy przygotowane przez 
Najwyższą Izbę Kontroli (NIK, 2019). 

Po pierwsze, sam ryczałt, przy względnej słabo-
ści innych motywatorów, nie stał się impulsem do 
racjonalizatorskich przekształceń. Jak czytamy  
w sprawozdaniu pokontrolnym, „żaden z kontrolowa-
nych szpitali nie wprowadził zmian organizacyjnych 
mających na celu dostosowanie do funkcjonowania  
w ramach systemu zabezpieczenia, gdyż jak wyja-
śniano, nie było takiej potrzeby”. 

Innymi słowy, w obecnych warunkach placówki do-
stosowują się do wymagań „centrali”, i… nic poza tym. 
Mrzonką okazuje się wiara w zastępy energicznych 
menedżerów ochrony zdrowia z workami pomysłów, 
którym wiążą ręce kontrakty z NFZ czy zasady ich 
rozliczania.

Z drugiej strony nie ma się co tym menedżerom za bar-
dzo dziwić, gdyż projektanci reformy nie uwzględnili 
granic elastyczności zarządzania dyktowanych choćby 
rosnącymi kosztami wynagrodzeń i mediów. Te czyn-
niki spowodowały, że szpitale, których sytuacja była 
wyjściowo dobra, poradziły sobie nieźle, natomiast te 
z drugiego końca spektrum, zamiast redukować długi – 
zaciągały dodatkowe zobowiązania. Także korekty za-
kresu udzielanych świadczeń polegały nie tylko na po-
szerzaniu ich wachlarza, lecz również jego zawężaniu. 
Powodem cięć były przede wszystkim braki kadrowe. 

W przypadku samorządów, dla których ochrona 
zdrowia jest jednym z wielu obszarów działal-

ności, niekoniecznie decydującym o wygranej  
w kolejnych wyborach, może być jeszcze trudniej 
o reformy oparte na obiektywnych przesłankach. 
Takie były m.in. duńskie doświadczenia, które 
doprowadziły do szeregu reform wzmacniających 
rolę centrum w kształtowaniu i egzekwowaniu po-
lityki zdrowotnej.

WYBIÓRCZA LEKCJA ZE SKANDYNAWII

Autorzy raportu piszą, że usamorządowienie pod-
niesie wydatki na ochronę zdrowia. Tu zapewne 
ich przewidywania, oparte na naukowej literaturze, 
mają duże szanse się sprawdzić. Niestety, nie wspo-
minają o tym, że sam wzrost wydatków nie oznacza 
automatycznie większej dostępności świadczeń ani 
też ich wyższej jakości. Może być drożej, choć nieko-
niecznie – więcej czy lepiej.

Z doświadczeń przywoływanych w raporcie za wzór 
krajów skandynawskich wynika, że jednym z impul-
sów re-centralizacyjnych m.in. w Norwegii i Danii 
stały się problemy z ograniczeniem wydatków na 
opiekę szpitalną. Samorządy okazały się bardziej 
podatne na rozmaite wpływy związane z polityką 
lokalną, niż władze centralne. Trudno je było zmusić 
do trzymania dyscypliny �nansowej i wytyczonych 
celów (Torjesen, Hansen, Pinheiro i in. 2017: 57-88). 
To lekcja, o której warto przypominać szczególnie 
dziś w Polsce, gdy hasło podniesienia  wydatków na 
zdrowie nabrało sporej nośności.

Tak, warto podnieść nakłady 
na ochronę zdrowia, ale bez 
powiązania tego wzrostu  
z tak czy inaczej rozumianymi 
wynikami, a także bez zmiany 
podejścia do organizacji  
i zarządzania systemem, możemy 
nie uzyskać efektu odczuwanego 
przez przeciętnego pacjenta. 
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Trudno oprzeć się wrażeniu, że raport zespołu profeso-
ra Sześciły nie docenia związków pomiędzy organizacją 
ochrony zdrowia, sposobem de�niowania standardu 
dostępności, a nawet samą zawartością koszyka świad-
czeń. Regionalizacja opieki medycznej oparta na sze-
rokiej autonomii województw i ich swobodzie kształ-
towania „wewnętrznego systemu ochrony zdrowia” 
może utrudnić monitorowanie osiąganych w różnych 
regionach wyników, a w przypadku różnic – ograniczać 
możliwości przejmowania dobrych praktyk lub ogra-
niczania niekorzystnych procesów, gdyby takie w któ-
rymś z regionów wystąpiły. 

Odwołując się do wzorcowej wedle raportu Skandyna-
wii, ustanowienie jasnych „benchmarków” dla regio-
nów i dostępne publicznie dane porównawcze dotyczą-
ce osiąganych przez nie wyników stanowiły przykład 
wprowadzenia mechanizmu transparentności i swo-
istej „konkurencji” między regionami duńskimi, zapo-
biegającej negatywnym efektom braku mechanizmów 
(quasi-)rynkowych (Torjesen, Hansen, Pinheiro i in. 
2017: 57-88). Brak transparentności i porównywania 
danych stanowi kolejną bolączkę naszego sytemu, ge-
nerującą wiele negatywnych zjawisk.

W zasadzie jedynym poważnym zagrożeniem, któ-
re autorzy dostrzegają  w przedstawionej w raporcie 
propozycji, jest ryzyko wzrostu nierówności w ochro-
nie zdrowia po wprowadzeniu tak pojmowanego usa-
morządowienia. Jak zauważają, „samorząd potrze-
buje państwa w roli siły korygującej te nierówności”. 
Skupiają się przy tym wyłącznie na nierównościach 
regionalnych, pomijając społeczne determinanty 
zdrowia odpowiedzialne za nierówności pomiędzy 
różnymi warstwami społecznymi, które w przypadku 
dostępu do opieki medycznej odgrywają kapitalną rolę.   
I znów – w przypadku konkretnego problemu autorzy 
zauważają go, ale markują jego rozwiązanie ogólnikiem 
„władza centralna wypracuje umowę społeczną” i „sub-
telne mechanizmy” wyrównywania nierówności, a nie 
„prosty mechanizm wyrównywania dochodów między 
samorządami”.

FAŁSZYWA ALTERNATYWA 

Największym zastrzeżeniem, jakie można postawić 
zaprezentowanej propozycji, jest jednak wspomniane 
na wstępie ujęcie decentralizacji w ochronie zdrowia, 

pojmowanej w kategoriach realnej odpowiedzi na roz-
liczne problemy, jako scenariusza alternatywnego do 
centralizacji. Tymczasem z dostępnych analiz prze-
kształceń europejskich systemów  ochrony zdrowia  
w ostatnich dekadach płynie wniosek, że jest to alter-
natywa fałszywa. 

Efektywne zarządzanie 
złożonością swoistego 

ekosystemu ochrony zdrowia 
wymaga dobrego rozpoznania  

i ustalenia, które elementy 
 i procesy działają lepiej dzięki 

wzrostowi samodzielności 
organów niższego szczebla,  
a które – wręcz przeciwnie, 

zyskują na ich centralizacji.
 

Taka też wydaje się lekcja z obserwowanego w ostat-
nich dekadach, skupionego raczej na optymalnej funk-
cjonalności, niż idealnej strukturze,  trendu re-centra-
lizacyjnego w pewnych obszarach ochrony zdrowia, 
obecnego m.in. w podawanych za wzór dewolucji 
krajach skandynawskich, gdzie dotknęło to choćby 
opieki szpitalnej w Norwegii (Byrkje	ot, Haldor, Neby,  
2008: 331–349).  Otóż rozczarowanie praktycznymi 
efektami procesów decentralizacyjnych prowadzonych 
w wielu krajach Europy zachodniej na fali trendu No-
wego Zarządzania Publicznego spowodowało efekt wa-
hadła. Niektóre kraje skandynawskie, jak choćby Dania 
czy Norwegia – dotychczas będące niemalże uosobie-
niem usamorządowienia ochrony zdrowia – prowadzą 
od kilkunastu lat reformy, które opisywane są w lite-
raturze przedmiotu jako re-centralizacja bądź de-de-
centralizacja. Co ciekawe, w gronie sygnatariuszy ra-
portu znajduje się sam Sześciło, autor rzetelnej krytyki 
decentralizacji w ochronie zdrowia (Sześciło, 2017).  
W zasadzie polemikę z raportem można by przeprowa-
dzić cytując… jego „Zmierzch decentralizacji”.  

Alternatywą nie jest jednak powrót do „zdrowotnych 
komitetów centralnych”. Przywołując znów doświad-
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czenia skandynawskie, umocnione centrum jednocze-
śnie zwiększa zakres kompetencji samorządów w okre-
ślonych obszarach (np. zapewnienie zintegrowanych 
usług społecznych i zdrowotnych seniorom). Dodajmy 
– w dobrze zde�niowanych na poziomie centralnym 
ramach i przy ścisłym, odgórnym nadzorze efektów 
wykonania powierzonych zadań. W Norwegii centrum 
musiało narzucić obowiązek współpracy pomiędzy 
zreformowaną opieką szpitalną i podstawową opieką 
zdrowotną. Podobnie wymogi koordynacji stawia się  
w wielu krajach wobec integracji opieki społecznej, 
zdrowotnej i edukacji. Dzieje się tak choćby w przypad-
ku opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i zagrożo-
nym niepełnosprawnością w Portugalii. Założenie, że 
wspomniane procesy „uruchomią się same” i równie 
samoistnie zoptymalizują swój przebieg, uspójniając 
usługi różnych sektorów,  wydaje się nieuzasadnione. 
Może być też jedną z większych słabości takich roz-
wiązań, jak przyjęte niedawno samorządowe centrum 
usług społecznych. 

To nie jest tak, że mamy wybierać pomiędzy skrajno-
ściami – etatystyczną centralizacją i radosną zderegulo-
waną dewolucją. Potrzebne jest raczej nowe uchwycenie 
dynamiki pomiędzy prerogatywami władz centralnych 
i lokalnych, które nada systemowi jednorodną formę.  
A przy okazji – zapewni „oddech” w zakresie decyzji  
o doborze instrumentów realizacji polityki zdrowotnej 
na szczeblu lokalnym.

Podłożem tej nowej dynamiki pomiędzy centralizacją 
a decentralizacją wydają się być szersze procesy zmie-
niające nieuchronnie kształt opieki medycznej w skali 
globalnej. To m.in. rosnące koszty nowych technologii 
medycznych, międzynarodowa konkurencja o zaso-
by (m.in. kadrowe) czy wreszcie wyzwania związane  
z nadchodzącą epoką BigData w medycynie. Te uwa-
runkowania są słabo obecne w przedstawionej w rapor-
cie propozycji. Być może dlatego, że  – jak piszą sami 
autorzy – ich celem jest przede wszystkim „poszerzenie 
pola walki” w dyskusji o samorządzie, a nie dostarcze-
nie gotowych do wdrożenia rozwiązań. Potraktujmy go 
więc jako punkt wyjścia do debaty, zachowując jednak 
ostrożność w przyjmowaniu usamorządowienia jako 
swoistej ideologii.

 „Oddać ochronę zdrowia samorządom!”, podobnie jak 
niegdyś „zlikwidować NFZ!”, ma szansę stać się chwy-
tliwym hasłem. Sugerując proste wyjście z bardzo zło-
żonego problemu, jakim jest zapewnienie adekwatnej 
opieki medycznej, niepotrzebnie jednak utrudnia roz-
poznanie jego rzeczywistej natury. 

MARIA LIBURA — FAŁSZYWA ALTERNATYWA W OCHRONIE ZDROWIA
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W polskich warunkach wydaje się jednak, że na dziś 
lepsze od obligatoryjnych obowiązków dla samorzą-
dów jest stworzenie szans dla lokalnych rozwiązań  
i wypracowanie mechanizmów ich wspierania przez 
władze centralne. Zwłaszcza że już dziś samorządy 
mają spory potencjał do poprawy bezpieczeństwa – 
szczególnie w obszarze prewencji. 

Możemy zaobserwować dwa powszechne sądy na te-
mat przeciwdziałania przestępczości, które w dużym 
stopniu przekładają się na sposób myślenia o bezpie-
czeństwie na poziomie lokalnym. Po pierwsze, często 
zakładamy, że za bezpieczeństwo odpowiedzialna jest 

wyłącznie policja. Czasem wzbogacamy ten katalog  
o innych przedstawicieli aparatu państwowego: mini-
stra spraw wewnętrznych czy inne służby państwowe. 
Po drugie, uważamy, że najlepszym sposobem redu-
kowania przestępczości jest zdecydowana reakcja 
na popełnione przestępstwa i wykroczenia. W tym 
względzie za najprostsze panaceum uchodzi zaostrza-
nie kar. Biorąc pod uwagę te dwie powszechne opinie 
ewentualną dyskusję o decentralizacji w sprawach bez-
pieczeństwa moglibyśmy sprowadzić do teoretycznie 
banalnego pytania: jak zredukować przestępczość i po-
prawić bezpieczeństwo w najbliższej okolicy? Popular-
na odpowiedź na to pytanie wydaje się bardzo prosta: 

Decentralizacja 
policji – utopia  
czy przyszłość?  
Mateusz Kolaszyński

Nawet w strukturach scentralizowanych nie powinniśmy zapominać  
o wymogu decentralizacji. Zgodnie z zasadą pomocniczości powinni-
śmy stwarzać więzi centralnych organów władzy publicznej z obywa-
telami i samorządem terytorialnym. W przeciwieństwie do powołania 
lokalnych armii, rozważania na temat lokalnych policji nie są zatem 
wcale bezpodstawne.
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potrzebujemy sprawnie działającej policji o szerokich 
uprawnieniach i surowych kar dla sprawców czynów 
niezgodnych z prawem. 

ZAPOBIEGANIE WAŻNIEJSZE OD KARANIA

Rzeczywistość wydaje się jednak nieco bardziej skom-
plikowana. Kryminologia – nauka m.in. o przestęp-
czości, przestępstwach, przestępcach i ich o�arach 

– poucza nas, że przestępczość jest w głównej mierze 
determinowana rozwojem społeczno-gospodarczym. 
Jeśli chcemy ją zredukować, to musimy doprowadzić 
do zmiany niekorzystnych czynników cywilizacyj-
nych, które mają pośredni wpływ na przestępczość i jej 
wzrost. 

W pierwszej kolejności za 
kryminogenne możemy uznać: 
bezrobocie, biedę, ograniczone 
możliwości awansu społecznego 
na drodze legalnej, brak 
poszanowania prawa itd. 
Dopiero na dalszym miejscu 
możemy wskazać politykę 
skierowaną stricte na redukcję 
przestępczości.
 

To stwierdzenie poparte szeregiem badań ma donio-
słe znaczenie dla bezpieczeństwa na poziomie lokal-
nym. Pozwala nam skierować uwagę na samorząd 
terytorialny jako ten poziom sprawowania władzy, na 
którym odnajdziemy szereg instrumentów redukcji 
przestępczości. To przecież od samorządu, a nie od 
policji, oczekujemy w pierwszej kolejności pomocy 
bezrobotnym, biednym i wykluczonym.

Od ponad dwustu lat wiemy również, że w przypadku 
przestępczości lepiej jest zapobiegać niż karać. Pro-
�laktyka jest mniej kosztowna niż nastawienie na 
działania represyjne. Chociaż zaznaczmy od razu, że 
kosztowność jest pojęciem względnym. W politycz-
nych kalkulacjach cena prewencji może być bardzo 

wysoka, ponieważ wymaga długotrwałych działań  
i przemyślanej strategii. Dodatkowo, w przypadku 
pro�laktyki trudno pochwalić się takim spektakular-
nym sukcesem, który każdy wyborca zrozumie bez 
wysiłku. W tej sytuacji łatwo można ulec społecznemu 
żądaniu prostych odpowiedzi na problemy związane  
z bezpieczeństwem. 

„Mamy problem z wysoką 
przestępczością? Zaostrzmy 
kary!” – z pewnością taka 
propozycja spotka się  
z akceptacją większości 
elektoratu. A co jeśli 
przestępczość na skutek tych 
działań nie spadnie? 

Temu samemu elektoratowi można wtedy powie-
dzieć: „zrobiłem, co mogłem, przecież zaostrzyłem 
kary”. Nastawienie na prewencję wymaga większej 
odpowiedzialności. 

Problematyka prewencji kryminalnej od dawna nie 
jest wąską dziedziną pracy policyjnej, a domeną na-
uki i praktyki z obszerną literaturą przedmiotu, którą 
zajmuje się szereg instytucji naukowych. Wymaga też 
aktywizowania społeczeństwa i jego zaangażowania  
w sprawy lokalne.

CZY MOŻNA ZDECENTRALIZOWAĆ POLICJĘ?

W preambule obowiązującej ustawy zasadniczej czyta-
my: „(...) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej 
Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte 
na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współ-
działaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie 
pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli  
i ich wspólnot”. 

Zasada subsydiarności odnosi się również do jedne-
go z podstawowych zadań Rzeczypospolitej Polskiej, 
jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli 

MATEUSZ KOLASZYŃSKI— DECENTRALIZACJA POLICJI – UTOPIA CZY PRZYSZŁOŚĆ?
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(art. 5 Konstytucji). Istotną rolę samorządów w tym 
zakresie wyznacza zasada decentralizacji władzy pu-
blicznej.

W komentarzach do art. 15 Konstytucji podkreśla 
się, że w strukturach zdecentralizowanych znacz-
nie łatwiej mogą być zaspokajane zróżnicowane 
potrzeby ludzkie, w tym potrzeba bezpieczeństwa. 
Decentralizacja daje większą możliwość wpływu na 
funkcjonowanie władzy publicznej. Istnieją jednak 
pewne obszary działalności państwa, których z uwa-
gi na obiektywne przeszkody nie decentralizujemy.

Jak stwierdził profesor Paweł Sarnecki, konstytucja 
„posługuje się określeniem »decentralizacja« jako 
właśnie pewną »ideą«, a nie ścisłą de�nicją. Jej ce-
lem jest doprowadzenie do sytuacji, w której gros 
potrzeb obywatelskich, o charakterze publicznym, 
rozstrzyganych będzie możliwie blisko obywateli  
i w której to sytuacji będą oni posiadać na te roz-
strzygnięcia istotny wpływ merytoryczny” (Sarnec-
ki, 2005). 

Zwróćmy uwagę, że w obszarze bezpieczeństwa istnie-
je szereg wyjątków od tej konstytucyjnej zasady. Od-
noszą się one przykładowo do Sił Zbrojnych czy służb 
wywiadowczych. Również do ochrony bezpieczeństwa 
ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego mamy powołaną w dużej mierze 
scentralizowaną instytucję – Policję. Jednak, co warto 
podkreślić, nawet w strukturach scentralizowanych 
ustawodawca, powołując je do życia, nie powinien 
zapominać o wymogu decentralizacji i w miarę możli-
wości stwarzać i tutaj pewne elementy więzi organów 
władzy publicznej z obywatelami. 

W przeciwieństwie do powołania lokalnych armii, 
rozważania na temat lokalnych policji nie są wcale 
bezpodstawne. Policja nie musi być odgrodzoną od 
społeczeństwa instytucją, która jest ściśle scentrali-
zowana, zhierarchizowana i zamknięta na otoczenie. 

Dobrze opisana w rodzimej literaturze jest koncepcja 
community policing, która zakłada zorientowanie dzia-
łań policji na społeczności lokalne – w polskiej litera-
turze przywołać można choćby znaczną część dorobku 
naukowego profesor Janiny Czapskiej 

Taka uspołeczniona policja koncentruje się na danej 
społeczności i to bliskie współdziałanie społeczno-
ści z jej policjantami najlepiej de�niuje tę koncepcję. 
Taka współpraca to oczywiście duże wyzwanie dla 
policji nie tylko w Polsce. Wymaga ona odpowiednio 
zorganizowanej, przede wszystkim w dużym stopniu 
zdecentralizowanej, policji. Wynika to z założenia, że 
obywatele trafniej i lepiej niż jakakolwiek służba są  
w stanie zrozumieć i zdiagnozować potrzeby związa-
ne z bezpieczeństwem w społecznościach lokalnych. 
Po stronie policji musi zatem pojawić się odpowiedni 
partner, który tych lokalnych potrzeb będzie w stanie 
wysłuchać, zrozumieć i spróbuje pomóc. 

Koncepcja community policing zakłada aktywny udział 
społeczności lokalnych w zapewnianiu bezpieczeń-
stwa. Mieszkańcy mają dzielić odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo z policją, a policja powinna zapewniać 
obywatelom wpływ na jej działanie i priorytety. W ten 
sposób obywatele stają się współodpowiedzialni za 
bezpieczeństwo. Policjant pełni wówczas rolę profesjo-
nalnego pomocnika, który potra� uwzględnić lokalne 
normy i wartości oraz indywidualne potrzeby ludzi. 
Dodajmy, że na tej współpracy zyskuje również poli-
cja, która otrzymuje więcej informacji o przestępczości 
oraz cieszy się większym zaufaniem obywateli.

Z drugiej strony zostaje ona obciążona dodatkowymi 
zadaniami, takimi jak redukcja strachu przed prze-
stępczością czy pomoc obywatelom w sytuacjach życia 
codziennego, niekoniecznie związanych bezpośrednio 
z przeciwdziałaniem przestępczości. Ze swej istoty 
szeroko zakrojona współpraca społeczności lokalnej 
i policji wymaga długoterminowych działań, które 
zmierzają do aktywnego rozwiązywania powstałych 
problemów. 

CZY ZNASZ SWOJEGO DZIELNICOWEGO?

Wprowadzenie w Polsce koncepcji community policing 
wymaga szeregu zmian zarówno instytucjonalnych  
i prawnych, jak i społecznych czy mentalnościowych.  
Z jednej strony można mówić o zmianach w Policji jako 
całości oraz w służbie dzielnicowych, czyli w części tej 
formacji, która odpowiada za współpracę ze społeczno-
ściami lokalnymi. Drugą stroną medalu jest koniecz-
ność zmian w samym społeczeństwie.
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W pierwszym z obszarów zwraca się uwagę na koniecz-
ność zmian organizacyjnych i świadomościowych. Cią-
gle jeszcze duża część policjantów nastawiona jest na 
realizację zadań represyjnych, a miarą pracy policyjnej 
jest dla nich choćby walka z przestępczością zorganizo-
waną albo liczba wystawionych mandatów. 

Nie wdając się w szczegóły 
można stwierdzić, że lokalny 
wymiar problemów bardzo 
często przegrywa w policyjnym 
rankingu ważności spraw i nie 
jest traktowany równoprawnie. 
 
Chociaż omawiana koncepcja jest skierowana do Policji 
jako całości i wymaga przybliżenia tej formacji do oby-
watela, to kluczową rolę w jej realizacji należy przypisać 
dzielnicowym. To oni odpowiadają za budowę sieci po-
wiązań Policji ze społecznością lokalną. Obecnie pełni 
służbę około ośmiu tysięcy dzielnicowych. 

Na obszarze całego kraju wyodrębnione zostały rejony 
dzielnicowych przypisane indywidualnie poszczegól-
nym funkcjonariuszom. Oznacza to, że każdy z nas ma 
swojego dzielnicowego. Pozostaje zadać pytanie: ilu  
z nas zna swojego „policjanta pierwszego kontaktu”?

Badanie opinii publicznej, przeprowadzone na po-
trzeby kontroli Najwyższej Izby Kontroli na repre-
zentatywnej próbie obywateli, wykazało bardzo niski 
stopień znajomości dzielnicowych i identy�kacji tej 
policyjnej funkcji. W 2015 r. aż 83% Polaków w wieku  
18 i więcej lat nie znało osobiście dzielnicowego. Zgod-
nie z raportem NIK przeważająca część respondentów 
nie potra� odróżnić dzielnicowych od innych policjan-
tów pełniących służbę w ich okolicy (NIK 2016). 

Od chwili publikacji raportu z kontroli NIK nastąpiło 
kilka zmian w statusie dzielnicowych. Przed tym ro-
dzajem służby ciągle jeszcze stoi szereg wyzwań, takich 
jak: niska ranga służby dzielnicowych w Policji i wyko-
nywanych przez nich zadań, niskie pobory, ograniczo-
ne możliwości rozwoju zawodowego czy brak stabiliza-
cji pracy. Do tego należy dodać konieczność stworzenia 

odpowiednich powiązań organizacyjnych ze społecz-
nością lokalną. Za zasadne należy uznać silne powiąza-
nie dzielnicowych z samorządem terytorialnym. Służ-
ba ta powinna podlegać jego ocenie i być przynajmniej 
częściowo �nansowana przez samorząd. 

ALTERNATYWA: POLICJA SAMORZĄDOWA

Alternatywą dla budowania ścisłych powiązań scentra-
lizowanej policji i samorządu terytorialnego jest propo-
zycja powołania policji samorządowej. Wydaje się, że 
jeśli taka policja miałaby powstać, to właśnie w celu re-
alizacji wyżej wskazanych celów związanych z wykorzy-
staniem energii społecznych inicjatyq. Z powołaniem 
takich formacji wiąże się szereg konsekwencji. 

W pierwszej kolejności można wskazać na skutki or-
ganizacyjne włączenia takiej policji w struktury ad-
ministracji samorządowej (np. powiatowej). Jednym  
z nich byłaby potrzeba utworzenia wydziałów bezpie-
czeństwa z odpowiednio przygotowaną kadrą urzęd-
niczą. Do tego trzeba dodać ryzyko upolitycznienia 
policji samorządowej. Dużej rozwagi wymaga również 
pogodzenie dwóch celów: zapewnienie obywatelom 
rzeczywistej kontroli nad policją i wpływu na policyjne 
priorytety w skali lokalnej oraz zachowanie neutralnej 
politycznie formacji, nieuwikłanej w lokalne powiąza-
nia, zależności i gry interesów. 

Argumentem dla tych, którzy bagatelizują to zagro-
żenie, może być geneza pozbawienia w 2016 r. straży 
gminnych uprawnień do kontroli ruchu drogowego 
przy pomocy fotoradarów. Jedną z głównych przyczyn 
tej zmiany było nadużywanie ich do podreperowania 
samorządowych budżetów. 

Tworząc policję samorządową nie powinno się zapo-
minać o roli władz centralnych w zapewnianiu bez-
pieczeństwa obywateli – i nie chodzi tylko o wsparcie 
�nansowe. Dzisiejsza  Policja to przecież ogromny 
kapitał ekspercki w zakresie prewencji. Czy jakaś inna 
instytucja posiada większy zasób wiedzy na temat 
przestępczości? Kto powie nam więcej, przykładowo, 
na temat włamań do mieszkań i o tym, jak się przed 
tym zabezpieczyć? Taka wiedza może być przekaza-
na policji samorządowej w formie szkoleń. Może też 
stanowić podstawę do oceny lokalnych programów 
prewencyjnych. Władze centralne są też właściwe do 
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pełnienia roli kierowniczej i koordynacyjnej w skali 
ogólnokrajowej. W innym wypadku jesteśmy skazani 
na nieskoordynowane inicjatywy. 

Niezależnie od tego, za jaką 
możliwością się opowiemy 

– wzmocnieniem relacji 
między policją a samorządem 
terytorialnym albo tworzeniem 
policji samorządowej na poziomie 
powiatu – jeden warunek reformy 
pozostanie niezmienny. Do tych 
zmian muszą dojrzeć zarówno 
społeczeństwo jako całość, jak  
i konkretne społeczności lokalne. 
 
DOŚWIADCZENIE NIE NAPAWA OPTYMIZMEM

Wiele przyczyn przestępczości i zagrożeń dla bezpie-
czeństwa w środowisku lokalnym skłania do wniosku, 
że efektywna polityka w tym zakresie wymaga współ-
pracy wielu podmiotów na kilku poziomach. Aktorów 
jest bardzo wielu: ministerstwa, służby, samorządy te-
rytorialne, organizacje pozarządowe, podmioty gospo-
darcze (np. agencje ochrony), poszczególni obywatele 
(np. wolontariusze czy członkowie wspólnot mieszka-
niowych). 

Takie wielopodmiotowe podejście do zapewniania bez-
pieczeństwa dobrze ilustruje procedura „Niebieskiej 
Karty”, która ma przeciwdziałać przemocy w rodzinie. 
Biorą w niej udział różne podmioty: jednostki organi-
zacyjne pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązy-
wania problemów alkoholowych, Policja, przedstawi-
ciele oświaty i ochrony zdrowia. 

Rola organów centralnych w zapewnieniu bezpieczeń-
stwa na poziomie lokalnym została już zakreślona, 
warto teraz skupić się na pozostałych podmiotach. 
Na czoło wysuwa się samorząd terytorialny, który 
ma inne możliwości podniesienia bezpieczeństwa niż 

policja. Jak już wspomnieliśmy, samorząd to przede 
wszystkim instrumenty do kształtowania warunków 
społecznych i gospodarczych w tak istotnych z punktu 
widzenia poprawy bezpieczeństwa obszarach, jak za-
pobieganie patologiom społecznym, bezrobociu, braku 
opieki nad małoletnimi, edukacja, poprawa infrastruk-
tury. Nie ma wątpliwości, że samorządowe działania 
na rzecz bezpieczeństwa publicznego już w obecnym 
systemie są nie do przecenienia. 

Powierzanie samorządowi zadań związanych stricte  
z bezpieczeństwem wydaje się jednak dużo większym 
wyzwaniem . Na obecnym etapie funkcjonowania sa-
morządów wywiązują się one z tego typu zadań na ogół 
poniżej oczekiwań. Odwołajmy się do zarządzania kry-
zysowego, czyli do dziedziny bezpieczeństwa, w której 
samorządy mają już teraz istotne zadania i kompeten-
cje. Warto zwrócić uwagę, że w czteroszczeblowym 
systemie zarządzania kryzysowego (poziom: centralny, 
wojewódzki, powiatowy, gminny) największe zastrze-
żenia dotyczą właśnie funkcjonowania szczebli samo-
rządowych. W raporcie NIK na ten temat możemy 
przeczytać: „poważne zastrzeżenia Najwyższej Izby 
Kontroli dotyczą jednak przygotowania organizacyjne-
go do realizacji zadań na dwóch kluczowych szczeblach 
zarządzania kryzysowego, tj. powiatu i gminy, w tym 
kwali�kacji merytorycznych pracowników. W ocenie 
NIK skala nieprawidłowości stwierdzonych w jednost-
kach szczebla powiatowego i gminnego stwarza po-
ważne ryzyko niewłaściwej realizacji zadań w zakresie 
zarządzania kryzysowego” (NIK 2018). 

Inny przykład kontroli NIK, 
który unaocznia problemy 

organizacyjne samorządów 
w zakresie bezpieczeństwa, 

dotyczy zabezpieczania imprez 
masowych. 

 
Ocena ogólna informacji NIK o wynikach kontroli 
rozpoczyna się od stwierdzenia: „organy wykonawcze 
gmin nierzetelnie realizowały obowiązki mające na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowa-
nych imprez masowych” (NIK 2019). 



133

Taka rzeczywistość skłania do dwóch wniosków w za-
kresie udziału samorządów w zapewnianiu bezpieczeń-
stwa lokalnego. 

Po pierwsze, zwiększanie kompetencji samorządów 
powinno opierać się o zasadę fakultatywności, stwa-
rzaniu szans na rozwój programów prewencyjnych. Nie 
ma potrzeby narzucać w tym zakresie takich samych 
rozwiązań dla wszystkich samorządów, np. poprzez 
obowiązek tworzenia policji samorządowej.

W tym zakresie niezbędna jest swoboda i elastyczność 
w dostosowaniu się do warunków lokalnych. Aktywno-
ści konkretnych społeczności nie da się zadekretować. 
Te, które się na nią zdecydują, powinny mieć szanse na 
wsparcie �nansowe (np. w formie grantów) i eksperc-
kie władz centralnych (np. ministerstwo, Policja). 

Po drugie, minimum bezpieczeństwa powinny za-
pewniać organy centralne. Przekazując w niektórych 
obszarach bezpieczeństwa całą odpowiedzialność 
samorządom, zdecydowalibyśmy się jednocześnie, 
że zapewnią one owe minimum. Wydaje się, że  
w obecnej sytuacji jest to założenie zbyt optymistycz-
ne. Część samorządów lepiej wywiąże się zapewne 
z obowiązków prewencyjnych, niż obecnie robi to 
centralna policja. Warto mieć jednak na względzie  
i te samorządy, dla których nawet policyjne minimum 
będzie nieosiągalne.  

BEZ SILNIEJSZYCH SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNYCH NIE BĘDZIE DECENTRALIZACJI 
BEZPIECZEŃSTWA

Kluczowym dla odpowiedzi na pytanie, czy samo-
rządy są w stanie partycypować w zapewnianiu 
bezpieczeństwa, jest stan polskiego społeczeń-
stwa obywatelskiego. Od wielu lat dostrzegane są 
przecież takie zjawiska jak osłabione więzi spo-
łeczne i atomizacja społeczeństwa. 

Wielu przedstawicieli lokalnej społeczności usta-
wia się w pozycji konsumenta bezpieczeństwa,  
a nie osoby za nie odpowiedzialnej. Społeczeń-
stwo w swojej dużej części przywykło bowiem do 
tradycyjnej, represyjnej funkcji policji. Na tym tle 
wyróżnia się szereg instytucji pozarządowych zaj-
mujących się prewencją oraz grupy entuzjastów. 

Jednak pozytywne przykłady ich działań i inicja-
tyw nie powinny przysłaniać obrazu całości. 

Na społecznościach lokalnych i ich władzach sa-
morządowych nie kończy się liczba podmiotów 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lokalne.  
Z uwagi na prywatyzację wielu obszarów bez-
pieczeństwa coraz większą rolę odgrywają 
podmioty gospodarcze. Współpraca z nimi ma 
również kluczowe znaczenie dla całego zagad-
nienia. Zwróćmy uwagę, że zajmują się one tak 
ważnymi kwestiami jak np. zabezpieczenie im-
prez masowych. Czy te zadanie mogłaby przejąć 
policja samorządowa? Warto zwrócić uwagę na 
pewną trudność w tym względzie, która pojawi 
się zawsze w przypadku dużych imprez, w któ-
rych uczestniczy nawet kilkaset tysięcy uczest-
ników. Z praktyki wiemy, że takie wydarzenia 
niekoniecznie muszą odbywać się w dużych 
powiatach. Czy ich policje samorządowe będą 
w stanie zabezpieczyć takie imprezy? Czy będą 
posiadały odpowiednią liczbę funkcjonariuszy? 
Trudno dziś to sobie wyobrazić. 

Dyskusja na temat 
decentralizacji bezpieczeństwa 
w Polsce jest potrzebna. 
Bezpieczeństwo, jako jedna 
z podstawowych potrzeb 
człowieka, nie powinno być 
z tego procesu przybliżania 
władzy do obywatela wyłączane. 
 

Wydaje się, że największy potencjał społecz-
ność lokalna posiada w przypadku działań pre-
wencyjnych. Tutaj istnieją możliwości podjęcia 
kompleksowych działań. Z uwagi na dużą liczbę 
podmiotów zaangażowanych w bezpieczeństwo 
lokalne potrzebne są rozwiązania systemowe. Ko-
nieczne jest wypracowanie mechanizmów współ-
pracy między tymi instytucjami i obywatelami,  
w tym większe powiązanie policji z samorządem 
terytorialnym. 

MATEUSZ KOLASZYŃSKI— DECENTRALIZACJA POLICJI – UTOPIA CZY PRZYSZŁOŚĆ?



134

PRESSJE 2019 — TEKA 56

Trzeba podkreślić, że samorządy mają szereg in-
strumentów, które mogą przyczynić się do popra-
wy bezpieczeństwa. Jednak do przejęcia przez nie 
zadań policyjnych należy podejść z dużą ostrożno-
ścią. W przypadku decentralizacji bezpieczeństwa 
lepsze od obligatoryjnych rozwiązań jest stworzenie 
szans na rozwój społecznych inicjatyw i wypracowanie 
mechanizmów ich wspierania przez władze centralne. 

 

Mateusz Kolaszyński

ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. bezpieczeństwa wewnętrznego. 
Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. 
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Żyjemy w czasach przełomu. Na horyzoncie 
majaczą już wielkie zmiany, których ostatecz-
nego kształtu nie jesteśmy w stanie dzisiaj 
przewidzieć. Globalne ocieplenie klimatu; 
masowe migracje; nierówności dochodowe; 
kryzys demokracji liberalnej i widmo poli-
tyczno-społecznej rewolucji; czwarta rewolu-
cja przemysłowa i przekształcenia w ramach 
globalnego kapitalizmu; narastający konf likt 
między USA a Chinami; kłopoty strefy euro, 
które mogą doprowadzić do dezintegracji ca-
łej Unii Europejskiej. Każdy z tych tematów 
to materiał na osobną książkę. Zresztą, sporo 
ich już powstało.

Mam jednak wrażenie, że wciąż w debacie publicznej 
umyka nam jedno ogromne wyzwanie, które, nieza-
leżnie od tych wspomnianych wyżej, może odegrać 
kluczową rolę w historii świata XXI wieku. Co praw-
da, doświadczamy go prawie wszyscy na przeróżne 
sposoby, ale wciąż brakuje nam jego kompleksowe-
go i syntetycznego opisu. Tak abyśmy uświadomili 
sobie w pełni jego istnienie. Bo bez tej świadomości 
nie jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć. Byłoby 
szaleństwem twierdzić, że jestem w stanie taki kom-
pleksowy, syntetyczny opis zaproponować. Wydaje 
mi się jednak, że powinniśmy zacząć o tym mówić 
i pisać. Tym „niewidzialnym” wyzwaniem jest soli-
darność międzypokoleniowa, a dokładnie jej brak.

Solidarność
między
pokoleniami
 
 

Marcin Kędzierski

Jest takie cywilizacyjne wyzwanie, które pozostaje praktycznie nie-
obecne w debacie publicznej. Chodzi o konieczność ułożenia na nowo 
relacji międzypokoleniowych we współczesnym państwie, co wynika  
z postępujących zmian demogra�cznych, edukacyjnych i na rynku pra-
cy. Z tych powodów musimy wypracować nowy społeczny model soli-
darności międzypokoleniowej.
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Kiedy przed dwoma laty na kanwie ewaluacji Stra-
tegii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zastana-
wialiśmy się w Klubie Jagiellońskim, jak zde�niować 
pojęcie rozwoju i czemu powinien on służyć, doszli-
śmy do przekonania, że na rozwój należy patrzeć 
przez pryzmat dwóch celów: solidarności terytorial-
nej oraz solidarności międzypokoleniowej. W ubie-
głym roku wzięliśmy w Klubie na warsztat pierwszy 
ze wskazanych celów, a efektem tych prac był ra-
port Polska średnich miast, podejmowana przez nas  
(i zakończona pewnym sukcesem) aktywność w de-
bacie publicznej w celu promocji idei deglomeracji,  
i wreszcie zorganizowany w styczniu 2019 r. IV Kon-
gres Klubu Jagiellońskiego w Radomiu, który odbył 
się pod hasłem „Polska średnich miast”.

CEL: SOLIDARNOŚĆ MIĘDZYPOKOLENIOWA

Nadszedł zatem moment, aby pochylić się nad solidar-
nością międzypokoleniową. Najprostszym wyjaśnie-
niem tego pojęcia może być stwierdzenie, że ludzie  
w różnym wieku dla dobra całej wspólnoty poli-
tycznej biorą na miarę swoich możliwości odpowie-
dzialność za innych jej członków, którzy znajdują się  
w największej potrzebie.

Kto jednak jest dziś  
w największej potrzebie  
i wymaga wsparcia? Albo 
inaczej – jaka grupa wiekowa 
jest dziś kluczowa z perspektywy 
długookresowego rozwoju 
całej wspólnoty, a jednocześnie 
zmaga się z najbardziej palącym 
problemami?

 
Odpowiedź na to pytanie jest oczywiście bardzo kon-
trowersyjna, ale z wielu powodów, które zostaną opisa-
ne poniżej, w moim przekonaniu (podkreślam, że nie 
jest to głos całego środowiska Klubu Jagiellońskiego) 
wspólnota powinna dziś szczególną troską otoczyć lu-
dzi w wieku 25–40.

Są to osoby rozpoczynające pracę zawodową (w której  
z roku na rok spędzają coraz więcej czasu), zakładają 
rodziny, decydują się (albo coraz częściej nie decydują 
się) na posiadanie dzieci i przeżywają statystycznie 
szczyt wydatków konsumpcyjnych (mieszkanie/dom, 
dzieci, etc.), a jednocześnie z wielu powodów są coraz 
słabiej przygotowane do tej roli. I co gorsza, ze względu 
na natłok obciążeń niespecjalnie mają czas, żeby so-
bie to wszystko dobrze poukładać. Stąd płynie prosty 
wniosek dla całej wspólnoty. Choć inne grupy nie są 
w stanie wprost przejąć większości wskazanych obcią-
żeń, musimy wszyscy zastanowić się, jak systemowo 
podarować dwudziesto- i trzydziestolatkom to, czego 
najbardziej im dziś brakuje – czas.

Drugą grupą, która wymaga szczególnego wsparcia ze 
strony wspólnoty, są osoby w wieku 70+. Tutaj powód 
jest znacznie prostszy – nie wypracowaliśmy jeszcze 
modelu funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie, 
bo obserwujemy dopiero pierwsze pokolenie, które  
w większości statystycznie przekroczyło ten wiek. Ten 
brak modelu kończy się w efekcie systemowym opusz-
czeniem, bo nie mamy pomysłu, co zrobić z osobami 
starszymi.

Dlatego, parafrazując słynne powiedzenie o tym, cze-
go nie unikniemy, do podatków i śmierci można dziś 
spokojnie dopisać samotność. Wydaje mi się, że choć 
obydwie grupy bardzo wiele dzieli, to jest jeden ele-
ment, który je łączy. Jest nim podatność na depresję, 
o której mówi się, że będzie chorobą XXI wieku. Ten 

„wróg wewnętrzny” może okazać się równie niebez-
pieczny, jak zagrożenia, które czyhają na nas z ze-
wnątrz.

DIAGNOZA WYZWANIA W TRZECH KROKACH

Zgodnie z prawidłami analizy polityki publicznej, po 
zidenty�kowaniu problemu należy pochylić się nad 
jego kompleksową diagnozą,  która w tym przypadku 
musi przyjąć de facto postać opisu kondycji współ-
czesnego społeczeństwa. Nie da się go kompleksowo 
przedstawić w tak krótkim tekście, dlatego chciałbym 
się skupić jedynie na trzech, w moim przekonaniu, 
kluczowych dziedzinach, które są istotne z perspek-
tywy wskazanego problemu. Zdaję sobie sprawę, że 
nawet tych kilka aspektów może sprawiać wrażenie 

„ogólnej teorii wszystkiego”. Uważam jednak, że bez 

MARCIN KĘDZIERSKI  — SOLIDARNOŚĆ MIĘDZY POKOLENIAMI
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holistycznego spojrzenia na demogra�ę, rynek pracy 
oraz edukację nie da się zrozumieć istoty problemu/
problemów, przed jakim stajemy.

1. Demogra�a

Doświadczamy procesu starzenia się społeczeństwa, 
który jest spowodowany dwoma czynnikami. Zacznę 
od tego mniej oczywistego. W sposób nie do końca 
społecznie dostrzegany rośnie nam średnia długość 
życia. Podczas gdy w 1950 r. w krajach rozwiniętych 
wynosiła ona ok. 65 lat, dziś wyraźnie przekracza 
80 lat. Oznacza to, że w stosunkowo krótkim czasie 
wskaźnik ten wzrósł aż o ok. 20 lat.  Proces ten doty-
czy także do Polski.

Zjawisko to ma ogromne konsekwencje w wielu róż-
nych dziedzinach. Wystarczy powiedzieć, że podczas 
gdy ludzie urodzeni po wojnie rzadko kiedy znali 
wszystkich swoich dziadków, dzisiejsza młodzież 
miała szansę spędzić swą młodość w towarzystwie 
pradziadków. Jednocześnie ze względu na procesy 
urbanizacyjne i migracyjne (w tym także tzw. euro-
migrację) szansa ta raczej nie była wykorzystana, co 
w rezultacie przekłada się na wydłużające się osa-
motnienie ludzi w ostatnich latach życia, tym gorsze, 
że przeżywane ze świadomością opuszczenia przez 
rodzinę. Z jeszcze innej perspektywy patrząc, czym 
innym było utrzymanie związku małżeńskiego do 
śmierci jednego z małżonków, kiedy ta śmierć przy-
chodziła w wieku pięćdziesięciu kilku lat, a czym in-
nym jest wytrwanie z jedną osobą przez ponad pół 
wieku. To wszystko nie pozostaje bez wpływu na 
współczesny model rodziny – z jednej strony bardziej 
wielopokoleniowej, a z drugiej – coraz częściej zde-
fragmentowanej.

Ponadto, mając na uwadze, że statystycznie człowiek 
jest bardziej podatny na nowotwory po ukończeniu  
60. roku życia, wraz ze wzrostem jego długości będzie-
my notować coraz większy odsetek zachorowań na raka 
(stąd też nowotwory uzyskały miano choroby XXI w.), 
co nie może pozostać bez odpowiedzi ze strony syste-
mów ochrony zdrowia. Mam tu na myśli zarówno sam 
proces leczenia i troskę o jakość życia chorych, którzy 
będą stanowić coraz większy odsetek społeczeństwa 
(zważywszy, że coraz częściej udaje nam się skutecznie 
walczyć z rakiem), jak i pro�laktykę nowotworów.

Wreszcie, wzrost średniej długości życia ma kluczowe 
znaczenie dla kondycji systemu emerytalnego. Wiek 
emerytalny na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu 
lat (z małym wyjątkiem) nie został bowiem w Polsce 
podniesiony. W rezultacie przeciętna długość okresu 
pobierania świadczeń emerytalnych wzrosła kilkukrot-
nie, co przy jednoczesnym utrzymaniu średniej długości 
okresów składkowych musi przełożyć się na obniżenie 
poziomu emerytur w przyszłości. Tak zwana stopa za-
stąpienia, czyli relacja wysokości przyszłej emerytury 
do ostatniego wynagrodzenia, dla obecnych dwudzie-
stolatków szacowana jest na niecałe 40%, podczas gdy 
dzisiejsi emeryci mogą liczyć przeciętnie na 50–60% 
swojej ostatniej pensji. Warto też zauważyć, że jesz-
cze kilkadziesiąt lat temu przeciętnie pracowaliśmy  
40–45 lat, a byliśmy utrzymywani przez rodziców lub 
państwo przez mniej więcej 25 lat. Obecnie ta proporcja 
uległa istotnej zmianie. W efekcie statystycznie niemal 
przez połowę życia utrzymujemy się z dochodów niepo-
chodzących bezpośrednio z naszych wynagrodzeń.

Dotykając problemu starzenia się społeczeństwa, nie 
sposób pominąć drugiego elementu, jakim jest spada-
jący poziom współczynnika dzietności. Spędza on sen 
z powiek polityków znacznie częściej niż wspomniany 
wyżej proces wydłużania się życia, choć w gruncie rze-
czy obydwa zjawiska są równie istotne z perspektywy 
starzenia się społeczeństw.

Najlepszym przykładem powszechnej troski o dziet-
ność może być program „Rodzina 500 Plus”, choć 
paradoksalnie jego twórcy zdawali sobie sprawę 
(vide ocena skutków regulacji ustawy), że dodatko-
we świadczenie pieniężne nie spowoduje wyraźnego 
i trwałego wzrostu liczby urodzeń (czego dowodzą 
najnowsze dane za rok 2018). Nie jest bowiem żad-
ną tajemnicą, że decyzje o posiadaniu dzieci nie są 
motywowane przede wszystkimi czynnikami natury 
ekonomicznej, ile raczej kulturowej i społecznej.

Po pierwsze, jesteśmy świadkami postępującej „femi-
nizacji” życia społecznego, mającej na celu wyrówna-
nie szans kobiet i mężczyzn, z naciskiem na równość 
na rynku pracy. Skutkiem zmiany myślenia młodych 
kobiet o karierze zawodowej jest w efekcie nie tylko 
spadek dzietności, ale także opóźnianie przez kobiety 
decyzji o urodzeniu pierwszego (i kolejnego) dziecka. 
W 1970 r. przeciętna Polka rodziła pierwsze dziecko 
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w wieku niespełna 23 lat, obecnie zaś rodzi je w wieku 
prawie 28 lat. Co ciekawe, wiek ten zaczął opóźniać 
się dopiero na przełomie wieków XX i XXI – jeszcze  
w 1998 r. wynosił on 23,8 roku. Pokazuje to, jak 
ogromnych zmian społeczno-kulturowych doświad-
czyło polskie społeczeństwo na przestrzeni ostatnich 
30 lat.

Ponadto kobiety coraz częściej oczekują od swo-
ich partnerów wsparcia przy opiece nad dzieckiem/
dziećmi. Wsparcia, którego ze względu na postępu-
jącą ucieczkę do dużych miast, rosnącą atomizację 
społeczną oraz „monowiekowość dzielnic” (w są-
siedztwie mieszkają najczęściej ludzie w podobnym 
wieku, borykający się z podobnymi problemami) nie 
otrzymują już od innych członków rodziny czy też 
wspólnoty lokalnej (czyli w praktyce sąsiadów). Bada-
nia pokazują, że „trauma” po urodzeniu pierwszego 
dziecka, wynikająca z braku takiego wsparcia, stano-
wi najpoważniejszą przyczynę rezygnacji ze starań  
o kolejne dziecko. Już ta obserwacja powinna dać nam 
dużo do myślenia, jeśli w ogóle chcemy podejmować 
jakiekolwiek działania publiczne na rzecz zwiększenia 
dzietności i obniżenia średniej wieku naszego społe-
czeństwa.

2. Rynek pracy

W wyniku zmian o charakterze politycznym, społecz-
nym, gospodarczym, kulturowym i technologicznym 
coraz później wkraczamy na poważnie na rynek pracy. 
Jeszcze w 1990 r. jedynie co dziesiąty absolwent szkoły 
średniej decydował się na studia wyższe. Reszta osób 
szła do pracy, albo, tak jak to miało miejsce w przypad-
ku kobiet, zostawało w domu z dziećmi. Współcześnie 
nie tylko współczynnik skolaryzacji brutto wzrósł do 
około 50%, ale coraz częściej okres studiów jest wydłu-
żany. Zjawisko to może nie jest jeszcze w Polsce tak po-
wszechne jak w krajach Europy Zachodniej, ale można 
już dziś zaobserwować wyraźny trend. Dzieje się tak 
m.in. dlatego, że rynek pracy w ostatnich latach syste-
matycznie podnosił wymagania w zakresie kwali�kacji 
zawodowych (w sensie formalnym), de facto zmuszając 
ludzi do studiowania. Nawet jeśli w pewnym stopniu 
wynikało to z mody na studiowanie, nie da się ukryć, że 
miało to też racjonalne przyczyny związane z postępu-
jącą rewolucją informacyjną i wyłanianiem się gospo-
darki opartej na wiedzy.

Opóźnienie momentu wkroczenia na rynek pracy nie 
jest jednak bez znaczenia dla dojrzałości młodego po-
kolenia – podczas gdy jeszcze kilkadziesiąt lat wcze-
śniej pełną odpowiedzialność za swoje życie musieli 
brać już nastolatkowie, współcześnie obserwujemy wy-
dłużający się proces dojrzewania. Na marginesie warto 
dodać, że zjawisko to ma nie tylko kulturowe, ale także 
biologiczne podstawy, jeśli wierzyć najnowszym bada-
niom z zakresu neurobiologii. W rezultacie jako społe-
czeństwo (a nie pojedyncze jednostki) nie jesteśmy już 
zdolni do podejmowania ważnych, życiowych decyzji 
 w wieku 20 lat, nawet jeśli mnie jako zwolennikowi 
katolickiej nauki społecznej nie do końca się to podoba.

Idąc dalej, wzrostu liczby studentów nie sposób nie 
wiązać ze wspomnianą wcześniej „feminizacją” kul-
tury, która zachęciła rzesze kobiet do studiowania.  
W rezultacie nastąpiło odwrócenie parytetu płciowego 
na uczelniach – stopniowo przewagę zaczynają uzyski-
wać właśnie kobiety. Są kraje, gdzie ta relacja wynosi 
już 70:30 na ich korzyść. Zjawisko to ma poważne kon-
sekwencje społeczne i nie chodzi wyłącznie o wspo-
mniane wcześniej opóźnienie „decyzji prokreacyjnych”, 
czy nawet rezygnację z chęci posiadania potomstwa.

Jak wynika z badań prof. Przemysława Śleszyńskie-
go, autora raportu Polska średnich miast, jednym  
z ubocznych skutków feminizacji uczelni będzie za-
chwianie proporcji płciowych – podczas gdy w najwięk-
szych miastach już dziś na 100 mężczyzn przypada  
130 kobiet, to na prowincji ten odsetek jest odwrotny.  
W rezultacie wiele kobiet i mężczyzn będzie skaza-
nych albo na samotność, albo wchodzenie w nietrwałe 
związki. Nie oznacza to per se spadku współczynnika 
dzietności, wszak dzieci mogą się rodzić w związkach 
nieformalnych. Trudno jednak nie dostrzec, że taka sy-
tuacja może rodzić poważne napięcia społeczne – wy-
daje się, że z taką tezą zgodzą się nie tylko osoby wy-
znające wiarę w nierozerwalność małżeństwa.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że praca pochłania 
nam coraz więcej czasu. Jesteśmy społeczeństwem na 
dorobku, które statystycznie pracuje o wiele dłużej niż 
na Zachodzie. Zjawisko to ma dwa zupełnie różne ob-
licza – przedstawiciele wolnych zawodów pracują coraz 
dłużej, bo praca często staje się dla nich nie tylko źró-
dłem utrzymania, ale i hobby, co jest już zauważalnym 
trendem w Europie Zachodniej, do którego nota bene 
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zachęca współczesna kultura. Z kolei osoby pracujące 
w przemyśle, usługach czy szeroko rozumianym sek-
torze publicznym ze względu na relatywnie niższe za-
robki są gotowe do poświęcania czasu wolnego na rzecz 
dodatkowego zatrudnienia.

Efekt jest jednak podobny – jako społeczeństwo mamy 
statystycznie coraz mniej wolnego czasu, co nie tylko 
nie sprzyja budowaniu więzi rodzinnych i społecznych, 
ale także utrudnia zachowanie indywidualnej „higieny 
psychicznej”.

Brak czasu przekłada się bowiem 
na wzrost napięć, których 

doświadczamy z różnych 
stron, a które można w sposób 

uproszczony sprowadzić do 
kon�iktu „praca Cię potrzebuje” 

vs „rodzina Cię potrzebuje”. 

 
Problem ten jest szczególnie dotkliwy w przypadku 
osób w wieku 35–40 lat, które wkraczają właśnie w klu-
czowy moment swojej kariery zawodowej, a jednocze-
śnie mają statystycznie dwójkę małych dzieci, którymi 
muszą się opiekować (doprowadzenie dzieci do pla-
cówek opiekuńczych  i odebranie ich o odpowiednich 
godzinach to wbrew pozorom wcale nie takie łatwe 
zadanie).

3. Edukacja

Skoro już mowa o dzieciach i opiece nad nimi, nie 
sposób pominąć tematyki edukacji. Jej znaczenie dla 
modelu funkcjonowania społeczeństwa jest o wiele po-
ważniejsze, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut 
oka. Nasze całe życie jest bowiem naznaczone szkołą.

Mniej więcej do 20/25 roku życia sami jesteśmy podda-
wani procesowi kształcenia formalnego. Później, będąc 
rodzicami, bierzemy chcąc nie chcąc udział w procesie 
kształcenia naszych dzieci. W rezultacie ponad połowa 
naszego życia odbywa się w rytm semestrów, wakacji  
i ferii, a jeśli dodać do tego czas wakacyjny, który wnuki 

spędzają z dziadkami, to można mówić niemal o całym 
życiu. Ten rytm dotyka zresztą wszystkich członków 
społeczeństwa niezależnie od faktu posiadania po-
tomstwa, i to na przeróżne sposoby: okresy urlopowe, 
rozkład jazdy transportu publicznego, natężenie ruchu 
ulicznego, pobór mocy, ramówki telewizyjne, godziny 
otwarcia instytucji kultury, cenniki usług czasu wolne-
go, etc. Można powiedzieć, że nic nas tak nie łączy jak 
właśnie system edukacyjny, i to nawet jeśli w wyniku 
postępującej selekcji w szkole nie spotykają się już dziś 
dzieci profesorów i robotników. Edukacja jest par excel-
lence totalna.

Niestety (a może na szczęście?), współczesny model 
edukacji, który znamy mniej więcej od 200 lat, powo-
li dokonuje swojego żywota. Nie oznacza to, że insty-
tucja szkoły zniknie, ale w perspektywie najbliższych 
kilkunastu lat przejdzie ona radykalną przemianę. Ist-
nieje co najmniej kilka przesłanek, które pozwalają na 
postawienie tak mocnej tezy.

Po pierwsze, zmienia się struktura gospodarcza, do 
której w swoim założeniu szkoła miała przygotowywać 
młode pokolenia. Wkraczamy coraz mocniej w okres 
czwartej rewolucji przemysłowej, która będzie wyma-
gać zupełnie nowych kompetencji zawodowych. Zwa-
żywszy, że na wielu stanowiskach człowieka zastąpią 
maszyny, „wartość” człowieka na rynku pracy będzie 
znacznie mocniej niż dziś uzależniona od posiadanych 
przez niego kompetencji społecznych, których współ-
czesna szkoła niemal zupełnie nie uczy. Oczywiście, 
robotyzacja na masową skalę nie nastąpi lada chwila. 
Trzeba jednak pamiętać, że dzisiejsi uczniowie pierw-
szych klas szkoły podstawowej wejdą na rynek pracy za 
15–20 lat, w połowie czwartej dekady XXI wieku.

Po drugie, jesteśmy świadkami niezwykle dynamicz-
nego postępu naukowego, który ma przełożenie 
na ilość informacji, które musimy sobie przyswoić. 
Szkoła już dziś nie radzi sobie z ogromem materia-
łu – szacuje się, że coraz większa jego część musi 
być opanowana przez ucznia poza murami placówki 
oświatowej. W praktyce najczęściej zadanie to spy-
chane jest na rodziców, którzy jednak w większości 
nie są do takiego obowiązku przygotowani.

Prędzej czy później, w miarę narastania tego zjawi-
ska, szkoła będzie musiała zrezygnować z przeka-
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zywania wiedzy na rzecz kształcenia umiejętności 
selektywnego uczenia się. Oznaczać to będzie jed-
nak przeniesienie znacznej części odpowiedzial-
ności za proces kształcenia na samych uczniów,  
a na wstępnych etapach edukacji także ich rodzi-
ców, którym (poza kompetencjami dydaktycznymi) 
będzie na to zwyczajnie brakować czasu. Zmiana 
ta będzie też mieć kolosalny wpływ na sytuację 
pół miliona nauczycieli, którzy będą musieli od-
naleźć się w zupełnie nowej sytuacji. Rolę klasycz-
nych nauczycieli-wykładowców przejmą bowiem  
w znacznym stopniu wirtualne platformy eduka-
cyjne. W zawodzie przetrwają tylko ci, którzy będą 
umieli pełnić funkcję „mentorów rozwoju” (przepra-
szam z góry za to określenie).

Opisując zmianę myślenia o edukacji, nie sposób 
nie zauważyć, że rewolucja informacyjna nie doty-
ka wyłącznie otoczenia zewnętrznego. Zmienia ona 
bowiem także samych uczniów, o czym mówią nam 
wspomniane wcześniej wyniki badań z zakresu neu-
robiologii. Współczesna młodzież, wbrew powszech-
nie krążącym opiniom, wcale nie jest głupsza od 
pokolenia swoich rodziców czy dziadków. W podob-
nym co oni czasie musi ona przyswoić o wiele więcej 
informacji i nauczyć się żyć w znacznie bardziej zło-
żonym świecie, pełnym możliwości i zmuszającym 
do nieustannych wyborów, i to od bardzo wczesne-
go wieku. Trudno się zatem dziwić, że wiąże się to  
z poczuciem zagubienia i dezorientacji. W rezultacie 
dzisiejsi nastolatkowie o wiele bardziej niż nauczy-
cieli potrzebują wychowawców, którzy pomogą im 
odnaleźć się wśród wzburzonego oceanu życia.

Ten proces psychicznego dojrzewania musi trwać.  
W zależności zarówno od indywidualnych predyspo-
zycji, jak i jakości „wychowawców”, którymi w pierw-
szym rzędzie będą najprawdopodobniej rodzice, może 
on zakończyć się w wieku lat 20, ale równie dobrze 
może potrwać kilka lat więcej. Z tego choćby powodu 
trudno mi uwierzyć, że jako społeczeństwo będziemy 
dojrzewać wcześniej niż dziś. Mogę sobie jedynie ży-
czyć, aby młode pokolenie w ogóle dojrzewało – lepiej 
w końcu dojrzeć w wieku 30 lat niż wcale. Zwłaszcza, 
że w pespektywie ogromnych wyzwań, wskazanych 
na samym początku tekstu, będziemy potrzebować 
wybitnych przywódców, którzy pomogą nam wszyst-
kim przez nie przejść.

WSZYSTKO ROZBIJA SIĘ O RODZINĘ

Jedno nie ulega dla mnie wątpliwości – szkoła w dzisiej-
szej postaci nie odegra roli wychowawcy. Podobnej roli 
wobec najmniejszych dzieci nie odegrają także żłobek 
czy przedszkole, na co uwagę w ostatnim liście do pre-
miera Morawieckiego zwracają uznani psychologowie 
i psychiatrzy, z prof. Bogdanem de Barbaro na czele. Im 
szybciej zdamy sobie z tego sprawę, tym lepiej.

Rolę placówek opiekuńczo-oświatowych będą musia-
ły przejąć stare (rodzina, Kościół, harcerstwo, etc.),  
a może także nowe instytucje/wspólnoty (np. oddolne 
grupy tworzone ad hoc w mediach społecznościowych). 
Szczególne miejsce w tej układance, chcąc nie chcąc, 
przejmie rodzina, a dokładniej wspólnota oparta nie 
na wirtualnych czy doraźnych, ale na rzeczywistych  
i bardziej trwałych więziach, nie rozstrzygając, jaką ta 
wspólnota przyjmie ostatecznie formę.

Stanie się tak również dlatego, że nie ma innej sen-
sownej odpowiedzi na pytanie, co zrobić systemowo 
z ludźmi w wieku 70+. Odejście od logiki relacyjnej, 
którą charakteryzuje się rodzina oraz mała wspólno-
ta, na rzecz logiki rynkowej, realizowanej przez spe-
cjalne placówki dla seniorów czy nawet rozbudowaną 
sieć „zawodowych” opiekunów, zgodnie z którą usługi 
opiekuńcze zostaną zkomody�kowane i zmonetyzo-
wane (niezależnie od źródła �nansowania – publicz-
nego bądź prywatnego), prędzej czy później będzie  
w imię efektywności ekonomicznej prowadzić do 
jakiejś formy społecznego, a w skrajnym przypadku 
także �zycznego wykluczenia osób starszych poprzez 
eutanazję. W gruncie rzeczy nie będzie się znacznie 
różnić od sytuacji, w której zwyczajnie zostawimy tę 
grupę samą sobie.

W konsekwencji, w moim przekonaniu, parafrazując 
papieża Franciszka, „opcja na rodzinę” nie ma dziś al-
ternatywy – spór polityczny będzie się toczył jedynie 
wokół tego, jak tę rodzinę/wspólnotę chcemy widzieć.

Jestem świadomy, że choćby ze względu na proces „fe-
minizacji” kultury czy też „niedopasowania płciowego” 
raczej nie ma powrotu do tradycyjnego modelu rodzi-
ny, realizowanego przez ogół społeczeństwa. W moim 
przekonaniu „nowoczesna” katolicka nauka społeczna 
ma pomysł na współczesną rodzinę w postaci wpro-
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alternatywy – spór 
polityczny będzie się 
toczył jedynie wokół 
tego, jak tę rodzinę/
wspólnotę chcemy 
widzieć.
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wadzenia istotnej zmiany rozumienia, a w praktyce 
uelastycznienia ról kobiety i mężczyzny (opieka nad 
dziećmi, praca zawodowa, etc.), choć zmiana ta pewnie  
z perspektywy progresywnej wyda się niewystarczają-
ca. Możliwe, że taki pomysł na rede�nicję rodziny poja-
wia się też w innych kręgach.

Niezależnie jednak od preferowanej wizji rodziny/ma-
łej wspólnoty, jej podtrzymanie i wzmocnienie będzie 
możliwe wyłącznie wtedy, kiedy podmioty odpowie-
dzialne za zbudowanie jej fundamentów, czyli zasadni-
czo ludzie w wieku 25–40 lat, będą mieli na to czas. To, 
obok solidarności terytorialnej, najbardziej palące wy-
zwanie stojące przez decydentami politycznymi odpo-
wiedzialnymi za nomen omen „odpowiedzialny rozwój”.

SOLIDARNOŚĆ MIĘDZYPOKOLENIOWA  
W PRAKTYCE: PENSJA RODZICIELSKA, „PODATEK 
SOLIDARNOŚCIOWY”, UELASTYCZNIENIE WIEKU 
EMERYTALNEGO

Skala i stopień złożoności problemu jest tak ogromny, 
że trudno wskazać jedno proste rozwiązanie. Potrzeb-
ny jest kompleksowy pakiet propozycji, uwzględniają-
cy zmiany w zakresie polityki edukacyjnej, zdrowotnej, 
rynku pracy czy wreszcie polityki społecznej. Ponadto 
osiągnięcie wskazanego powyżej celu nie jest możliwe 
w rok czy dwa. Wymaga to raczej kilkunastoletniej 
perspektywy, co z kolei wymusza istnienie szerokiego, 
pozapartyjnego konsensusu. Do tego zaś niezbędne 
jest uruchomienie debaty publicznej. Taki jest zresztą 
główny cel niniejszego tekstu. Nie oznacza to wcale, 
że uchylam się przed odpowiedzialnością wskazania 
choćby jednej propozycji, która mogłaby przybliżyć nas 
do urzeczywistnienia wizji „solidarności międzypoko-
leniowej”.

Mając pełną świadomość kontrowersyjności tego roz-
wiązania, w moim przekonaniu w perspektywie nie 
dłużej jak dekady powinniśmy wprowadzić „pensję 
rodzicielską”, czyli swego rodzaju dochód podstawowy 
dla rodziców dzieci w wieku do 12 lat, którzy nie prze-
kroczyli 40. roku życia (niezależnie od formy związku 
między rodzicami).

Pensja taka powinna być adresowana zwłaszcza do 
tych rodziców, którzy nie mają szansy na uelastycznie-
nie czasu pracy, choć oczywiście nie powinno się auto-

matycznie wykluczyć osób wykonujących tzw. wolne 
zawody. Celem wprowadzenia pensji rodzicielskiej 
jest stworzenie możliwości ograniczenia czasu pracy 
i zachęcenie rodziców zarówno do większego zaanga-
żowania w proces wychowania dzieci, jak i do budowy 
trwalszej więzi między nimi samymi. Ponadto w ra-
mach pensji rodzicielskiej powinny istnieć zachęty do 
większego zaangażowania rodziców w działalność spo-
łeczną, w tym działalność polegającą na towarzyszeniu 
osobom starszym, których doświadczenia życiowe 
mogą w mniejszym lub większym stopniu stanowić 
wartość dodaną w procesie wychowywania dzieci.

Zanim przedstawię słabości pensji rodzicielskiej, wska-
zywane przez krytyków, chciałbym się skupić na wy-
branych zaletach tego rozwiązania. Po pierwsze, o�a-
rujemy niezbędny czas osobom odpowiedzialnym za 
tworzenie rodzin/wspólnot, stanowiących fundament 
inkluzyjnego i sprawnie działającego społeczeństwa, 
jednocześnie zdejmując z nich część presji związanej 
z koniecznością utrzymania rodziny. Po drugie, dając 
więcej czasu rodzicom, tworzymy przestrzeń do kom-
pleksowej reformy systemu edukacyjnego, niezbędnej 
z perspektywy stojących przed nami wyzwań społecz-
nych i technologicznych – w innym przypadku nie da 
się bowiem wciągnąć rodziców, czyli jednego z kluczo-
wych aktorów, do tego procesu. Po trzecie, zwiększamy 
możliwość zaangażowania ojców w proces wychowy-
wania dzieci, co może skutkować osłabieniem „traumy 
pierwszego dziecka”, a co za tym idzie wzrostem współ-
czynnika dzietności (można się zastanowić nad wpro-
wadzeniem indeksacji świadczenia wraz z pojawieniem 
się kolejnego dziecka). Po czwarte, w sposób umiarko-
wany, ale jednak, wyrównujemy długookresowo szanse 
na rynku pracy dla kobiet, o ile oczywiście pensja ro-
dzicielska będzie wystarczająco wysoka, aby skłonić 
mężczyzn do ograniczenia aktywności zawodowej  
w tym okresie. Może się tak stać zarówno dzięki zwięk-
szeniu pola manewru dla młodych mam, jak i docelowo 
wyrównaniu różnic w zakresie doświadczenia zawodo-
wego kobiet i mężczyzn w wieku 40 lat. Po piąte, za-
chęcając obydwoje rodziców do większej aktywności 
obywatelskiej w czasie „urlopu” od pracy zawodowej, 
zwiększamy także relatywnie szanse kobiet na udział 
w życiu publicznym. Ostatnie trzy argumenty są nie-
zwykle istotne z perspektywy wyzwań związanych  
z „feminizacją” kultury, umożliwiając przeprowadzenie 
tego procesu w sposób bardziej ewolucyjny.
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Dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt, że ze względu na 
postępującą robotyzację będziemy potrzebować ra-
dykalnych innowacji społecznych i humanistycznych, 
które będą stanowiły przeciwwagę dla świata robotów, 
wysłanie na ten „odcinek” kreatywnych dwudziesto-  
i trzydziestolatków jawi się jako sensowne rozwiązanie. 
Stanowi to też kontrargument wobec zarzutu, że oso-
by pobierające pensję rodzicielską będą mieć problem  
z powrotem na rynek pracy. Niewykluczone, że ich 
kompetencje miękkie nabyte w procesie wychowywa-
nia dzieci i poprzez innowacyjną aktywność obywa-
telską będą stanowiły dobre przygotowanie do pracy 
zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Jakie są słabości pensji rodzicielskiej? Jest ich wie-
le. Pierwszą z nich są koszty dla budżetu państwa. 
Trudno je dziś oszacować. Załóżmy, że rozwiązanie 
wprowadzimy w 2025 r., i  statystycznie obejmie 
ono ludzi mających pomiędzy 28 lat (średni wiek 
urodzenia pierwszego dziecka) a 40 lat (istotne 
zaangażowanie rodziców w edukację, na podsta-
wie doświadczeń psychologii rozwojowej, ma sens 
do osiągnięcia przez dziecko mniej więcej 12 lat). 
Oznacza to, że mówimy o osobach urodzonych mię-
dzy 1985 a 1997 rokiem. Osób takich jest niecałe 
siedem milionów. Przyjmijmy założenie, że dzieci 
w wieku niższym niż 12 lat będzie mieć około po-
łowa 28-latków i trzy czwarte 40-latków – zostają 
nam mniej więcej cztery miliony osób. Zważyw-
szy, że część z nich nie będzie chciała zrezygnować  
z pełnowymiarowej pracy zawodowej, bo osiąga 
zbyt wysokie zarobki, albo/i posiada elastyczny 
czas pracy, liczbę bene�cjentów ograniczmy do po-
łowy, co daje nam 1,5 miliona osób. Przy założeniu, 
że pensja rodzicielska będzie równa 30. centylowi 
wynagrodzeń, w 2025 r. powinna miesięcznie wy-
nosić ok. 4000 zł  brutto, czyli w skali roku 48 000 
zł. Mnożąc to razy 1,5 miliona osób wychodzi nam 
kwota 72 miliardów zł rocznie. Jeśli pensja rodzi-
cielska zastąpiłaby program „Rodzina 500 Plus”  
i inne świadczenia rodzinne, które łącznie kosztują 
nas niecałe 30 miliardów, oznaczałoby to, że musi-
my znaleźć dodatkowo około 40–45 miliardów zł.

Tak, to jest kosmiczna kwota. Oczywistym jest, że 
nie da się znaleźć takich pieniędzy w dzisiejszym 
budżecie. Jeśli jednak popatrzymy na wydatki pu-
bliczne na szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, 

wyjdzie nam, że wydajemy na nie blisko… 50 mi-
liardów zł. Właśnie dlatego proste wyliczenie kosz-
tów pensji rodzicielskiej na tym etapie jest w ja-
kimś sensie bezzasadne, bo wprowadzenie takiego 
programu musi się wiązać z kompleksową zmianą 
sposobu myślenia o wielu innych politykach, w tym 
także polityce podatkowej.

W tym ostatnim przypadku, w imię solidarności 
pokoleniowej, należałoby wprowadzić jakąś formę 
progresji dla osób, które już wychowały swoje dzie-
ci i nie ponoszą kosztów związanych z ich edukacją 
i utrzymaniem, spłatą kredytów hipotecznych, etc.

Oznaczałoby to, że osoby  
w wieku 50+ objęte zostałyby 
czymś w rodzaju „podatku 
solidarnościowego”, którego 
stawka byłaby niezależna od 
wysokości osiąganych dochodów 
(progresja uzależniona od wieku, 
a nie dochodów). 
 
Rozwiązanie takie wydaje się o tyle efektywne, że 
osoby w wieku 50+ powinny uzyskiwać statystycz-
nie najwyższe dochody. Ze zrozumiałych powodów 
trudno jest jednak takim podatkiem obciążyć dzi-
siejszych 50-latków – powinny go płacić dopiero te 
osoby, które skorzystają z pensji rodzicielskiej.

Ważnym elementem uzupełniającym pensję ro-
dzicielską i podatek solidarnościowy powinno być 
uelastycznienie wieku emerytalnego i uzależnienie 
go od okresu pracy zawodowej. W takim przypadku 
prawo do „wcześniejszej” emerytury rodzice naby-
waliby po ukończeniu 30 lat pracy, co w praktyce 
oznaczałoby podwyższenie wieku emerytalnego 
do 70. roku życia. Osoby niekorzystające z pensji 
rodzicielskiej musiałyby przepracować minimum  
40 lat – te 10 lat różnicy mogłyby stanowić do-
datkową zachętę do skorzystania z pensji ro-
dzicielskiej (dodatkowo można rozważyć skró-
cenie wieku emerytalnego dla rodziców, którzy 
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wychowali co najmniej dwójkę/trójkę dzie-
ci). Jednocześnie należałoby rozważyć wpro-
wadzenie zachęt do pozostawania na rynku 
pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, np.  
w postaci zwrotu zaliczek na podatek dochodowy  
i składek na ubezpieczenia społeczne. Takie roz-
wiązanie jest bardziej akceptowalne politycznie niż 
sztywne podniesienie wieku emerytalnego, a jed-
nocześnie koresponduje z wydłużającą się zdolno-
ścią do pracy zawodowej, wynikającą zarówno z wy-
dłużenia życia, jak i zmiany charakteru tejże pracy.

Podobnie jak w przypadku pensji rodzicielskiej, tak-
że i tu trudno szacować korzyści i koszty wprowa-
dzenia takiego rozwiązania. Mam świadomość, że 
odpowiedzialna polityka nie powinna abstrahować 
od uwarunkowań �nansowych. Z drugiej jednak 
strony w obliczu próby całkowitej zmiany systemu 
nie powinno się rozpoczynać od liczenia, tylko od 
myślenia. Jak doskonale pokazał program „Rodzina 
500 Plus”, wszystko (lub prawie wszystko) jest kwe-
stią ustalenia priorytetów.

Poza wymiarem budżetowym, poważne wątpliwo-
ści związane z wprowadzeniem pensji rodzicielskiej 
rodzi także zdolność trzydziestolatków do umiejęt-
nego wykorzystania środków otrzymanych od pań-
stwa. Może się zdarzyć, że jako społeczeństwo wy-
damy ponad 60 miliardów zł, a nie będzie to miało 
żadnego przełożenia ani na dzietność, ani na jakość 
więzi rodzinnych czy procesu „wychowawczo-kształ-
ceniowego”. Zgodzę się, że takie ryzyko występuje, 
podobnie jak występowało w przypadku programu 

„Rodzina 500 Plus”. Czy pesymiści mieli rację? Trud-
no ocenić. Badania nie wskazały przecież jakiegoś 
radykalnego wzrostu sprzedaży napojów alkoholo-
wych, co wieszczyły osoby nieprzychylne pomysłowi 
Prawa i Sprawiedliwości na politykę rodzinną. Moja 
odpowiedź jest ideologiczna, i mam tego pełną świa-
domość – wierzę w ludzką racjonalność, nawet jeśli 
jest ona ograniczona. Dlatego też pokładam nadzieję, 
że ta ogromna suma pieniędzy może długookresowo 
przynieść pozytywne efekty społeczne, co oczywi-
ście nie wyklucza inicjowania działań o charakterze 
edukacyjnym, adresowanych do młodych rodziców. 
Szczególną rolę w tym zakresie powinny przejąć 
organizacje społeczne, w tym związki wyznaniowe  
z Kościołem katolickim na czele.

Jeszcze inny problem, na który uwagę zwrócić 
mogą krytycy tego rozwiązania, to uzależnienie 
trzydziestolatków od wsparcia państwa, co z kolei 
może prowadzić do jakiejś formy ich upośledzenia. 
Popularne jest twierdzenie, że zaczynamy szano-
wać pieniądze i mądrze je wydawać, dopiero jeśli 
sami je zarobimy. Zapewne jest w tym jakaś racja.

Pytanie jednak brzmi, czy 
faktycznie wszyscy młodzi 

rodzice są w stanie samodzielnie 
utrzymać swoje rodziny. Albo czy 
faktycznie jesteśmy w stanie tak 

zmienić rynek pracy, aby wszyscy 
rodzice otrzymywali godziwe  

(z perspektywy potrzeb) pensje. 
W świetle rosnących nierówności 
i spadającego udziału płac w PKB 

to w moim przekonaniu utopia. 
Podobnie jak teza, że pokolenie 

’89 jako pierwsze w historii 
ostatnich 300 lat odziedziczy 

realny majątek.
 

Może i odziedziczy, ale obejmie to zaledwie kilka, może 
kilkanaście procent badanych. Nie jest przypadkiem, 
że w globalnym rankingu poświęconemu majątkowi 
zakumulowanemu w poszczególnych krajach, Polska 
mieści się raczej bliżej Libanu niż Szwecji.

Wprowadzenie większej redystrybucji może oczywiście 
utrudnić akumulację kapitału, ale w moim przekona-
niu osoby najbogatsze i tak go zakumulują, niezależ-
nie od systemu podatkowego. Z kolei wyrównanie 
szans na starcie dla jak największej części wspólnoty 
tworzy w długim okresie możliwość powszechniejszej 
akumulacji kapitału. Tym bardziej, że ani ta progresja 
nie dotknie tylko najbogatszych, bo będzie w końcu 
uzależniona od wieku, ani nie będzie prawdopodobnie 
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tak duża. Zwłaszcza, że pieniądze potrzebne na s�nan-
sowanie pensji rodzicielskiej w założeniu mają też po-
chodzić z przesunięć obecnych wydatków – w nowym 
modelu nie będzie choćby potrzeby utrzymywania tak 
dużej infrastruktury szkolnej (nieruchomości, etc) 
czy też tak pokaźnej liczby nauczycieli. Na marginesie 
można dodać, że część z nich mogłaby zasilić rynek 
pracy, zgłaszający już dziś ogromne zapotrzebowanie 
na pracowników. 

ZACZNIJMY SIĘ SPIERAĆ!

Mam świadomość, że zarówno powyższa diagnoza, jak 
i propozycje rozwiązań, mają charakter wycinkowy i są 
opisane w powierzchowny sposób. Że brakuje liczb, da-
nych, szczegółów. Że tezy nie są w pełni uzasadnione. 
Że brakuje propozycji z zakresu polityki zdrowotnej, 
rynku pracy, społecznej, etc. Że cała wizja jest kon-
trowersyjna, a dla niektórych pewnie kosmiczna i uto-
pijna. Nie zmienia to jednak moim zdaniem faktu, że  
o solidarności pokoleniowej musimy zacząć na poważ-
nie rozmawiać. Podobnie jak musimy rozpocząć poważ-
ną debatę o systemie edukacyjnym, który przez swoją 
totalność stanowi jeden z najważniejszych elementów 
każdego modelu społecznego.

Podsumowując, starałem się pokazać, że prędzej czy 
później będziemy musieli coś zrobić z instytucją ro-
dziny i instytucją szkoły. Lepiej się do tego solidnie, 
strukturalnie przygotować, niż później chaotycznie re-
agować na kolejne kryzysy. Nawet jeśli naszą odpowie-
dzią miałyby być reformy na znacznie mniejszą skalę. 
Warto bowiem zacząć od ogarnięcia wzrokiem całego 
lasu, zamiast z początku zabierać się za lustrowanie 
pojedynczych drzew.

Tekst został opublikowany na łamach portalu opinii Klubu 
Jagiellońskiego 17 lutego 2019 r.
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Jeśli prawica ma kiedyś stać się sprawcza nie tylko  
w generowaniu mitów oraz retoryce politycznej, 
ale również w realnym rządzeniu, to musi uznać 
III RP za własne państwo. Droga do tego wie-
dzie przez zaakceptowanie całej wieloznaczności 
Okrągłego Stołu.

Kolejne rocznice obrad Okrągłego Stołu coraz 
bardziej przypominają kłótnie rozwiedzionych 

rodziców. Nam przypadła rola dzieci, którzy 
przy każdych świętach muszą na nowo prze-
żywać spory sprzed 30 lat. Za oknem świat się 
zmienia, wnuki rosną, na co dzień w pracy robi-
my rzeczy, które naszym rodzicom nawet się nie 
śniły. A tu ciągle to samo. „No powiedz: kto był 
bardziej winny? Mamusia czy tatuś? Jaruzelski 
czy Wałęsa? Michnik czy Kaczyński?”. Pora z tym 
skończyć.

Okrągły stół to 
symbol Waszej 
złej polityki
 
 

Krzysztof Mazur

Okrągły Stół to najbardziej prozaiczny na świecie moment negocjacji 
w ramach elit. Każdy z liczących się aktorów chciał uzyskać dla siebie 
jak najlepszą pozycję startową w nowym rozdaniu. Jednym te nego-
cjacje poszły lepiej, drugim gorzej. Jedni dostali funkcję prezydenta, 
drudzy „Gazetę Wyborczą”, a jeszcze inni Komisję Majątkową. Okrą-
gły Stół jest niczym więcej jak symbolicznym początkiem współczesnej 
polskiej polityki. I jak polska polityka nie jest on ani biały, ani czarny, 
ale po prostu szary. 
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OKRĄGŁY STÓŁ JAKO NARZĘDZIE POLITYCZNEJ 
HEGEMONII POKOLENIA „S” I UPUPIENIA ICH 
DZIECI

Nie powiem, przez lata dawałem się w to wkręcić. 
Czytałem z wypiekami na twarzy kolejne publikacje, 
które odsłaniały kulisy tamtych negocjacji. Analizo-
wałem, kto z kim rozmawiał w Magdalence, kogo do-
puszczono do stołu, a komu została przypisana tylko 
rola kontestatora. Rozgrywałem w myślach warianty 
alternatywne. Co można było zrobić lepiej? Jak ugrać 
więcej? Z biegiem lat mój entuzjazm do takich zabaw 
intelektualnych zupełnie opadł. Dziś widzę, jak bardzo 
spór o Okrągły Stół jest sporem personalnym, który 
ma jedynie legitymizować przynależność do jednego  
z politycznych plemion.

Słowa Błaszczaka, że ustawa o Sądzie Najwyższym  
i Krajowej Radzie Sądownictwa „kończy w Polsce ko-
munizm”, budzą już tylko śmiech i politowanie. Czy 
gdy rok później PiS pod wpływem Brukseli wycofy-
wał się rakiem z jej zapisów, to komunizm został re-
aktywowany? Żadnej wiarygodności nie ma również 
Tusk inicjujący Ruch 4 Czerwca. Czy już raz takiego 

„obywatelskiego” projektu w kolebce Solidarności nie 
powoływał? I w tym wypadku mit pierwszych „wol-
nych” wyborów nie służy niczemu innemu jak grze ze 
Schetyną.

Ustawiacie sobie Okrągły Stół 
jak wam wygodnie. Używacie go 
jako narzędzia do prowadzenia 
kolejnych wojenek podjazdowych. 
 
A my, z wdzięczności za dawne zasługi, mamy bez-
krytycznie popierać nieudolne próby „reformy” 
sądownictwa albo żyrować wasze próby powrotu 
do polskiej polityki. Na 30 lat zapewniliście sobie  
w ten sposób hegemonię. Dla mojego pokolenia, 
które, gdy powstawał rząd Mazowieckiego, nie do-
stało tek ministerialnych, lecz pierwsze szkolne 
plecaki, wejście do politycznej gry musi prowadzić 
przez rytualne opowiedzenie się po którejś ze stron. 
I choć tamten podział już dawno się zdezaktualizo-
wał, to ciągle musimy odpowiadać: „kto był bardziej 

winny: Michnik czy Kaczyński?”. Także z powodu 
tego pokoleniowego „upupienia” (bardziej krewcy 
czytelnicy mogą w tym słowie podmienić „p” na „d”) 
mam już dość tego sporu.

OKRĄGŁY STÓŁ NIE MA W SOBIE NIC WZNIOSŁEGO

Paradoksalnie, im bardziej natrętnie stawiacie przed 
nami to pytanie, tym bardziej ujawniacie jego wyłącz-
nie rytualny charakter. Nikt z was, politycznych gra-
czy, już chyba nie ukrywa, że nie chodzi mu o rzetelną 
ocenę wydarzeń historycznych. W ten sposób, wbrew 
własnym intencjom, popularyzujecie najprostszą, a za-
razem najprawdziwszą legendę Okrągłego Stołu.

Nie, nie był to napisany w Moskwie tajny plan polega-
jący na tym, by zdrajcy z „S” sprzedali Polskę „czerwo-
nym”. Nie, nie była to również powszechnie zaakcepto-
wana umowa społeczna oraz wielkie zwycięstwo naszej 
demokracji. 

Był to najbardziej prozaiczny na świecie moment nego-
cjacji w ramach elit, gdy każdy z liczących się aktorów 
chciał uzyskać dla siebie jak najlepszą pozycję starto-
wą w nowym rozdaniu. Jednym te negocjacje poszły 
lepiej, drugim gorzej. Jedni dostali funkcję prezydenta, 
drudzy „Gazetę Wyborczą”, a jeszcze inni Komisję Ma-
jątkową. Nie ma co jednak doszukiwać się tu drugiego 
dna, ani tym bardziej wielkiej meta�zyki tego wydarze-
nia. Okrągły Stół jest niczym więcej jak symbolicznym 
początkiem współczesnej polskiej polityki. I jak polska 
polityka, nie jest on ani biały, ani czarny, ale po prostu 
szary. Ot, odwieczna plątanina interesów, indywidual-
nych ambicji i ślepego losu.

LEWICA WYKLUCZA

W białej legendzie, forsowanej przez liberalną lewicę, 
najbardziej irytuje mnie obłuda. Lewica na sztandarach 
głosi hasła walki z wykluczeniem, a cała jej aktywność 
wokół Okrągłego Stołu polegała na maksymalnym 
wykluczeniu konkurentów politycznych. I przyznajmy 
szczerze, to był prawdziwy majstersztyk.

Kuroń i Michnik, uznani za „zawodowych antykomu-
nistów”, mieli w ogóle przy stole nie zasiąść, bo taki 
wzbudzali lęk i nienawiść w aparacie partyjnym. Wałę-
sa musiał pisać specjalny list do Kiszczaka, by się o nich 
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upomnieć, a negocjacje w tej sprawie trwały prawie 
trzy miesiące. Ostatecznie komuniści zmienili zdanie, 
a byli KOR-owcy z outsiderów nagle stali się głównymi 
rozgrywającymi.

Nikt już dzisiaj się z tym szczególnie nie kryje. W nie-
dawno wydanej książce Psychologia Okrągłego Stołu, 
którą na okładce rekomenduje sam Michnik, można 
już było opublikować charakterystykę tego środowi-
ska przygotowaną przez Dyrektora Departamentu  
III MSW pod koniec 1988 r.: środowisko KOR-u dąży 
do „utrzymania wyłączności na doradztwo Wałęsie”, 
chce mieć decydujący głos na temat składu rozmów-
ców oraz kontrolować tematykę rozmów. Michnik  
w tym czasie zamieszkał w Gdańsku, dzięki czemu 
mógł zbudować bliższą relację z Wałęsą. Kluczowe po-
sunięcia dalej konsultuje z Kuroniem i Geremkiem, do 
których dołącza Mazowiecki.

Nawet jeśli w tej opinii jest pewna przesada, bo puł-
kownik SB chciał po prostu ostrzec Jaruzelskiego 
przed siłą byłych KOR-owców, to nikt nie zaprzeczy, 
że to ten „gabinet Wałęsy” będzie miał kluczowy głos 
na każdym etapie rozmów. To oni nominują Henryka 
Wujca na „o�cera kadrowego Okrągłego Stołu”. Ten 
będzie decydował o składzie delegatów, podstolików  
i ekspertów, nominując w ten sposób nową elitę III RP. 
To oni staną się również  największymi bene�cjenta-
mi tego procesu. Dostaną w spadku nie tylko legendę 
pierwszego niekomunistycznego premiera, na której 
zbudują Unię Demokratyczną. Przede wszystkim jed-
nak wynegocjują sobie „Gazetę Wyborczą”, która da im 
szansę na hegemonię kulturową aż do czasu powsta-
nia internetu. Trzeba przyznać, że było warto te kilka 
miesięcy pojeździć pociągiem do Gdańska i nosić za 
Lechem walizki.

Tajemnicy ich znaczenia nie trzeba jednak szukać  
w teoriach spiskowych czy archiwach tajnej policji. Ich 
kluczowa rola jest poniekąd zrozumiała. W momencie 
przełomu to oni stanowili najbardziej zwartą grupę  
o wybitnych zdolnościach analitycznych oraz rozle-
głych znajomościach – nie tylko w opozycji, ale również 
w establishmencie partyjnym. Mieli odwagę myśleć 
ponad schematami, by zawierać zupełnie nowe soju-
sze. Co być może najważniejsze, choć często pomijane 

– mieli również świetne kontakty na Zachodzie. Ten 
ostatni atut okaże się mieć kluczowe znaczenie nie tyl-

ko wtedy, gdy zachodnia prasa poda informację, jeszcze 
przed o�cjalną decyzją KC PZPR, że w Polsce odbędą 
się wolne wybory do Senatu, stawiając w ten sposób 
komunistów przed faktami dokonanymi. Zaważy 
zwłaszcza wtedy, gdy przyjdzie Wałęsie wskazać kan-
dydata na premiera, którego jednym z podstawowych 
zadań będzie renegocjowanie kredytów z Zachodem.

To wszystko nie powinno nam jednak przesłonić pod-
stawowego faktu. Dzięki swoim niewątpliwym talen-
tom do gier zakulisowych „gabinet Wałęsy” dokonał 
zawłaszczenia dziedzictwa „S”. W kluczowym momen-
cie rolę reprezentantów ruchu społecznego o wyraźnie 
narodowo-katolickim i antykomunistycznym etosie 
przejmuje mało liczne środowisko lewicy laickiej oraz 

„koncesjonowanych katolików”. Zdając sobie sprawę  
z bycia w mniejszości, dążą do zawężenia reprezentacji 
strony społecznej przy Okrągłym Stole, co potem po-
wtórzą przy tworzeniu list na wybory czerwcowe.

Z „lotu ptaka” Okrągły Stół może wyglądać jak pojed-
nanie ponad podziałami. Tak naprawdę było to jednak 
pojednanie części elit poprzez wykluczenie wielu in-
nych grup społecznych i środowisk opozycyjnych. Lista 
jest rzeczywiście imponująca. W tym procesie nie zna-
lazło się miejsce dla: Konfederacji Polski Niepodległej, 
Solidarności Walczącej, Unii Polityki Realnej, Grupy 
Roboczej Komisji Krajowej, łódzkiej grupy Grzegorza 
Pałki, środowiska czasopisma „Głos”, środowiska Jana 
Olszewskiego, grupy Anny Walentynowicz, Klubu Po-
litycznego ’88…

Na jesieni 1981 r. odbyły się 
pierwsze demokratyczne 

wybory na szefa „S”. Przeciwko 
Wałęsie wystartowali wówczas 
Jan Rulewski, Marian Jurczyk 

i Andrzej Gwiazda. Łącznie 
uzyskali wówczas 45% głosów 

delegatów. Osiem lat później 
dla nikogo z nich nie znalazło się 

miejsce przy Okrągłym Stole.
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Zmarginalizowany został również potencjał rewolucyj-
ny pokolenia Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz 
Federacji Młodzieży Walczącej, które dopiero wchodzi-
ło na scenę polityczną. Grupa Kuronia odrzuciła za-
tem liczne i bardzo zasłużone w latach 80. środowiska. 
Zręcznie rozegrano podział na dążących do dialogu 

„pragmatyków” i pałających rządzą rozlewu krwi „fun-
damentalistów”. Dzięki hegemonii „Gazety Wyborczej” 
taki sposób „etykietowania” stanie się zresztą metodą 
tego środowiska również w kolejnych latach.

Powiecie, że to „prawicowe gadanie”. Być może macie 
rację. Wcześniej jednak skonfrontujcie się z zapomnia-
nym dziś, a symbolicznym faktem. Przy okazji two-
rzenia list na wybory czerwcowe pojawiła się kwestia 
tożsamości przyszłych posłów i senatorów. Aleksander 
Hall i Tadeusz Mazowiecki, których trudno było zali-
czyć do „fundamentalistów”, zaproponowali, by repre-
zentanci strony opozycyjnej mieli możliwość w trakcie 
kampanii prezentowania swoich odrębnych środowisk 
politycznych. Miałoby to pozwolić na ujawnienie się  
i uznanie naturalnego pluralizmu w obrębie szerokie-
go ruchu społecznego. Propozycja ta nie spodobała 
się reszcie „gabinetu Wałęsy”, dlatego została szybko 
utrącona. W wyniku tego ani Hall, ani Mazowiecki nie 
kandydowali w wyborach 4 czerwca. Dziś wydaje się 
to absurdalne, bo Mazowiecki kilka tygodni później 
został premierem. Wcześniej jednak na własnej skórze 
doświadczył, co to znaczy zostać wykluczonym przez 

„familię”…

REGUŁY NIE MAJĄ ZNACZENIA

Kończąc wątek białej legendy Okrągłego Stołu jako 
„święta demokracji”, musimy jeszcze zmierzyć się  
z dwoma niewygodnymi faktami. Pierwszy z nich to 
oczywiście negocjacje w Magdalence. Przeszło mi już 
młodzieńcze oburzenie na fraternizowanie się przy 
wódce. Świadectwa uczestników tych rozmów poka-
zują, że nie było również żadnego „tajnego porozumie-
nia”. Przyjmuję także ze zrozumieniem, że tak trudne 
rozmowy wymagają negocjacji w mniejszych grupach.

Moje zastrzeżenie do Magdalenki jest inne. Doszło 
tam, po raz kolejny, do oczywistego wykluczenia. Jeśli 
Okrągły Stół, jak twierdzi Janusz Reykowski, szef ze-
społu politycznego z ramienia PZPR, był jedynie forum 
akceptacji najważniejszych ustaleń, które wcześniej 

zapadały właśnie w Magdalence, to należało zapewnić 
pluralizm strony solidarnościowej w tych rozmowach. 
Tymczasem spośród siedemnastu osób biorących 
udział w tamtejszych spotkaniach z ramienia „S” aż 
dziesięć w kolejnych latach stało się politykami Unii 
Demokratycznej lub Unii Wolności. Te partie w de-
mokratycznych wyborach do Sejmu nigdy nie zdobyły 
więcej niż 13% głosów. Tymczasem wśród negocjato-
rów w Magdalence stanowili 60%. Nie trzeba odwoły-
wać się do żadnej teorii spiskowej, by dostrzec w tym 
uzurpację.

W sierpniu 1980 r. negocjacje 
z władzą toczyły się na 
oczach wszystkich, by każdy 
miał poczucie udziału w 
nich. Szeregowi stoczniowcy 
nagrywali je wówczas na 
magnetofony szpulowe. W 1989 r. 
zostały one zawłaszczone przez 
grupę Kuronia, przy wykluczeniu 
wielu innych środowisk. Jedynym 
nagrywającym ich treść był 
Kiszczak.
 

Wreszcie drugi niewygodny fakt z perspektywy bia-
łej legendy to zmiana ordynacji wyborczej pomiędzy 
I i II turą wyborów czerwcowych. Ordynacja nie prze 
widywała bowiem, że w I turze ponad 50% wyborców 
skreśli kandydatów ówczesnego establishmentu, któ-
rzy znaleźli się na tzw. liście krajowej. A tak stało się 
w przypadku 33 prominentnych działaczy partyjnych. 
Chcąc działać zgodnie z prawem, należało wówczas 
przyjąć, że liczba posłów zostanie pomniejszona o te 
33 mandaty. Dokładnie taką wykładnię zaprezento-
wali prawnicy KC PZPR, którzy choć przez lata działali 
w służbie partii komunistycznej, to tu wydali jasną ek 
spertyzę. Nie zmienia się zasad w trakcie gry!

Kierownictwo „S” miało jednak inne zdanie na ten 
temat. Rękami prominentnych profesorów prawa, któ-
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rzy w III RP staną się głównymi obrońcami praworząd-
ności, dokonają interpretacji „rozszerzającej”. Wyślą  
w ten sposób jasny sygnał, że prawo jest wtórne wo-
bec interesów politycznych. Można je dość elastycznie 
interpretować, w zależności od kontekstu. Jak napisze 
Antoni Dudek: „zgoda na manipulowanie ordynacją 
dowiodła, że przywódcy Komitetu Obywatelskiego 
skłonni są dla realizacji swoich planów politycznych 
instrumentalnie traktować wolę większości społeczeń-
stwa. Dla wielu Polaków oznaczało to zdradę ideowych 
fundamentów, na których zbudowana została Solidar-
ność, i początek epoki moralnego relatywizmu, który  
w następnych latach niepodzielnie zapanował w pol-
skim życiu publicznym”.

Jeśli do dziś mamy problem z praworządnością, to 
jednym z prapoczątków tego kryzysu była właśnie 
zmiana ordynacji wyborczej. Liberalno-lewicowi po-
litycy oraz dziennikarze słusznie dziś krytykujący 
prawicę za spór z TK i reformę sądownictwa powinni 
pamiętać o tym grzechu pierworodnym obciążającym 
ich sumienia.

Z tych wszystkich powodów nigdy nie kupię białej le-
gendy Okrągłego Stołu. Nie było to „święto demokra-
cji”, bo nie tak wyobrażam sobie demokrację. Demo-
kracja powinna być inkluzywna i dawać równe szanse 
różnym środowiskom, by wyrażały swoje poglądy  
i interesy. Musi opierać się również na jasnych za-
sadach, których nie można zmieniać w trakcie gry. 

„Drużyna Wałęsy” przy Okrągłym Stole zachowywała 
się odwrotnie. Kluczowi doradcy Lecha rozumieli, że 
ich siłą są zakulisowe gry oraz znakomite kontakty 
po obu stronach historycznego sporu. Zarazem, jako 
środowisko typowo inteligenckie, wiedzieli, że bar-
dzo trudno będzie im wygrać w demokratycznych 
wyborach. Dlatego przez wiele miesięcy nie parli do 
wolnych wyborów, tylko konserwowali porozumienie 
z komunistami, nawet gdy można już było od niego 
odstąpić. Ba, gdy oczekiwała tego znaczna większość 
Polaków! To jednak nie miało dla nich szczególnego 
znaczenia, bo to nie wola ludzi, ale historyczna rola 
inteligencji dawała im mandat do działania.

Na „obrotowej scenie historii” – powie Michnik jesz-
cze w 1989 r. w rozmowie z Jackiem Żakowskim – to 
nie zdeprawowane komunizmem społeczeństwo, ale 
elity mające autorytet intelektualny i moralny mają 

do odegrania główną rolę. W świetle tych słów Okrą-
gły Stół to nie żadne „święto demokracji”, ale porozu-
mienie części elit. Dodajmy, elit mających do społe-
czeństwa bardzo protekcjonalny stosunek.

JARUZELSKI OSZUKAŁ PARTIĘ

Pod białą legendę chcieli podpiąć się również komuni-
ści. To oni mieli być drugą stroną historycznego poro-
zumienia, która wyrzekła się swojej dotychczasowej 
władzy dla dobra Polski. Szkoda tylko, że to również 
bajeczka dla grzecznych dzieci. W rzeczywistości nie 
mieli oni innego wyjścia. Pod koniec 1988 r. zadłuże-
nie kraju wynosiło 39,3 miliardów dolarów. Stosunek 
tego zadłużenia do dochodu narodowego wynosił 
62,5%. Do tego dochodziła bardzo niska konkurencyj-
ność przemysłu. Materiało- i energochłonność naszej 
gospodarki była prawie dwukrotnie wyższa niż w RFN 
czy we Francji. Polska potrzebowała radykalnej moder-
nizacji, zastrzyku kapitału w zachodnich walutach oraz 
umorzenia choć części zagranicznego długu. Dopiero 
wtedy można było myśleć o jakiejkolwiek stabilizacji.

John Davis, ambasador USA w Polsce, nie pozostawiał 
wątpliwości. Zachód pomoże, o ile rząd rozpocznie 
negocjacje z opozycją, wprowadzony zostanie plu-
ralizm polityczny, na nowo zalegalizowana zostanie  

„S”, zostanie jej zaproponowany jakiś udział w rządze-
niu, wreszcie pojawi się perspektywa wolnych wyborów.

Komuniści nie zdecydowali się na Okrągły Stół, bo na-
gle nawrócili się na demokrację. Komuniści zdecydowa-
li się na Okrągły Stół, bo potrzebowali dolarów. A bez 
otwarcia się na opozycję nigdy by ich nie otrzymali.

Nie byli jednak w ciemię bici. Za długo bawili się  
w politykę, by teraz tanio oddać skórę. Dlatego bardzo 
starannie się do tego procesu przygotowali. Już na po-
czątku 1986 r. powołali „Grupę Trzech” złożoną z gen. 
Władysława Pożogi (zastępcy Kiszczaka, szefa wywia-
du i kontrwywiadu), Stanisława Cioska (sekretarza KC) 
oraz Jerzego Urbana (dziennikarza, a potem rzecznika 
rządu). To był trzyosobowy think-tank z prawdziwego 
zdarzenia! Człowiek służb, człowiek partii i człowiek 
mediów. Świetnie poinformowani, diabelnie inteli-
gentni, odważni w swoich diagnozach. Przez kolejne 
trzy lata przygotują dla Jaruzelskiego kilkanaście taj-
nych raportów, które potem zostaną wcielone w życie. 
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Od przystąpienia do Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego i nawiązania relacji z Zachodem, przez 
uwłaszczenie nomenklatury i zapewnienie wpływu 
na media i banki w nowym systemie, po amnestię 
polityczną, otwarcie się na strategiczną współpracę 
z Kościołem, manewr kooptacji opozycji „ugodowej” 
przy jednoczesnym wykluczeniu opozycji „radykalnej”. 
Okrągły Stół nie był wielką improwizacją ze strony ko-
munistów. W swoich kluczowych założeniach został 
wcześniej przemyślany i zaproponowany przez „Grupę 
Trzech”.

W kalkulacjach komunistów chodziło o to, by podzie-
lić się z „S” odpowiedzialnością, bez dopuszczenia jej 
przedstawicieli do realnej władzy. Działacze opozycyj-
ni byli potrzebni, by pozyskać przychylność Zachodu  
i społeczeństwa. Ale nic poza tym. Mieli zostać wrobie-
ni we „współwinę” za trudne reformy, bez przesadnego 
dzielenia się z nimi łupami. To zresztą rodziło dość za-
bawne nieporozumienia.

Siadając do negocjacji, strona opozycyjna miała 
dwa priorytety: legalizację „S” oraz reaktywowa-
nie „Tygodnika Solidarność”. To komuniści wyszli 
z propozycją, że może jednak coś jeszcze, na przy-
kład częściowe wybory do Sejmu. Musieli stronę 
społeczną do tego dość usilnie namawiać! Tamta 
bowiem nie kwapiła się, by sięgnąć po władzę. 
Zarazem komuniści proponowali jedynie „pakiet 
mniejszościowy”, zapewniając sobie zarówno 
stabilną większość w Sejmie kontraktowym, jak 
i 6-letnią kadencję prezydenta Jaruzelskiego.  
W tak zabetonowanym systemie nikomu nie miała 
prawa stać się krzywda.

Nie przewidzieli jednego. Że społeczeństwo w wy-
borach 4 czerwca jednoznacznie odrzuci ich hege-
monię, co uruchomiło zupełnie nową dynamikę.  
A gdy Jarosław Kaczyński wywrócił stolik, prze-
ciągając na stronę „S” satelickie partie PZPR-u, 
droga do rządu Mazowieckiego została otwarta. 
Takiego biegu spraw nie przewidziała nawet „Gru-
pa Trzech”.

Realizowana przez komunistów strategia nie pa-
suje zatem do białej legendy. Ubieranie ich w buty 
nagle nawróconych na demokrację skruszonych 
despotów jest śmieszne. Jeśli kogoś przytoczone 

dotąd argumenty nie przekonały, to niech uświa-
domi sobie, że Okrągły Stół był tak naprawdę 
gwałtem dokonanym przez elity PZPR-u na akty-
wie tej partii.

Na jesieni 1988 r. 39 (z 49) komitetów wojewódzkich 
wysłało do Komitetu Centralnego listy protestacyjne 
przeciwko wstępnym spotkaniom Kiszczaka i Wałęsy. 
Jeszcze bardziej dramatyczny przebieg miało plenarne 
posiedzenie KC w styczniu 1989 r. Premier Rakowski 
rekomendował wówczas, by partia otworzyła się na 
rozmowy z „S”, wspólnie wypracowując plan reform. 
Spotkało się to z niezwykle ostrą krytyką „dołów”.  
W tej sytuacji Jaruzelski, Siwicki (minister obrony 
narodowej), Rakowski (premier) i Kiszczak (minister 
spraw wewnętrznych) powiadomili zebranych, że wo-
bec braku akceptacji dla ich polityki podają się do dymi-
sji. Ten oczywisty szantaż przyniósł spodziewany efekt. 
Po przerwie doszło do zmiany stanowiska i ostatecznie 
KC poparło „politykę porozumienia”. Ceną tej decyzji 
było odłączenie się kierownictwa partii od szerego-
wych członków. Jak celnie spointował to Kwaśniewski: 

„Jaruzelski oszukał aparat partyjny, a nie przekonał go 
do reform”.

Nie powinniśmy się jednak dziwić oporowi zasłużo-
nych działaczy PZPR. Wielu z nich czuło przez skórę, 
że zmiany oznaczają koniec ich kariery politycznej. 
Mieli rację.

Po Okrągłym Stole sztandar postkomunistycznej le-
wicy przejął niespełna czterdziestoletni Kwaśniewski  
i ciut starszy od niego Miller. Będą oni czuli pokolenio-
wą wspólnotę raczej z zasiadającymi po drugiej stronie 
stołu rówieśnikami z KOR-u, niż z „leśnymi dziadkami” 
z dołów swojej partii.

Okrągły Stół z perspektywy komunistów nie był zatem 
żadnym „świętem demokracji”, ale nowym rozdaniem 
w ramach elit. Mieli zatem dokładnie takie samo nasta-
wienie jak „gabinet Wałęsy”.

PRAWICA DELEGITYMIZUJE PAŃSTWO

Wiele obłudy jest również w czarnej legendzie forsowa-
nej przez prawicę. Choć na sztandarach głosi ona hasło 

„tylko prawda jest ciekawa”, to i jej pamięć o Okrągłym 
Stole jest szalenie wybiórcza. Prawda w tym wypadku 
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jest bowiem niewygodna: jeśli miałaby to być „zdrada 
elit”, to dokonała się ona również rękami ikon prawicy.

Prezydent Lech Kaczyński w wydanym już po jego 
śmierci Ostatnim wywiadzie nie pozostawił cienia 
wątpliwości: „Nie było żadnego spisku w Magdalence! 
Każdy, kto uważa, że powołanie rządu Mazowieckie-
go było rezultatem jakichś tajnych uzgodnień, kom-
pletnie się myli. Mogę o tym mówić z całkowitą pew-
nością, ponieważ w Magdalence byłem na każdym 
posiedzeniu”.

Z kolei Jarosław Kaczyński kilka tygodni temu za-
skoczył wielu, gdy pozytywnie wypowiedział się  
o pomyśle pomnika dla Mazowieckiego. Zdziwiło 
mnie to zdziwienie. Tak jakbyśmy zapomnieli, że to 
właśnie Kaczyński „przyłożył rękę, jeżeli nie obie 
ręce”, by ten rząd powstał. Jako debiutant w dużej po-
lityce ograł wówczas legendarnego Geremka bardzo 
liczącego na to, że Historia pozwoli mu odegrać rolę 
pierwszego niekomunistycznego premiera. „Salon” 
tej brawurowej akcji debiutanta przeciwko zasłużone-
mu profesorowi nigdy nie zapomniał.

Nie ma zatem żadnych 
wątpliwości, że Kaczyńscy byli 

ważną częścią elit, gdy ta miała 
dokonać rzekomej „zdrady”. I nie 

jest prawdą, że zrobili to tylko 
taktycznie, by zaraz zerwać  

z „logiką Okrągłego Stołu”.

Oczywiście, byli zwolennikami „przyśpieszenia”. Wie-
le razy artykułowali chęć mocniejszego odcięcia się 
od dziedzictwa PRL-u. Na przykład wtedy, gdy zasta-
nawiano się nad zmianą ordynacji między I a II turą. 
Kaczyńscy zaproponowali wówczas na spotkaniu Ko-
mitetu Obywatelskiego, by w zamian domagać się od 
komunistów wolnych wyborów samorządowych. Ale 
nie zaproponowali veta wobec pomysłu zmiany reguł  
w trakcie gry! Ten obrazek dobrze pokazuje ich rolę. 
Nawet jeśli byli za przyspieszeniem, to działali w ra-
mach logiki systemu.

Przecież nazwa ich pierwszej partii – Porozumienie 
Centrum – nie wzięła się znikąd. Startując na senato-
rów z Elbląga i Gdańska, tworząc gabinet prezydenta 
Wałęsy, zostając wiceprzewodniczącym „S” (Lech) czy 
stając na czele reaktywowanego „Tygodnika Solidar-
ność” (Jarosław), bracia Kaczyńscy byli w centrum 
ówczesnego establishmentu. Nawet po obaleniu rządu 
Jana Olszewskiego, po sławetnej „nocy teczek”, Jaro-
sław Kaczyński był gotów do rozmów z Unią Demo-
kratyczną na temat nowej koalicji rządowej. Późniejszy 
prezes PiS-u nie kontestował Okrągłego Stołu, tylko 
starał się na nim ugrać tyle, ile zdołał.

Jego krytycy mogliby powiedzieć więcej. Przetrwanie 
środowiska PC w trudnej drugiej połowie lat 90., gdy 
zostali zupełnie zepchnięci na margines, było możliwe 
tylko dlatego, że wcześniej zdecydowali się uwłaszczyć 
na państwowym majątku. Robotnicza Spółdzielnia 
Wydawnicza „Prasa – Książka – Ruch” była zapleczem 
wydawniczym partii komunistycznej od 1947 r. Pod 
koniec PRL-u była największym koncernem wydawni-
czo-kolportażowym w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Imperium obejmowało nie tylko wiele tytułów praso-
wych, ale również ogromną bazę poligra�czną oraz 
ogólnopolską sieć kiosków. W Porozumieniach Okrą-
głego Stołu znajdziemy konstatację, że droga do „no-
wego ładu informacyjnego” wiedzie przez ograniczenie 
dominacji tego koncernu.

Dlatego Sejm w marcu 1990 r. przyjął ustawę o likwida-
cji RSW. Na jej mocy, co dziś wydaje się niewyobrażalne, 
część tytułów prasowych miała zostać zakupiona przez 
ówczesne partie polityczne jako „forma dopuszczenia 
opozycji do prasy”. Porozumieniu Centrum przypadł 
w udziale „Express Wieczorny”, a o�cjalne poparcie 
dla takiej decyzji Komisji Likwidacyjnej wyraził nie kto 
inny jak sam Wałęsa, ówczesny przewodniczący „S”.

„Express Wieczorny” długo nie przetrwał, ale dla środo-
wiska Kaczyńskich kluczowe okazały się nieruchomo-
ści, które posiadła ich fundacja wraz z tym tytułem. Tak 
powstał majątek głośnej dziś spółki „Srebrna”. Tam 
znajdowali zatrudnienie kluczowi politycy tego środo-
wiska, gdy nagle znaleźli się na politycznym aucie. To 
jeden z wielu paradoksów III RP.

Środowisko będące największym krytykiem postko-
munizmu mogło przetrwać chude lata tylko dlatego, 
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że samo zabezpieczyło swój byt, uwłaszczając się na 
zapleczu wydawniczym partii komunistycznej. I jak tu 
wiarygodnie krytykować uwłaszczenie nomenklatury?

KACZYŃSKICH POŻEGNANIE Z OKRĄGŁYM 
STOŁEM

Kaczyńscy byli zatem ważną częścią establishmentu  
III RP. Nie bali się korzystać z pojawiających się szans. 
Wyraźną cezurą jest dopiero końcówka roku 1993. 
Mają wtedy miejsce dwa ważne wydarzenia.

Z jednej strony, Porozumienie Centrum nie przekracza 
progu wyborczego w wyborach do Sejmu, przez co Ka-
czyński ląduje poza Sejmem. Z drugiej strony, wycho-
dzą na jaw fakty związane z tzw. „szafą Lesiaka”.

W latach 1992–1993 Urząd Ochrony Państwa podej-
mował działania obliczone na dezintegrację partii pra-
wicowych. Ten oczywisty skandal, niemający nic wspól-
nego ze standardami państwa prawa, nigdy nie doczeka 
się sprawiedliwego wyroku, podobnie jak wiele innych 
ciągnących się latami spraw z okresu PRL-u. „Jarosław 
i Lech Kaczyńscy – podsumuje Jacek Sokołowski – ak-
ceptowali Okrągły Stół i w latach 1989–1992 aktywnie 
współkreowali nowe instytucje polityczne. Odrzuce-
nie przez nich III Rzeczypospolitej na gruncie moral-
nym – ale również �lozo�czno-prawnym – nastąpiło 
dopiero wtedy, gdy ta właśnie Rzeczpospolita »wyjęła 
ich spod prawa«. Formalnym narzędziem – i zarazem 
symbolem – tej delegitymizacji Kaczyńskich i ich ugru-
powania stała się słynna instrukcja 0015, w oparciu  
o którą działał zespół płk. Lesiaka”. To wtedy zaczną 
o sobie myśleć jako o „obywatelach drugiej kategorii”  
i to poczucie zostanie z nimi na zawsze. Lech Kaczyń-
ski posłuży się tą frazą nawet w Ostatnim wywiadzie, 
którego udzielił, siedząc w barokowych krzesłach Pała-
cu Prezydenckiego…

Nie chodzi tu jednak o tanią psychologię, ale o funda-
mentalny wybór polityczny. Kaczyńscy na bazie tych 
osobistych doświadczeń przechodzą „do podziemia”. 
Gdzieś w połowie lat 90. przestają de�niować się jako 
mainstreamowi liderzy polityczni i stają się liderami 

„drugiego obiegu”. To wtedy, jak plastycznie opisał to 
Jan Rokita, pod polskim życiem publicznym zaczyna 
płynąć podziemna rzeka, która podmywa realne insty-
tucje. Jeśli III RP powstała na „ubeckim układzie”, to 

musi być państwem nie naszym. Dlatego podczas ko-
lejnych mszy za ojczyznę śpiewano: „Ojczyznę wolną 
racz nam zwrócić, Panie”.

Ta postawa jest zabójcza dla obydwóch stron. Państwo 
zaczyna się jeszcze bardziej psuć, bo ważna część spo-
łeczeństwa odmawia mu legitymizacji. Obóz patrio-
tyczny popada w oderwane od realiów urojenia, bo żyje 
życiem podziemnym. Jeśli po 2015 r. Zjednoczona Pra-
wica ma problemy z realnym rządzeniem to także dla-
tego, że uwierzyła w czarną legendę Okrągłego Stołu.

Przejęła stery państwa, które przez lata uważała za 
nie swoje. Kolejne spory o TK, system sądowniczy, re-
zydentów czy nauczycieli pokazuje tę schizofreniczną 
sytuację. Jakby powstańcy listopadowi przejęli władzę  
w Królestwie Polskim, którego królem dotąd był rosyj-
ski car, i nie widzieli, co robić dalej. Wzmocnić to pań-
stwo czy raczej zniszczyć?

To mocna metafora, ale jak patrzę na część działań rzą-
du, który chce maksymalnie – i w sferze programowej, 
i personalnej – odciąć się od ostatnich 30 lat, to myślę, 
że strasznie trudno jest rządzić czymś, co przez blisko 
trzy dekady uważało się za nie swoje. Jeśli prawica 
ma kiedyś stać się sprawcza nie tylko w generowaniu 
mitów oraz sprawnej retoryce politycznej, ale również 
w realnym rządzeniu, to musi uznać III RP za własne 
państwo. Droga do tego wiedzie przez zaakceptowanie 
całej wieloznaczności Okrągłego Stołu.

KOŚCIÓŁ PODPISUJE WEKSEL IN BLANCO

Obrazek nie byłby pełny, gdybyśmy zapomnieli o naj-
większym instytucjonalnym bene�cjencie Okrągłego 
Stołu. Jest nim Kościół katolicki. Choć często na sta-
rych fotogra�ach z Pałacu Namiestnikowskiego mo-
żemy przeoczyć beznamiętne twarze księży Alojzego 
Orszulika czy Bronisława Dembowskiego, jakby byli 
oni jedynie przypadkowymi statystami prowadzonych 
rozmów, to nie powinniśmy dać się zwieść pozorom. 
Bez Kościoła Okrągły Stół nie byłby możliwy.

Właściwie od końca lat 70. to on był mediatorem po-
między opozycją a władzą. Prymas Glemp był bardzo 
zaangażowany w powołanie w 1986 r. Rady Konsulta-
cyjnej, gdzie „czynnik społeczny” mógł konsultować 
pewne sprawy ze stroną rządową. Pierwszy sygnał, by 
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usiąść przy jednym stole, władza wysłała do Andrzeja 
Stelmachowskiego. Nie dlatego że był on szczególnie 
ważny w „S”, ale dlatego że był zaufanym prymasa. 
Kościół pomagał również przełamywać liczne kryzy-
sy w drodze do rozmów – na przykład na spotkaniu  
18 listopada 1988 r. w para�i w Wilanowie, gdy biskup 
Gocłowski negocjował między Kiszczakiem, Cioskiem, 
Mazowieckim i Wałęsą. Przekonał tego ostatniego, że 
legalizacja „S” będzie wynikiem Okrągłego Stołu, a nie 
warunkiem wstępnym, by usiąść do rozmów. Dlatego 
dla nikogo nie było zaskoczeniem, że rządowe busy 
wiozące w eskorcie samochodów milicyjnych negocja-
torów do Magdalenki miały dwa punkty zbiórki. Ko-
muniści wyjeżdżali spod siedziby partii, a opozycjoniści 
spod budynku Episkopatu. W rządowym busie zawsze 
znajdowało się również miejsce dla osoby duchownej.

Odnotujmy zatem kolejny paradoks. W III RP naj-
mocniejszym krytykiem angażowania się Kościoła 
w politykę było środowisko „Gazety Wyborczej”. To 
samo środowisko, które swoją pozycję zawdzięcza-
ło temu, że przynajmniej od czasów wydania przez 
Michnika książki Kościół, lewica, dialog, czyli od roku 
1977, mogło liczyć na parasol ochronny ze strony tej 
instytucji. Gdy trzeba było żyrować porozumienia 
Okrągłego Stołu, polityczne zaangażowanie Kościo-
ła było dla wszystkich oczywiste i służyło demokra-
cji! Gdy w późniejszych latach przyszło dyskutować 
o aborcji, to okazało się, że Kościół ma zapędy auto-
rytarne i chce wprowadzić teokrację. „Instrumental-
ne traktowanie” to najłagodniejsze określenie, jakie 
przychodzi mi do głowy.

Ale co to znaczy, że Kościół był największym instytucjo-
nalnym bene�cjentem Okrągłego Stołu? Otóż „Grupa 
Trzech”, nieformalny think-tank Jaruzelskiego, uznała, 
że Kościół należy wciągnąć jako gwaranta porozumienia. 
W zamian należy mu zaoferować szereg przywilejów. 
Stąd między Okrągłym Stołem a wyborami czerwcowy-
mi ostatni w pełni komunistyczny Sejm uchwala ustawy 

„O gwarancji wolności sumienia i wyznania” oraz „O sto-
sunku Państwa do Kościoła Katolickiego w PRL”. 

W ten sposób Kościół podpisał weksel in blanco, ży-
rując transformację, która miała dopiero nastąpić.  
W zamian otrzymali od państwa bardzo szerokie 
uprawnienia. Duża część z nich obowiązuje zresztą 
do dziś.

Połączyłem te oczywiste fakty dopiero przy okazji 
Światowych Dni Młodzieży organizowanych trzy lata 
temu w Krakowie. Pamiętam moje zdumienie, gdy od-
kryłem, że ten sam koncert muzyki religijnej organizo-
wany w sferze publicznej może podpadać pod zupełnie 
inne regulacje.

Jeśli potraktujemy go jako wydarzenie świeckie, to 
podpada pod prawo o zgromadzeniach. Wówczas 
organizatorzy zobowiązani są do przestrzegania 
bardzo rygorystycznych zasad bezpieczeństwa oraz 
zapewnienia uczestnikom odpowiednich warunków 
sanitarnych. Jeśli jednak potraktujemy ten sam kon-
cert jako formę kultu publicznego, to organizator 
ma bardzo minimalne obowiązki formalne związa-
ne z bezpieczeństwem uczestników. Jakbyśmy żyli  
w dwóch równoległych rzeczywistościach. Nagle 
oświeciło mnie: „to przez Okrągły Stół do dziś w kościo-
łach, choć gromadzi się tam nawet kilka tysięcy osób, 
nie ma zapewnionej odpowiedniej liczby toalet!”. Try-
wializuję? Być może, ale każda praktykująca rodzina  
z małymi dziećmi zna ten problem.

Uprzywilejowane traktowanie, które wynegocjowali 
sobie hierarchowie przy okazji Okrągłego Stołu, wi-
dać również w kwestii majątkowej. Wspomniane 
ustawy dały Kościołowi – jako jednej z kilku instytu-
cji w III RP – możliwość skutecznego odzyskiwania 
rekompensaty za utracone mienie w okresie PRL-u. 
Działająca przez wiele lat Komisja Majątkowa prze-
kazała kościelnym osobom prawnym rekompensaty  
i odszkodowania w wysokości 143 534 231,41 zł oraz 
ponad pół tysiąca nieruchomości (wartych ok. 5 mld 
zł). Co do zasady, uważam że to dobrze, bo należy wy-
płacać rekompensatę. Kontrowersje wzbudza jednak 
tryb, w jakim to się stało.

Choć Komisja decydowała o ogromnych sumach, to 
nie była ani organem władzy sądowniczej, ani orga-
nem władzy administracyjnej. Była to hybryda, rzą-
dowo-kościelny podmiot działający w trybie media-
cyjno-polubownym, bez możliwości kontroli jej pracy 
z zewnątrz. A teraz najlepsze: od decyzji Komisji nie 
było odwołania! Jako pointę potraktujcie wniosek CBA  
z 2011 r. skierowany do prokuratury. Zawiadomiono 
o możliwości popełnienia przestępstwa, choć w tym 
samym zawiadomieniu prawnicy z CBA dowodzą, że 
osobom duchownym nie można dowieść korupcji, gdyż 



155

Komisja ma charakter niepaństwowy! Państwo prze-
kazało instytucji niepaństwowej władztwo w sprawie 
majątku wartego miliardy złotych. Wykracza to poza 
ograniczoną wyobraźnię prostego politologa.

To tylko dwa „detale” z całej listy innych przywilejów, 
które otrzymał Kościół w ciepłych wiosennych dniach 

’89 r. Otrzymał również prawo posiadania własnych 
drukarni, stacji radiowych i telewizyjnych, a także kin, 
teatrów oraz wytwórni �lmowych. Przyznano mu po-
nadto istotne ulgi podatkowe i celne. W zamian miał 
nie kwestionować podstawowych kierunków zmian, 
choć ich przyszłego kształtu tak naprawdę nie znał. Na 
tym jednak polega podpisywanie weksli in blanco.

Nawet gdy III RP okazała się być 
inna, niż oczekiwało tego wielu 
katolików – bo za mało było 
solidarności z biednymi, zabrakło 
wyraźnego rozliczenia  
z komunizmem, a prym w 
kulturze wiodła elita liberalno-
lewicowa – to Kościół tak 
naprawdę pozostał wiernym 
obrońcą tego systemu.
 

Państwo Kwaśniewscy w papamobile są zbyt silnym 
skojarzeniem, by go tu nie przywołać. Dlatego gdy sły-
szę z ust prawicowych publicystów, że „Okrągły Stół to 
zdrada elit”, to jako katolika boli mnie tak bezpardono-
wa krytyka naszych hierarchów.

OKRĄGŁY STÓŁ MILCZAŁ W NAJWAŻNIEJSZEJ 
KWESTII

A teraz największa herezja. Wiecie co jest najsmutniej-
sze? Że straciliśmy miliony godzin, kłócąc się o Okrągły 
Stół, a w rzeczywistości nie miał on aż takiego znaczenia. 
Oczywiście, zadecydował o kształcie elit politycznych na 
kolejne trzy dekady. Wiele rozstrzygnięć ustrojowych – 
jak dwuizbowy parlament czy prezydent – jest z nami do 
dziś. Ale czy to te kwestie stały się kluczowymi czynnika-

mi rozwoju? Nie. O obecnej pozycji Polski zadecydowały 
reformy gospodarcze. To włączenie nas w sieć globalne-
go kapitalizmu, z wszystkimi tego wadami i zaletami, 
okazało się kluczowe. 

A co mówił Okrągły Stół na temat kształtu reform go-
spodarczych? Otóż nie mówił nic. Podstolik ds. gospo-
darki i polityki społecznej zakończył się jakimś mglistym 
oświadczeniem. Zawodowi politycy, którzy zasiedli po 
obu stronach, tak naprawdę nie mieli wiedzy i zaintere-
sowania tymi kwestiami.

Nawet raporty „Grupy Trzech”, tak przenikliwe politycz-
nie, zawierają wiele ekonomicznych nonsensów. A w tle 
była rosnąca świadomość, że – jak sformułuje to Janusz 
Reykowski – „instrumenty, którymi władza dysponuje, 
nie wystarczają do uruchomienia polskiej gospodarki”. 
Państwo okazywało się coraz bardziej bezradne wobec 
czekających go globalnych i strukturalnych wyzwań.

Dlatego kluczowe rozstrzygnięcia, które zadecydowa-
ły o naszej obecnej prosperity, zostały podjęte ponad 
głowami dżentelmenów spierających się o cenzurę czy 
papier. Terapię szokową przeprowadzili Je�rey Sachs 
oraz Leszek Balcerowicz, których próżno szukać na fo-
togra�ach z Pałacu Namiestnikowskiego. A nawet oni 
nie odegrali przecież bardzo podmiotowej roli. Grali 
według reguł, które narzucił nam Konsensus waszyng-
toński, podobnie jak wielu innym krajom przechodzą-
cym transformację.

Inwestycje zagraniczne, wykupywanie przedsiębiorstw 
państwowych przez zagraniczne koncerny, wysokie 
bezrobocie, złe warunki pracy – to wszystko, co na-
prawdę ma wpływ na ludzkie życie, nie spotkało się  
z dużym zainteresowaniem ze strony ojców-założycieli 
naszej demokracji. Rozgrywali w tym czasie ważniejsze 
gry, więc nie zajmowały ich takie niuanse.

POLITYKA JAKO WALKA PLEMION

Tworząc swoje państwo, ojcowie-założyciele Stanów 
Zjednoczonych kłócili się o wizję obywatela, społeczeń-
stwa i republiki. Ich gorące spory przeszły do historii 
jako �e Federalist Papers, 85 esejów z pogranicza świata 
idei i politycznej praktyki. Do dziś są one czytane przez 
studentów na całym świecie. Nasze państwo powstało 
w inny sposób.

KRZYSZTOF MAZUR  — OKRĄGŁY STÓŁ TO SYMBOL WASZEJ ZŁEJ POLITYKI

A co mówił Okrągły 
Stół na temat 
kształtu reform 
gospodarczych? 
Otóż nie mówił 
nic. Podstolik ds. 
gospodarki i polityki 
społecznej zakończył 
się jakimś mglistym 
oświadczeniem. 
Zawodowi politycy, 
którzy zasiedli po 
obu stronach, tak 
naprawdę nie mieli 
wiedzy  
i zainteresowania 
tymi kwestiami.
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W Okrągłym Stole nie ma nic wzniosłego. To od-
wieczna plątanina interesów, indywidualnych ambi-
cji i ślepego losu. 

Wolałbym, by ojcowie-założyciele naszej demokracji 
więcej uwagi poświecili na budowę państwa włączają-
cego, strzegącego sprawiedliwych zasad dla wszystkich. 
Nasi liderzy woleli jednak całą energię poświęcić na za-
bieganie o swoją pozycję w nowym rozdaniu.

Przez to do dziś mamy państwo bardzo ułomne, któ-
re jest bezradne wobec silnych, ale surowe wobec sła-
bych. A że ważna część z nich wywodziła się z opozycji 
demokratycznej, która budowała swoją tożsamość na 
moralnym sprzeciwie wobec komunizmu, to taką samą 
metodę zastosowano również i tym razem. Budowano 
swoją pozycję nie na dobrych pomysłach i skutecznym 
działaniu, ale na motywie moralnego wykluczenia wro-
ga. Jednych, bo są „fundamentalistami”, innych – bo 
są „zdrajcami”.

Jak zmierzyć się z tym dziedzictwem? Co „pokolenie 
niepodległości” może z nim zrobić? Nie pozostaje 
nam chyba nic innego, jak go po prostu zaakceptować.  
W sumie to dobrze, że się nie pozabijaliście, bo w hi-
storii różnie z tym bywało. Państwo, które zbudowali-
ście dalekie jest od ideału, ale to moje państwo. Innego 
mieć nie będę. 

Kocham Polskę taką jaką nam 
daliście, bo wierzę, że lepszej po 

prostu nie byliście  
w stanie zbudować. Jestem wam 

wdzięczny za to, co mamy.
 

Nie będę obalał waszych pomników. Ale akceptacja 
„sztafety pokoleń” nie oznacza jednak, że do końca życia 
mam odgrywać wasze dawne spory. Nie chcę tego robić, 
bo po 30 latach mamy już zupełnie inne wyzwania. Po-
dział post-komunistyczny i podział transformacyjny 
wygasają na naszych oczach. Nie opisują już realnych 
różnic społecznych. Dalsze ich podtrzymywanie służy 
wyłącznie wam, politycznej hegemonii waszego poko-
lenia, ale dla całej reszty ma charakter wyłącznie rytu-
alny. Mentalnie tkwicie w nim zbyt mocno, by to jesz-
cze dostrzec. Ale nas już naprawdę nie obchodzi, kto 
gdzie siedział i co powiedział przy wódce 30 lat temu. 
Napiszcie o tym wspomnienia i nakręćcie dobry serial, 
ale, na Boga, nie mówcie nam, że to jest dziś główna oś 
sporu politycznego.

Marzę o tym, by zamykając ten rozdział historii uświa-
domić sobie podstawowe kłamstwo waszej polityki. 
Brzmi ono: „jak tamci znikną, to wszystko wreszcie 
będzie dobrze”. „Tamci” nie znikną – a nawet gdyby 
zniknęli, to okazałoby się, że nie w nich tkwił problem. 
Zamiast uprawiać politykę opartą na walce personalnej 
na śmierć i życie zacznijmy się wreszcie spierać o real-
ne problemy, znoszące się wartości i rozbieżne intere-
sy. Przede wszystkim skupmy się na szukaniu nowych 
perspektyw rozwojowych dla Polski, bo koniunktura 
międzynarodowa wyraźnie się kończy. Dziś potrzebu-
jemy polityki, która stawia cele i angażuje wspólnotę w 
ich realizację, a całej energii nie koncentruje  na moral-
nym niszczeniu wroga. Kontynuowanie wojny plemion 
doprowadzi nas do katastrofy.

Esej został opublikowany na łamach portalu opinii Klubu 
Jagiellońskiego 7 kwietnia 2019 r.

W Okrągłym 
Stole nie ma 

nic wzniosłego. 
To odwieczna 

plątanina interesów, 
indywidualnych 

ambicji i ślepego 
losu. 

 

Krzysztof Mazur 

doktor nauk politycznych; pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek Naro-
dowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz Rady Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju. Prezes Klub Jagiellońskiego w latach 2007 – 2012 oraz 2015-2018.
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Koniec polskiej 
transformacji
Paweł Musiałek

Czy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości są ślepi czy głupi? Tak brzmi 
główne pytanie rozbrzmiewające na liberalnych salonach. Odpo-
wiedź jest banalnie prosta. Nie są. Popierają PiS nie dlatego, że 
wszystkie reformy są świetne, telewizja publiczna na poziomie,  
a standardy etyczne wysokie. Głosowali na PiS nie z tych powodów, 
ale pomimo ich. 

PAWEŁ MUSIAŁEK — KONIEC POLSKIEJ TRANSFORMACJI

Zasadne jest więc pytanie, jaka to motywacja powoduje, 
że bilans zysków i strat jest wciąż dodatni. Jaka to siła 
pozwala żyrować największe faule obozu Zjednoczo-
nej Prawicy? To pożegnanie Polaków ze świadomością 
bycia państwem na dorobku, które w pogoni za Zacho-
dem musi włożyć więcej wysiłku od innych. Niestety, 
stało się to zdecydowanie przedwcześnie.

POGROM

Nazwijmy rzeczy po imieniu. 45,38% to nie jest zwy-
cięstwo. To jest pogrom. To najwyższy poziom poparcia 
nie tylko w historii tej partii i nie tylko w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego, ale w całej wyborczej histo-
rii III RP. Nikt nigdy nie był tak wysoko. Żadna partia. 
Żadna koalicja. I nie ma znaczenia, że nikt nie wie, po 
co jest Parlament Europejski, ani co tam właściwie ro-
bią wybrani posłowie. Ważne jest zwycięstwo. Psycho-
logiczne zwycięstwo. W tej rywalizacji istotne jest tylko 

to, kto zgarnął złoty medal. A że konkurencja mało 
znana? Liczy się kolor krążka na szyi.

Wybory do Parlamentu Europejskiego miały być tylko 
sparingiem, rozgrzewką przed decydującym starciem. 
Choć wszyscy mówili, że kto wyraźnie wygra, ten bę-
dzie miał z górki jesienią, to nikt na serio nie wierzył, że 
różnica będzie znacząca. Każdy insider typował remis, 
choć ze wskazaniem na różne strony. Rozgrzewka oka-
zała się w skutkach pierwszą połową najważniejszego 
starcia. Nikt nie podejrzewał, że cios, jaki spadnie na 
Koalicję Europejską będzie tak mocny, że do jesieni 
rana może się nie zagoić. Ba – nie jest pewne, czy pa-
cjent w ogóle wyjdzie ze szpitala. Skala zwycięstwa PiS 
jest przecież przetłaczająca, a strata Koalicji do lidera 

– dołująca dla jej zwolenników.

Jasne, że nie wszystko przesądzone. Tak jak Barcelona 
mogła w rewanżu pół�nału Ligi Mistrzów zmarnować 
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trzybramkową przewagę, tak i Prawo i Sprawiedliwość 
może w październiku zostać z niczym. Jest jeszcze 
dużo czasu, żeby nie tylko potknąć się na pułapkach 
zastawionych przez przeciwnika, ale i o własne nogi. 
Ale to być może. To, co jest tu i teraz, to pogrom.

Pogrom, dodajmy, dokonany nie 
przez nowiutką partię prosto 

z salonu. Nie przez partię 
niewinną, która nie zdążyła 

pokazać swoich słabości. Nie 
przez partię pachnącą świeżością, 

niezmęczoną trudami rządzenia. 
Pogromu dokonała formacja, 
która powstała prawie dwie 

dekady temu, a u władzy jest od 
czterech lat. 

 
Od tego czasu musi żyrować wszystkie dziury pań-
stwa z tektury, której słabości kłują w oczy nawet 
niewidomych. Partia, która otrzymuje dzień w dzień 
mocne ciosy od wszystkich dobrze wykształconych  
i wychowanych z Polski i całej Europy.

Dodajmy do tego, że Parlament Europejski to nie 
jest ulubiona dyscyplina PiS-u. Ze względu na ordy-
nację i specy�kę głosowania stosunkowo najłatwiej 
tu stracić głosy na rzecz ekstremistów. Ale tak się 
nie stało. Mimo zbudowania wielobarwnej drużyny, 
profesjonalnej kampanii i trafnego, choć budzące-
go niesmak, doboru tematów Konfederaci polegli. 
Uderzali mocno i efektownie, ale nie tra�li. Zdawa-
łoby się, że ustawa 447 musi siąść – wszak celnie 
rozpoznano PiS-owskie podbrzusze. Nic z tego. Na 
prawej 	ance PiS nie dał wyrwać sobie nawet guzika.  
W centrum z kolei o elektorat nie trzeba było się bić. 
Frukty leżały na ulicy. Zostawili je ludowcy niepew-
nie krocząc za antyklerykałami z Koalicji.

Jak to się stało, że PiS zmiażdżył rywali? Przecież 
antypisowskie wzmożenie wydaje się wyjątkowe. 

Punktowano winy prawdziwe i te wydumane. Ude-
rzano z prawa i z lewa. Bito z każdej strony i wszyst-
kimi narzędziami. Nawet �lm Sekielskiego nie po-
mógł. Wstrząsnął Polską, wstrząsnął Kościołem, ale 
nie wyborcami. Dlaczego? – pytają zatroskani dzien-
nikarze na Czerskiej i Wiertniczej. Czy ludzie nie 
widzieli zbratania Tronu i Ołtarza? Rozmontowania 
systemu sądownictwa? Rozdawania swoim? Mię-
dzynarodowych kompromitacji? Nie widzieli innych 
pisowskich grzechów? Czy wyborcy Zjednoczonej 
Prawicy są ślepi czy głupi? Tak można oddać główny 
dylemat jaki siedzi w ich głowach. A odpowiedź jest 
banalnie prosta.

Nie są. Popierają PiS nie dlatego, że wszystkie refor-
my są świetne, telewizja na poziomie, a standardy 
etyczne wysokie. Głosowali na PiS nie z tych powo-
dów, ale pomimo ich. Zasadne jest więc pytanie, co 
powoduje, że bilans zysków i strat jest wciąż dodatni. 
Jaka to siła pozwala bez krępacji żyrować największe 
faule obozu Zjednoczonej Prawicy?

PIS KOŃCZY TRANSFORMACJĘ

Odpowiedź brzmi: PiS swoim wyborcom jawi się 
jako ta partia, która ostatecznie zakończyła polską 
transformację. Mówiąc precyzyjnie: PiS przekroczył 
paradygmat wysiłku, jakie społeczeństwo musi do-
konać, aby poprawić swój los. Ale żeby zrozumieć  
o czym mowa, trzeba na chwilę oderwać się myślami 
od tego, co tu i teraz, by przypomnieć sobie wcale 
nieodległą przeszłość.

A przeszłością w polskiej polityce jest właśnie trans-
formacja. W powszechnym odbiorze głównymi cela-
mi polskiej polityki po 1989 r. było wejście do NATO 
i Unii. Blisko, ale pudło. To nie były cele. To były 
środki. Celem była transformacja. Naukowcy będą ją 
wyjaśniać językiem skomplikowanego systemowego 
procesu. A rzecz w gruncie rzeczy prosta – chodzi  
o taką zmianę, żeby w Polsce było jak na Zachodzie. 
Pardon. Żeby Polska była Zachodem. To był nasz 
punkt odniesienia. Jedyny zresztą, jaki znaliśmy. 
I w tym celu wstępowaliśmy do Unii i NATO, wpro-
wadzaliśmy demokrację i wolny rynek. Nadaliśmy 
państwu elementarną sterowność (choć do spraw-
ności jeszcze daleko). Wdrażaliśmy kolejne reformy, 
także te bolesne. Konsekwentnie, ustawa po ustawie, 
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rozporządzenie po rozporządzeniu, w końcu dyrek-
tywa po dyrektywie Polska zmieniała się nie do po-
znania.

Sami o tym już nie pamiętamy, 
więc najlepszymi świadkami 
epoki są odwiedzający nas często 
Ukraińcy. Startowaliśmy z tej 
samej pozycji, a dziś dublujemy 
ich na trzecim okrążeniu.
 
Zaczęła ekipa Solidarności, ale kontynuowali inni. Wy-
bory tak naprawkę nie miały dużego znaczenia. Ko-
lejni ministrowie kolejnych rządów zmieniali jedynie 
tabliczki na drzwiach. Ot, kolejne ogniwa w sztafecie 
władzy. Program był przecież znany jeszcze przed wy-
borami. Żadna polska partia u władzy nie zachwiała 
obranym kursem. Nie dlatego, że ludzie tego chcie-
li, ale dlatego, że ufali elitom solidarnościowym. Nie 
znali programów, nie wiedzieli co to in	acja ani regu-
ła wydatkowa, ale ufali, że ci, którzy w PRL siedzieli  
w więzieniach na pewno wiedzą co robią. I robią to dla 
Polski. Zachód nie mógł wyjść z podziwu, jak to zwią-
zek zawodowy Solidarność zamiast bronić oczekiwań 
robotników, rozbrajał je.

Oczywiście, ta odgórna terapia musiała gdzieś skana-
lizować swój gniew. Sygnał ostrzegawczy przyszedł 
stosunkowo wcześnie, bo już po kilku latach za osłonę 
transformacji Solidarność musiała oddać władzę. Ale 
poza wymianą elit nic się nie zmieniło. Postkomuniści 
szukający legitymizacji własnej egzystencji byli ekipą 
kontynuacji, a nie zmiany.

Pierwszym poważnym dzwonkiem był Andrzej Lepper, 
który zbudował swoją pozycję na krytyce polskiego 
modelu transformacji. Trybun ludowy, jak wówczas 
o nim mówiono, do władzy dochodził długo i kon-
sekwentnie. Ale rządził krótko, na niewielkim polu  
i w trudnych warunkach, a w efekcie szybko stracił 
władzę. Po 2007 r. elektorat Samoobrony, ale również 
Ligi Polskich Rodzin, przejął PiS. Gdy zastanawiamy 
się nad tym, dlaczego od 2007 r. mamy zaostrzający 
się spór PO i PiS-u, to nie sposób nie odnotować tej 

zmiany. Dociążenie ludowo-katolickie przesuwało PiS 
w stronę partii mocnej kontestacji status quo. Coraz 
więcej było donosów na rzeczywistość, coraz mniej 
pozytywnych pomysłów. Z wielobarwnej centroprawi-
cy partia stawała się miejscem obsługi poglądów osób, 
które uważają, że są poszkodowani przez los, polskie 
państwo czy innych Polaków. Którzy czuli się przegrani 
w polskiej transformacji.

Ale to nie coraz bardziej socjalny i populistyczny PiS 
zaczął. Jego rządy w latach 2005-2007 to rewolu-
cja, ale semantyczna. Nic ważnego się nie wydarzyło.  
W ministerstwach ustawy pisali ci sami ludzie co de-
kadę wcześniej, a może i dłużej. Dość powiedzieć, że 
jeszcze w czasie pierwszych rządów PiS-u partia ta 
obniżała podatki, a w jej szeregach było wiele osób  
o umiarkowanie wolnorynkowych poglądach.

Pierwszy sygnał zmęczenia gryzieniem trawy dał Do-
nald Tusk. Ewolucja Platformy okazała się nie mniej 
znacząca od ewolucji PiS. Ci, którzy spodziewali się, 
że rządy PO przyniosą „szarpnięcie cuglami”, zawie-
dli się. Tusk okazał się pierwszym premierem, który 
nie miał reformatorskiego zapału. Nie miał też am-
bicji zapisania się w historii, wolał się jej przyglądać.  
W III RP zdarzali się politycy bierni, ale nikt tak jak 
Donald Tusk nie uczynił cnoty ze świętego spokoju  
i trwania dla samego trwania.

Na pytanie o bolesne reformy Tusk odsyłał do den-
tysty. Niemniej kryzys gospodarczy spowodował, że 
trzeba było zacisnąć pasa. Dodajmy, że Tusk zrobił to 
nie dlatego że chciał, ale dlatego, że musiał. PiS-owska 
krzątanina z lat 2005-2007 pozwoliła Tuskowi na roz-
wojowy dryf bez ryzyka społecznego gniewu. Polska 
Tuska rozwijała się, ale mocą własnego rozpędu. Plat-
forma naoliwiła ledwie kilka śrubek. Może przestrogą 
było podwyższenie wieku emerytalnego, największy 
dorobek państwowy Tuska. Ta nieodzowna reforma 
była ostatnią dużą ambicją premiera z Gdańska. Nie 
chciał więcej niepokoić rodaków, a i tak w największym 
stopniu właśnie przez nią jego obóz polityczny stracił 
władzę.

SOCJALNA REWOLUCJA

Po zmianie władzy w 2015 r. przyszła rewolucja. Tym 
razem nie semantyczna, ale realna. Podekscytowani 

PAWEŁ MUSIAŁEK — KONIEC POLSKIEJ TRANSFORMACJI



160

PRESSJE 2019 — TEKA 56

samodzielną większością politycy PiS-u włączyli tryb 
turbo. Ostatnie cztery lata można podsumować ha-
słem: koniec z oszczędzaniem, koniec z wyrzeczeniami. 
Mało tego! PiS obiecał oddanie tego, co się ludziom 
słusznie należało, ale im tego nie dawano, bo zachłan-
ni liberałowie zblatowani z vatowskimi ma�ami mieli 
rzekomo zabierać dla siebie. PiS był pierwszą partią, 
której przedmiotem troski nie jest pytanie, gdzie za-
oszczędzić, ale gdzie wydać.

Program Rodzina 500 Plus był przełomem. Wielu ko-
mentatorów z zachwytem słusznie podkreślało: PiS 
nie dał ludziom jedynie pieniędzy. Dał im dużo więcej 

– godność. Pomógł uwierzyć w siebie.

Zaprosił do wspólnej biesiady 
tych, który wcześniej się tylko 
oblizywali i podpierali ściany. 

Zaprosił do narodowej wspólnoty 
tych, którzy byli wcześniej byli 

 z niej, albo przynajmniej czuli się, 
wykluczeni.

Powszechnym zachwytom nie było końca. Wszak 
ubóstwo spadało do rekordowych poziomów. Po 
okresie rozchwiania także salon pękł i przyznał, choć  
z charakterystycznym szczękościskiem, że 500 plus 
jest okej. Analitycy zachodzili w głowę, jak to jest moż-
liwe, że nikt przez 30 lat na to nie wpadł? Najlepszą 
odpowiedzią na pytanie, dlaczego to PiS jako pierwsza 
partia zdecydował się na tak ogromną operację �nan-
sową, jest odpowiedź: bo mógł. Bo po raz pierwszy  
w historii III RP budżet państwa mógł udźwignąć po-
nad 20 miliardów złotych rocznie na politykę proro-
dzinną czy socjalną bez ryzyka załamania się �nansów 
publicznych.

Uczciwie trzeba przyznać – duża w tym zasługa PiS-u. 
Uszczelniając podatki skutecznie, podnieśli dochody 
państwa. Nie, nie zabrali tylko paliwowym ma�om, 
jak można się dowiedzieć z pasków w TVP. Zabrali też 
tysiącom „zwykłych” Polaków, którzy kręcąc na VAT, 
oszukiwali polskie państwo i jego obywateli. Uszczel-
nienie podatków to najważniejsza systemowa reforma 

PiS zasługująca na niski pokłon. W tej success story nie 
przeszkadza nawet nachalna propaganda nadmiernie 
pompująca odzyskane miliardy i oskarżająca poprzed-
ników, że nie walczyła systemowo z ma�ami, bo sama 
kradła. Na gnębienie platformersów można przy-
mknąć oko, dając pisowcom satysfakcję za ciężką pracę, 
jaką wykonali. A przecież na niewinnych nie tra�ło.

Ale na 500 plus się nie skończyło. Okazało się, że naj-
większy mechanizm redystrybucji w III RP nie okazał 
się końcem, ale początkiem gigantycznych transferów. 
Co najważniejsze, pieniądze nie szły tylko dla najbar-
dziej potrzebujących. Znakiem �rmowym PiS-u były 
transfery powszechne, które tra�ały też do najbogat-
szych. Mało. Polityka społeczna Zjednoczonej Prawicy 
nie ograniczała się jedynie do dawania więcej. Zaczęła 
mieć coraz większy rozmach i zaczęła sięgać także ob-
szarów, dokąd dotychczas nie sięgała. PiS zaczął budo-
wać mieszkania, a nawet wyprawiać dzieci do szkoły. 
W efekcie poziom wydatków socjalnych zwiększył się 
czterokrotnie.

Wraz z kolejnymi transferami entuzjazm nawet mocno 
redystrybucyjnie nastawionych ekonomistów topniał, 
a zaczęła pojawiać się coraz mocniejsza krytyka. Pod-
kreślano, że dajemy za dużo i na oślep. Ostatni raport 
Instytutu Badań Strukturalnych poddał krytycznej 
ocenie nawet klejnot w koronie pisowskich reform, czy-
li „Program 500+”. Eksperci wyliczyli, że wzrost dziet-
ności jest minimalny, a na wyeliminowanie ubóstwa 
wystarczy 1/8 wydawanych środków. Za resztę można 
zwiększyć choćby środki przeznaczane na przedszkola 
albo na leczenie bezpłodności.

Na nic kasandryczne zawodzenie, biesiada trwała dalej. 
Rząd argumentował wsparcie nie tylko społecznymi 
potrzebami, ale i gospodarczymi wymogami. Neokey-
nesistowska polityka miała dać tzw. impuls �skalny.  
I dała. Ekonomiści podkreślali: to paliwo jest drogie  
i szybko traci termin ważności. Jest jak podtrzymywa-
nie ogniska papierem.

Symboliczną decyzją dla rządów Prawa i Sprawiedli-
wości było cofnięcie reformy Tuska i obniżenie wieku 
emerytalnego. Nie było bowiem bardziej spektakular-
nego przykładu decyzji przedkładającej tu i teraz nad 
to, co potem. Żadna inna decyzja lepiej nie oddaje koń-
ca paradygmatu wyrzeczeń. 

Symboliczną decyzją 
dla rządów Prawa  
i Sprawiedliwości 

było cofnięcie 
reformy Tuska  

i obniżenie wieku 
emerytalnego. Nie 

było bowiem bardziej 
spektakularnego 

przykładu decyzji 
przedkładającej 

tu i teraz nad to, 
co potem. Żadna 

inna decyzja lepiej 
nie oddaje końca 

paradygmatu 
wyrzeczeń.
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O ile wcześniej to wyrzeczenia były w imię przede 
wszystkim następnych pokoleń, tak teraz decyzje 
są podejmowane przede wszystkim ich kosztem. Co 
ważne, nie tylko liczby miały znaczenie, ale i język. 
Problem polega bowiem na tym, że PiS nie tylko 
zaspokaja apetyty, ale także je wzmaga. PiS zaczął 
mówić Polakom, że los ludzi nie jest w ich własnych 
rękach, ale w rękach państwa. Że państwo nie będzie 
ich jedynie wspierać, ale będzie w pełni zabezpieczać. 
Winą PiS jest to, że wypuścił dżina z butelki i udaje, 
że o tym nie wie. Raz rozpędzonej roszczeniowości 
nie sposób bowiem okiełznać. Nasza psychika do-
brze znosi bowiem tylko �nansowe awanse, nigdy 
spadki. Przecież wzrost gospodarczy nie będzie 
trwał wiecznie. Świat chwieje się w posadach, a wraz 
z nim fundamenty, na których opieraliśmy rozwój. 
Nie wiadomo co z Unią, którą huśtają radykałowie. 
Nie wiadomo co z wolnym handlem, którego batożą 
protekcjoniści. Do tego sąsiad ze Wschodu, który nie 
pozwala zapomnieć o potrzebie ciągłego podnosze-
nia bezpieczeństwa. A ono kosztuje.

KAMPANIA – NOWA JAKOŚĆ

Poza pobudzaniem roszczeniowości, PiS grzeszył też 
pychą i manipulacjami. Premier Morawiecki wyja-
śniał: aby było więcej pieniędzy w budżecie, wystarczy 
nie kraść. Nie było tam ani przecinka, ani przypisów.  
A szkoda, bo złodziei nie było na tyle dużo i nie ukradli 
tak wiele, aby starczyło na pokrycie wydatków, jakie 
PiS uruchomił. Nie wystarczyło też uszczelnić VAT, aby 
na to wszystko uzbierać. Skąd więc PiS wziął z budżetu 
grube miliardy? Odpowiedź znów banalnie prosta: ze 
wzrostu gospodarczego. Dodajmy, nie tylko tego z lat 
2015-2019. Choć jest on imponujący, to nie wystar-
czyłby.

PiS rozdaje zasoby gromadzone 
przez cały okres III RP. Rozdaje 
więc środki, którzy zgromadzili ci, 
których odsądza od czci i wiary.
 
Nikt nie zabierze partii Kaczyńskiego palmy pierw-
szeństwa w najbardziej hojnej partii w III RP, ale spo-
sób zaprzeczyć, że nie wydaje tylko środków, które za-

wdzięcza sobie. Wydaje środki, których polski budżet 
nie posiadałby, gdyby od samego początku transforma-
cji przeznaczał tyle na transfery socjalne. Nawet PiS by 
tego nie zrobił. Nie dlatego, że nie chciał, ale dlatego, 
ponieważ nie miał z czego. Objął więc władzę w najlep-
szym momencie na szeroką redystrybucję. Nigdy wcze-
śniej żadna partia nie miała tak komfortowej sytuacji, 
aby owoce wzrostu zacząć dzielić bardziej po równo. 
Dla PiS-u to było za mało. Zaoszczędził ledwie na obiad 
w knajpie i deser, a pojechał na wczasy z all inclusive.

Mimo że skala redystrybucji w czasie rządów PiS była 
ewenementem w skali całej III RP, to na wybory pra-
wica postanowiła przebić su�t. Piątka Kaczyńskiego 
była najdroższym profrekwencyjnym działaniem, jakie 
pamięta polska demokracja. 40 mld zł porozbijane na 
kluczowy elektorat było wielką inwestycją, ale i stopa 
zwrotu okazała się ogromna. Analizując wynik euro-
wyborów, nie sposób nie połączyć go z ogromnymi 
transferami społecznymi. Ta kampania udowodniła, że 
to, co w największym stopniu przyciąga wyborców, to 
żywa gotówka. Nie w żadnych odpisach podatkowych, 
nie w postaci rocznych zwrotów, tylko na koncie. Co 
miesiąc.

Tę lekcję opozycja odrobiła bardzo szybko. Zapowiedź 
utrzymania wszelkich transferów socjalnych PiS-u ze 
strony Koalicji Europejskiej to najlepszy dowód tezy, że 
polski wyborca nie akceptuje dłużej języka wyrzeczeń  
i ciężkiej pracy. Chce mieć. Tu i teraz. Wystawienie 
przez Koalicję czeku in blanco na wydatki PiS-u jednak 
nie podziałało. Jeszcze droższe zapowiedzi nie pomo-
gły także Wiośnie Roberta Biedronia. W tym przypad-
ku nie było efektu, bo i zwolennicy i przeciwnicy wie-
dzieli, że to tylko dekoracja. To, co naprawdę spędza 
sen z powiek byłego prezydenta Słupska i jego elekto-
rat to przecież polski konserwatyzm, a nie polska bieda. 
W socjalnym wyścigu wygrał więc PiS. Nie tylko dlate-
go, że jego oferta była wysoka, ale przede wszystkim 
dlatego, że była wiarygodna. PiS nieraz udowodnił, że 
jak obieca, tak zrobi. PiS zawodzi salony, ale nie swoich 
wyborców. Wybory pokazały, że vice versa.

NIE WIERZCIE, ŻE STALIŚMY SIĘ ZACHODEM

Ktoś zapyta: „A czy to źle?” Może właśnie już osią-
gnęliśmy to, za czym tak podążaliśmy w latach 90.? 
Może nie trzeba już gonić, a można się zrelaksować  
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i odpalić grilla? Takiego porządnego, nie jednora-
zowego jak za Tuska? Przecież na Zachodzie się 
nie spinają. Spokojnie pracują w swoim tempie.

Napiszmy to bardzo wyraźne: pod wieloma 
względami jeszcze nie jesteśmy jeszcze Zacho-
dem. Żeby to zrozumieć nie trzeba doktoratu  
z ekonomii. Wystarczy zobaczyć przez okno.  
W dużych miastach może trochę dalej trzeba się 
wychylić, ale rzut oka na polską prowincję obedrze 
ze złudzeń. Trzeba przypomnieć to, co niedawno 
wydawało się oczywiste. Przez ostatnie 30 lat przy-
szło nam odrabiać zaległości rozwojowe z co naj-
mniej trzech wieków.

To, gdzie jesteśmy pokazuje 
nie tylko dynamika PKB czy 

bezrobocie. Pokazuje przede 
wszystkim zgromadzony 

majątek. Pod tym względem 
wciąż jesteśmy na dorobku. 

Wciąż, w przeciwieństwie do 
Niemców, Francuzów czy nawet 

Włochów, niewiele możemy 
przekazać naszym dzieciom.

 

Paradoksalnie, kopiując rozleniwienie współcze-
snego Zachodu, szybciej się od niego oddalamy. 
W ostatnich 30 latach wykonaliśmy kawał cięż-
kiej pracy. Ale jeszcze jej nie skończyliśmy. Jesz-
cze dużo przed nami. Dużo pracy, dużo wysiłku. 
I przede wszystkim dużo oszczędzania, aby sfi-
nansować inwestycje w nowe zasoby.

Przede wszystkim w polskie państwo. III RP to 
sukces w budowaniu podstaw demokracji i rozwo-
ju gospodarczego. Niestety, była to porażka w bu-
dowaniu sprawnego państwa. Owszem – tworzyli-
śmy nowe instytucje, rozszerzaliśmy jego funkcje. 
Państwo stawało się coraz bardziej rozległe, ale 
nie było bardziej sprawne. Zadziałała prawidło-
wość: kto szeroko obejmuje, ten słabo ściska.

Ostatnie lata przyniosły rewolucję na rynku pracy. 
Wczoraj rządził pracodawca. Dziś pracownik. Trzeba 
się z tego cieszyć, ale rodzi to duży problem dla pań-
stwa. Bez wzrostu wynagrodzeń praca w administra-
cji publicznej będzie traktowana przez specjalistów  
i menedżerów jako program stażowy przed „praw-
dziwą” pracą w sektorze prywatnym. Miejsce, z któ-
rego mogą wynieść cenne znajomości i zobaczyć jak 
chodzą papiery, a nie gdzie mogą oddać swoją ener-
gię i zrealizować swoje ambicje.

Inwestować więcej musimy także w kapitał wiedzy. 
Dziś udział nakładów na własność intelektualną  
w PKB w Polsce jest na dużo niższym poziomie niż  
w Czechach czy na Węgrzech, nie mówiąc o Europie 
Zachodniej. Kończy się odcinanie kuponów z „renty 
zapóźnienia”, gdzie wystarczyło kopiować zagranicz-
ne rozwiązania. Polski przemysł nie przerobił jeszcze 
automatyzacji, a na horyzoncie czeka już kolejna tech-
nologiczna rewolucja. Jeśli nie chcemy konserwować 
roli poddostawców średniozaawansowanych towarów, 
musimy inwestować w cyfryzację. Pytanie skąd zna-
leźć na to środki, jeśli w okresie największej prospe-
rity zamiast oszczędzać, wydajemy wszystko do dna?

Priorytet inwestycji nie oznacza, że wszystkie wydat-
ki społeczne należy krytykować. Nie powinniśmy być 
ślepi na nierówności i oklaskiwać Korwina. Problem  
z polityką społeczną PiS-u polega na tym, że doko-
nując transferów bezpośrednich, idzie na łatwiznę. 
Łatwiej jest przelać pieniądze na konto, niż zbudować 
sprawnie funkcjonujący system edukacji czy zdrowot-
ny, dostarczając usług publicznych na wysokim pozio-
mie. W pewnym sensie dając ludziom gotówkę, PiS 
dezerteruje z funkcji, które powinno pełnić sprawne 
państwo. Jeśli zaś już mamy dokonywać transferów, 
to tam gdzie są one najbardziej potrzebne i najbar-
dziej efektywne. 500 plus na pierwsze dziecko, któ-
re popierają wszystkie partie w polskim Sejmie, tra� 
głównie dla rodzin, które nie wymagają szczególnego 
wsparcia. Środki z tego programu mogłyby pozwolić 
dobić do wydatków na służbę zdrowia na poziomie 
średniej unijnej. A przecież takich przykładów jest 
masa. Aż szkoda, że opozycja nie zrobiła konkursu, 
jak mądrzej wydać 40 mld zł. Wolała wziąć udział  
w konkursie ogłoszonym przez Jarosława Kaczyń-
skiego i krzyczeć: „Nie zabierzemy, a jeszcze może coś 
dodamy od siebie”.
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Na horyzoncie nie widać podstaw do optymizmu. Nie 
widać żadnej wiarygodnej siły politycznej, która po-
tra�łaby zatrzymać tsunami. Stawka dziś nie toczy się  
o to, kto odwróci trend, ale kto go będzie kontynuował. 
Co więcej, z obrony zdrowego rozsądku zrezygnowało 
wielu intelektualistów, którzy niegdyś pisaliby sążniste 
apele w proteście przeciw temu, co obserwujemy. Wo-
jenna logika zmusza tych po jednej i po drugiej stronie 
do łykania gorzkiej pigułki ludowego populizmu.

Jednym i drugim po trzech kieliszkach u cioci na imie-
ninach oczywiście wymsknie się, że to się wszystko 
kupy nie trzyma, ale zaraz spieszą z wyjaśnieniem – 
wygramy wybory, to będziemy myśleć. Trudno, żeby 
inaczej zachowywały się elektoraty.

Wśród wyborców PiS-u, KE czy Wiosny jest sporo osób, 
które potra�ą dodawać i wyciągnąć wnioski. Niechęć 
do potencjalnego ataku ze strony przeciwnika jednak 
zwycięża. Tam, gdzie budzą się emocje, rozum idzie 
spać. Dlatego na wojnie polsko-polskiej stan wyższej 
konieczności znosi nie tylko przyzwoitość, ale i ele-
mentarną troskę o przyszłość, także własnych dzieci.

Kampania do Parlamentu Europejskiego A.D. 2019 
ostatecznie kończy w Polsce czas wysiłku i wyrzeczeń. 
PO zaczęło okres letargu, PiS dokończył przeskalo-
wanymi transferami, a inne partie obiecały dołączyć 
do peletonu. Żegnamy się więc z narracją państwa na 
dorobku, który w pogoni za Zachodem musi włożyć 
więcej wysiłku od innych. Wszystko wskazuje na to, że 
witamy się z innym paradygmatem: chcąc być Zacho-
dem, wydawajmy jak Zachód. Robimy to zdecydowa-
nie za szybko. Pewnie szybko przyjdzie nam się o tym 
przekonać.

Tekst został opublikowany na łamach portalu opinii Klubu 
Jagiellońskiego 28 maja 2019 r.
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Z biegiem lat stopniowo obniża się odsetek Polaków 
biorących udział w praktykach religijnych, przybywa 
natomiast osób, które, nawet jeśli deklarują wiarę ka-
tolicką, to twierdzą, że „wierzą na swój własny sposób” 
(CBOS 147/2018). Wzrasta również liczba Polaków, 
którzy oceniają sytuację Kościoła w Polsce i na świecie 
jako złą, co może skłaniać część osób do odchodzenia 
od ortodoksji lub po prostu porzucania religijnego 
światopoglądu. Co więcej, procesy sekularyzacyjne są 
najbardziej dynamiczne wśród młodych Polaków, któ-
rzy coraz wyraźniej zaczynają odróżniać się od wciąż  
w dużej części religijnych starszych pokoleń (Pew Rese-
arch Center 2018).

W konsekwencji wydaje się, że zbiorowość Polaków 
znajduje się w interesującej sytuacji: z jednej strony jest 
wciąż religijna, a jednocześnie religijność ta ulega prze-
mianom pod wpływem procesów sekularyzacyjnych. 
W tym tekście postaram się rozważyć po pierwsze, jaki 
jest aktualny stan religijności Polaków, a po drugie za-

rysować możliwe zmiany, do których może doprowa-
dzić postępujące sekularyzacja.

Rozpocznę od pokazania, że zbiorowość Polaków moż-
na rozumieć co najmniej na dwa sposoby: jako naród  
i jako społeczeństwo. Bynajmniej nie jest oczywiste, 
że związek religii katolickiej jest taki sam w odniesie-
niu do każdej z tych kategorii. Będę argumentował, że 
relacje katolicyzmu z polskim narodem kształtują się 
odmiennie od jego relacji z polskim społeczeństwem. 
W tym pierwszym wypadku są one wielowymiarowe  
i silne, co nieraz wyrażane jest za pomocą sloganu „Po-
lak-katolik”. W przypadku relacji między religią a spo-
łeczeństwem związek wydaje się jednak dużo słabszy, 
do pewnego stopnia wbrew temu, czego od instytucji 
Kościoła oczekiwaliby sami polscy katolicy.

Następnie przedstawię trzy możliwe ścieżki, jakimi 
może podążać polska sekularyzacja. Po pierwsze, se-
kularyzacja może zmierzać w kierunku zastąpienie 

Sekularyzacja 
po polsku
 
 

Błażej Skrzypulec

Wydaje się, że trudno powiedzieć coś bardziej oczywistego niż to, że 
katolicyzm jest istotny dla Polaków. Jednakże z drugiej strony coraz 
więcej danych wskazuje, że w społeczeństwie polskim zachodzą proce-
sy sekularyzacji oraz istnieją podstawy, aby przypuszczać, że proces 
ten będzie ulegał pogłębieniu. 
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tradycji religijnej tradycją areligijną lub wręcz antyreli-
gijną. Po drugie, efektem sekularyzacji może być prze-
kształcenie tradycji religijnej w formację postreligijną. 
Wreszcie, po trzecie, w wyniku sekularyzacji zaniknąć 
może zarówno opcja religijna jak i sekularna opcja an-
tyreligijna, robiąc miejsce dla powstanie jakiejś nowej 
formy myślenia.

NARÓD I SPOŁECZEŃSTWO 

Zbiorowość Polaków można rozumieć zarówno jako 
naród, jak i jako społeczeństwo, ponieważ posiada ona 
historię oraz strukturę. Narodowy aspekt będę tutaj 
rozumiał jako całość tych elementów, które aktualnie 
żyjący Polacy przejęli od swoich przodków i które sta-
nowią podstawę do określania się przez nich właśnie 
jako „Polaków”. Do najważniejszych elementów należą 
tu oczywiście język, obyczaje, pamięć o historycznych 
wydarzeniach i osobach. Z kolei społeczeństwo będę 
traktował jako strukturę, w której Polacy znajdują się 
w hierarchicznych relacjach związanych z dystrybucją 
władzy, majątku i prestiżu, a także w funkcjonalnych 
relacjach dotyczących podziału pracy i pełnienia różno-
rodnych ról społecznych

Religia może wchodzić  
w różnorodne relacje z narodem 
oraz ze społeczeństwem. Dlatego 
też stwierdzenie istotności 
katolicyzmu dla Polaków nie 
wyklucza, że jego relacje  
z narodem i społeczeństwem 
kształtują się odmiennie. 
 
Religia może być religią „w służbie narodu”, gdy jej 
wpływ umacnia i rozwija narodową tożsamość, a jed-
nocześnie nie być religią „w służbie struktury społecz-
nej”, jeśli zawiera ona treści rewolucyjne, zmierzające 
do zmiany stosunków społecznych. Podobnie z istot-
ności religii dla społeczeństwa nie wynika jej istotność 
dla narodu, można na przykład pomyśleć religię, na 
gruncie której formułuje się postulaty społeczne bez 
mocniejszego odniesienia do historii zbiorowości. 

Jeśli zgodzimy się, że relacje między religią a narodem 
mogą być inne od relacji między religią a społeczeń-
stwem, to w dalszej kolejności należy zapytać o to, jakie 
relacje mogą decydować o istotności religii dla narodu 
i społeczeństwa.

Pierwszym typem są relacje zakresowe, odnoszące 
się do tego, czy dana religia zajmuje się tymi samymi 
obszarami rzeczywistości, które są istotne dla tożsa-
mości narodowej bądź, które określają strukturę spo-
łeczeństwa. Może się na przykład okazać, że religia jest  
w zakresowy sposób istotna dla narodu, gdyż doktryna 
religijna interpretuje jako istotne te same wydarzenia 
historyczne, które są ważne dla tożsamości narodowej. 

Po drugie, relacje mogą być konstytutywne, gdy re-
ligia współtworzy tożsamość narodową bądź struk-
turę społeczną. Jeśli religia jest istotna w konsty-
tutywny sposób, to jej zanik powinien doprowadzić 
do przekształcenia narodu bądź społeczeństwa. Ty-
powym przykładem mogą być tu europejskie spo-
łeczeństwa feudalne, w których doktryna religijna 
legitymizowała występujące między ludźmi różnice 
stanowe. 

Trzecim typem relacji są relacje oddziaływania, 
związane z wpływem religii na przekształcenie toż-
samości narodowej lub struktury społecznej. W tym 
wypadku istotność religii może polegać zarówno na 
tym, że oddziałuje w sposób mody�kujący naród lub 
społeczeństwo, jak i na tym, że pełni rolę konserwu-
jącą, utrzymując ich stabilność mimo wpływu innych 
czynników. Warto zauważyć, że relacje konstytutyw-
ne oraz relacje oddziaływania, w przeciwieństwie do 
relacji zakresowych, nie są symetryczne. Nie można 
więc wykluczyć wypadków, w których religia mody-
�kuje strukturę społeczną, lecz sama się nie zmienia 
przez oddziaływanie społecznych relacji, lub gdzie 
tożsamość narodowa konstytuuje religię, lecz nie od-
wrotnie. Co więcej, przedstawione relacje nie są od 
siebie logicznie niezależne. Po pierwsze, występowa-
nie relacji zakresowych wydaje się być koniecznym 
warunkiem występowania relacji konstytutywnych 
oraz relacji oddziaływania. Jeśli religia nie zajmuje 
się obszarami rzeczywistości istotnymi dla narodu 
bądź społeczeństwa, to nie będzie ona ich konsty-
tuować ani na nie oddziaływać. Po drugie, relacje 
konstytutywne wydają się być wystarczające dla re-
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lacji oddziaływania. Jeśli naród albo społeczeństwo 
są konstytuowane przez elementy religijne, to tym 
samym religia oddziałuje za sprawą tych elementów. 

Zarysowany powyżej schemat pojęciowy pozwala zo-
baczyć, że oczywiste stwierdzenie o istotności katoli-
cyzmu dla Polaków może faktycznie oznaczać bardzo 
różne wzorce relacji. Być może jest tak, że katolicyzm 
jest istotny dla Polaków, gdyż mody�kuje strukturę 
społeczną, a z kolei jest istotny dla narodu, ponieważ 
stanowi jego część konstytutywną. Może jest zupełnie 
inaczej i istotność katolicyzmu dla polskiego narodu 
i społeczeństwa jest jedynie zakresowa. W kolejnych 
punktach postaram się pokazać, opierając się na do-
stępnych danych socjologicznych, jaki wzorzec relacji 
jest najbardziej prawdopodobny. 

SIŁA KATOLICYZMU I TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ 

Oczywiście badanie relacji między polskim katolicy-
zmem a polską tożsamością narodową jest interesujące 
głównie wówczas, gdy każdy z tych elementów sam  
w sobie jest na tyle silny, że potencjalnie może odgrywać 
jakąś istotną rolę. Gdyby okazało się, że choć Polacy są 
społeczeństwem, to jednak tylko w małym stopniu są 
narodem, lub że nie są społeczeństwem religijnym, to 
trudno byłoby mówić o jakiejkolwiek istotności religii  
i tożsamości narodowej dla Polaków. 

Jak już wskazywałem, ogólna teza o istotności katoli-
cyzmu dla Polaków nie jest trudna do obrony. Przede 
wszystkim, prawie 90% Polaków deklaruje się jako wie-
rzący, z czego zdecydowana większość jako wyznawcy 
katolicyzmu (CBOS 26/2015). Ten niezwykle wysoki 
odsetek nie uległ gwałtowniejszym zmianom w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat. Co więcej, około połowa Pola-
ków deklaruje regularne praktyki religijne, a około 30% 
twierdzi, że praktykuje nieregularnie. W tym wypadku 
można mówić o pewnym spadku zainteresowania 
praktykami religijnymi, jako że w ciągu ostatnich dzie-
sięciu lat odsetek regularnie praktykujących zmniej-
szył się o ok. 10%. 

Polaków i Polki z katolicyzmem silnie łączy osoba Jana 
Pawła II. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzo-
nych rok po śmierci papieża, aż trzy czwarte Polaków 
modliło się o jego beaty�kację, a ponad połowa mo-
dliła się do samego papieża (CBOS 73/2012). Mimo 

częstych narzekań na komercjalizację i zeświecczenie, 
silny związek Polaków z religią ujawnia się także w 
sposobie obchodzenia świąt. Ponad 80% Polaków po-
dejmuje jakieś postanowienia wielkopostne, a około 
dwóch trzecich przystępuje do spowiedzi wielkanocnej 
i bierze udział w uroczystościach Triduum Paschalnego 
(CBOS 47/2016). Podobnie w kontekście świąt Bożego 
Narodzenia około dwie trzecie Polaków udaje się na pa-
sterkę, a przed wieczerzą wigilijną odczytuje fragment 
z Pisma Świętego (CBOS 175/2013). 

Powyższe dane wskazują, że 
katolicyzm w Polsce ma 

przynajmniej potencjał, aby 
wpływać zarówno na tożsamość 

narodową, jak i strukturę 
społeczną.

 
Nietrudno również wykazać, że podobne predyspo-
zycje posiada również tożsamość narodowa. Polacy są 
nie tylko społeczeństwem, ale także narodem, a treści 
wchodzące w skład tożsamości narodowej są w stanie 
oddziaływać na religię oraz społeczeństwo. Narodowy 
aspekt zbiorowości Polaków wydaje się być tak dojmu-
jący, że niektórzy badacze skłonni są do mówienia o 
prymordialistycznym charakterze narodowej tożsa-
mości (Łuczewski 2012). Oznacza to, że dla większości 
obywateli Polski należenie do narodu polskiego jest 
czymś oczywistym, czego nie trzeba uzasadniać, a na-
wet nie jest jasne, na czym takie uzasadnienie miałoby 
polegać. Istotność tożsamości narodowej dla Polaków 
przejawia się także w ilościowych danych socjologicz-
nych. Ponad 90% Polaków deklaruje, że jest bardzo 
dumnych lub raczej dumnych z bycia Polakiem (CBOS 
162/2004). Ponadto w badaniach dotyczących auto-
identy�kacji ponad 90% respondentów wybiera kate-
gorię „Polką/Polakiem”, a około dwie trzecie kategorię 

„osobą przy-wiązaną do polskiej tradycji narodowej” 
(Koseła 2009: 49). Nierzadka jest także autoidenty�-
kacja jako „obywatela kraju ważnego na świecie” (40%) 
(ibidem).

Wydaje się więc, że zarówno religia, jak i tożsamość 
narodowa są czynnikami, które mają duże znaczenie 
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w zbiorowości Polaków. Tym samym warto bardziej 
szczegółowo przyjrzeć się zachodzącym między nimi 
relacjom. Jest tak tym bardziej, że na podstawie da-
nych socjologicznych łatwo zobaczyć, że takie związki 
rzeczywiście istnieją. Przede wszystkim deklarowana 
szczególnie silna duma z bycia Polakiem jest skorelo-
wana z częstszymi praktykami religijnymi (75% wśród 
osób praktykujących kilka razy w tygodniu) (CBOS 
30/2010). Podobnie w badaniach nad autoidenty�ka-
cją większa religijność jest pozytywnie skorelowana  
z określaniem siebie jako osoby „przywiązanej do pol-
skiej tradycji narodowej” (Koseła 2009: 58). 

Jeśli naród rozumiany jest jako wspólnota oparta na 
zaczerpniętym od przeszłych pokoleń treściach kultu-
rowych, w tym wspólnej interpretacji wydarzeń histo-
rycznych, to tezę o istotnych związkach katolicyzmu 
i polskiej tożsamości narodowej potwierdza również 
sposób, w jaki Polacy interpretują ważne dla kraju wy-
darzenia. Ponownie kluczową postacią okazuje się być 
Jan Paweł II, któremu Polacy przypisują ważką rolę  
w upadku komunizmu („zdecydowanie kluczowa” 49%, 

„raczej kluczowa”: 33%) oraz powstaniu Solidarności 
(„zdecydowanie kluczowa” rola: 50%, „raczej kluczo-
wa”: 34%) (Żukowski 2009: 158). Wydaje więc, że 
Polacy interpretując istotne wydarzenia z najnowszej 
historii Polski uważają, że niebagatelną rolę odegrał 
w nich katolicyzm, przynajmniej za pośrednictwem 
działań papieża. Religia jest również mocno wpisana  
w kulturowe rytuały towarzyszące poszczególnym fa-
zom życia człowieka, tak że około 85%. Polaków uważa, 
iż w wypadku chrztu, ślubu i pogrzebu obrządek religij-
ny jest bardzo ważny lub raczej ważny (CBOS 81/2006). 

Co interesujące, katolicyzm wydaje się mocno wplecio-
ny również w kulturę polityczną i związaną z nią sferę 
publiczną. Większości Polaków nie przeszkadza obec-
ność krzyża w budynkach instytucji publicznych („nie 
razi”: 88%), udział duchownych w uroczystościach 
państwowych („nie razi”: 80%), lekcje religii w szkołach 
(„nie razi”: 82%), ani uzupełnianie przysiąg frazą „tak 
mi dopomóż Bóg” („nie razi”: 87%) (CBOS 170/2013). 
Warto zauważyć, że chodzi tu właśnie o istotny dla 
tożsamości narodowej splot kultury i religii, a nie  
o aktywność polityczną samego Kościoła katolickiego, 
do której Polacy podchodzą sceptycznie: około połowę 
Polaków razi zajmowanie przez Kościół stanowiska 
wobec ustaw uchwalanych przez Sejm, a około 80% ne-

gatywnie ocenia sugerowanie przez przedstawicieli Ko-
ścioła, na kogo należy głosować w wyborach (ibidem). 

Wydaje się, że sfera publiczna 
stanowi w kontekście 
symbolicznych związków z religią 
przedłużenie sfery prywatnej. 
Odsetek osób mających w domach 
krzyż, obrazy religijne lub Biblię 
jest podobny (ponad 80%) do 
odsetka Polaków, którym nie 
przeszkadza obecność symboli 
religijnych w instytucjach 
publicznych (ibidem).
 
Powyższe dane wskazują, że zarówno religia, jak i toż-
samość narodowa są dla Polaków czymś istotnym, a co 
więcej – istnieją pewne ważne powiązania między tymi 
elementami. Wydaje się, że „Polak-katolik” jest czymś 
więcej niż pustym sloganem, choć trzeba pamiętać, że 
mowa tu o Polaku raczej jako osobie posiadającej pew-
ną tożsamość narodową, a nie jako o członku istnieją-
cej w Polsce struktury społecznej.

RELACJE POMIĘDZY RELIGIĄ A NARODEM  
I SPOŁECZEŃSTWEM 

Religia jest zakresowo istotna dla narodu bądź społe-
czeństwa, jeśli aspekty rzeczywistości społecznej, które 
znajdują się w obrębie zainteresowania religii, są także 
tymi, które tworzą tożsamość narodową bądź kształ-
tują strukturę społeczną. W innym wypadku należy 
postawić tezę o braku zakresowej istotności. 

Przytoczone powyżej dane sugerują, że we współ-
czesnej Polsce należy mówić o zakresowej istotności 
katolicyzmu dla tożsamości narodowej. Po pierwsze, 
ważnym elementem tożsamości narodowej są kultu-
rowe rytuały, wyznaczające istotne momenty w życiu 
człowieka, a także porządkujące czas za sprawą cyklicz-
nych świąt. Stanowią one również przedmiot zaintere-
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sowania katolicyzmu, który oferuje określone rytuały 
związane z takimi wydarzeniami, jak narodziny, mał-
żeństwo czy śmierć, a także sposoby obchodzenia naj-
ważniejszych świąt. Po drugie, istotnym elementem 
narodowej tożsamości jest symbolika, zarówno sfery 
prywatnej, jak i publicznych instytucji. W tym wypad-
ku katolicyzm również oferuje swoją symbolikę (w któ-
rej kluczową rolę pełni krzyż), za pomocą której ozna-
czane są miejsca o szczególnym znaczeniu. Wszystkie 
te obszary znajdują się w obrębie zainteresowania pol-
skiego katolicyzmu, który dba o kontynuowanie kultu-
rowych rytuałów oraz wspiera i broni obecności chrze-
ścijańskiej symboliki w sferze publicznej. Po trzecie, nie 
ma tożsamości narodowej bez pamięci o wydarzeniach 
historycznych interpretowanych jako mające duże zna-
czenie dla wspólnoty. Nietrudno zauważyć, że polska 
historia znajduje się w obrębie zainteresowani polskie-
go katolicyzmu, który nadaje religijną interpretację wy-
darzeniom najnowszym związanym z transformacją 
ustrojową, dawniejszym, takim jak bitwa warszawska, 
czy wreszcie sięgającym początków państwa polskiego, 
dla których chrzest Mieszka jest uznawany za datę roz-
poczynającą polityczne istnienie Polski. 

Można teraz zadać pytanie, czy podobnie silne relacje za-
kresowe występują pomiędzy religią a społeczeństwem. 
Jak sadzę, dane socjologiczne sugerują, że ten związek 
jest w tym wypadku dużo słabszy niż między religią  
a narodem. 

Oczywiście nie chodzi o to, czy w ogóle sfera stosunków 
społecznych leży w obrębie zainteresowania katolicy-
zmu. Odpowiedź na to pytanie jest rzecz jasna twier-
dząca, jako że Kościół katolicki posiada rozbudowaną 
doktrynę społeczną. Ważne jest natomiast pytanie o to, 
czy struktura polskiego społeczeństwa leży w obrębie 
zainteresowania polskiego katolicyzmu. 

Po pierwsze, należy zauważyć, że Polacy w postrzegają 
Kościół w pierwszym rzędzie jako coś w ścisłym sensie 
religijnego, nakierowanego na kontakt z Bogiem i spra-
wowanie religijnych rytuałów (70% badanych). Zna-
cząco mniejszy odsetek Polaków określa Kościół także 
jako instytucję (46%) oraz wspólnotę wiernych (40%) 
(Gierech, Dobrzyńska 2009: 104-104). Może to suge-
rować, że Kościół częściej jest postrzegany jako pewna 
struktura sama w sobie, która zajmuje się specjalnym 
obszarem rzeczywistości oddzielonym od zwykłych 

stosunków społecznych, a rzadziej jako jedna z części 
społeczeństwa. 

Do interesujących wniosków prowadzi także anali-
za odpowiedzi badanych dotyczących wpływu Jana 
Pawła II, będącego kluczową postacią polskiego 
katolicyzmu. Jak zostało zauważone wcześniej, po 
śmierci Jana Pawła II duża część Polaków modliła 
się do niego oraz uważała, że za jego sprawą doko-
nała się w ich życiu zmiana. Jeśli przyjrzeć się do-
kładniej, o jakie zmiany chodzi, to okazuje się, że 
dotyczą one w głównej mierze życia prywatnego. 
Do najczęściej wymienianych zmian należała więk-
sza otwartość w przyznawaniu się do katolicyzmu  
w pracy i wobec znajomych (40%), powrót do wiary  
i praktyk religijnych (31%) oraz pomyślne rozwiąza-
nie trudnego problemu za sprawą modlitwy do pa-
pieża (29%). Do najrzadszych zauważanych zmian 
należały natomiast te, które dotyczyły sfery społecz-
nej: większego zaangażowania w sprawy kraju (18%) 
oraz przystąpienia do ruchu lub stowarzyszenia reli-
gijnego (16%) (Koseła 2009: 134). Tego rodzaju wy-
niki ponownie sugerują, że w obrębie zainteresowa-
nia i wpływu polskiego katolicyzmu leży raczej sfera 
prywatnie przeżywanej religijności, a nie czynniki 
determinujące strukturę społeczną. 

Co interesujące, zdecydowana większość Polaków 
chciałaby istnienia silniejszych relacji zakresowych 
między katolicyzmem a strukturą relacji społecznych, 
twierdząc, że nauczanie Jana Pawła II powinno być 
wykorzystywane do rozwiązywania problemów spo-
łecznych (89% jako przykłady podawano biedę i bez-
robocie), podczas gdy to samo o sprawach dotyczą-
cych prywatnego życia ludzi twierdziło 68% badanych 
(ibidem). Z tymi pragnieniami kontrastują oceny tego, 
co zdaniem Polaków faktycznie oferuje katolicyzm  
w Polsce. Według ponad 70% badanych daje on odpo-
wiedzi na duchowe potrzeby człowieka, według poło-
wy na problemy moralne i problemy życia rodzinnego,  
a zdaniem tylko 30% na problemy społeczne kraju 
(Gierech, A. Dobrzyńska 2009: 109). Ponownie wska-
zuje to, że relacje zakresowe występują raczej między 
religią a sferą prywatną i nie obejmują szerzej sfery 
społecznej. 

Do podobnych wniosków można również dojść, roz-
ważając ogólne korelacje między religijnością Pola-
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ków a ich zaangażowaniem w życie społeczne. Można 
przypuszczać, że jeśli polski katolicyzm wchodziłoby 
w istotne relacje zakresowe ze społeczeństwem, to 
powszechność katolicyzmu w Polsce powinna prze-
kładać się także na wysokie zaangażowanie obywateli 
w sprawy społeczne. Tak się jednak nie dzieje. Poziom 
zaangażowania Polaków w organizacje, stowarzysze-
nia czy też związki zawodowe jest niski (choć nie jest 
to do końca prawda odnośnie najmłodszego pokole-
nia) (Szawiel 2008: 80). Co więcej, Polacy w małym 
stopniu identy�kują samych siebie przez własną po-
zycję, na przykład klasową, w strukturze społecznej 
(Koseła 2009: 49), a już komunałem stało się narze-
kanie na niski poziom zaufania społecznego, które 
mogłoby stanowić bazę dla organizowania się oby-
wateli w celu wpływu na strukturę społeczną (Sza-
wiel 2008: 78). 

O ile więc łatwo wskazać na istotne relacje zakresowe 
między katolicyzmem a polską tożsamością narodową, 
to wydaje się, że tego rodzaju relacje są dużo słabsze 
między religią a polskim społeczeństwem. 

Ten rezultat ma oczywiście konsekwencje dla oceny 
występowania relacji konstytutywnych między re-
ligią a narodem i społeczeństwem. Religia konsty-
tuuje tożsamość narodową, jeśli stanowi jej część 
w taki sposób, że zanik religii musiałby wiązać się 
z poważnym przeformułowaniem owej tożsamości. 
Rzecz jasna, na podstawie samych danych socjolo-
gicznych trudno wysnuwać zdecydowane predykcje 
dotyczące sytuacji kontrfaktycznych. Jednakże na 
podstawie przytoczonych wcześniej danych moż-
na postawić hipotezę, że między katolicyzmem  
a polską narodową tożsamością zachodzą nie tylko 
istotne relacje zakresowe, ale i konstytutywne. Sym-
bole religijne współtworzą zarówno prywatną, jak 
i – przy akceptacji większości Polaków – publiczną 
przestrzeń symboliczną. Co więcej, również typowe 
polskie rytuały społeczne mają formę zaczerpniętą 
z religii katolickiej.

Czy jednak można mówić o konstytutywnej roli re-
ligii dla polskiego społeczeństwa? Wydaje się, że od-
powiedź musi być negatywna: skoro między religią  
a społeczeństwem nie zachodzą wyraźne relacje za-
kresowe, to tym bardziej nie może być mowy o zacho-
dzeniu istotnych relacji konstytutywnych. Z takim 

twierdzeniem można polemizować, twierdząc, że choć 
stosunki społeczne nie znajdują się w centrum zainte-
resowania polskiego katolicyzmu, to religia sama wy-
twarza swoją podstrukturę społeczną i dzięki temu 
 w istotny sposób konstytuuje polskie społeczeństwo. 

Nieobojętnym elementem takiej podstruktury mogły-
by być na przykład para�e i grupy religijne, w ramach 
których byłyby podejmowane działania nakierowane 
na kształtowanie stosunków społecznych. Jednakże 
dane socjologiczne sugerują, że taki wpływ nie jest 
zbyt silny. Do różnego rodzaju wspólnot religijnych 
należy nie więcej 10% Polaków (CBOS 158/2014). 
Ponadto wiele z nich ma orientację wewnętrzną, na-
kierowaną na rozwój prywatnej religijności uczest-
ników, a nie na działania o charakterze społecznym 
(Rogaszewska 2008: 156-158). Wyniki badań poka-
zują także, że większość (ok. 70%) respondentów nie 
angażuje się nigdy w prace na rzecz para�i, a tylko 3% 
robi to często (ibidem). Ponadto choć aż ok. 80% ba-
danych nie czuje, że ma jakikolwiek wpływ na sprawy 
swojej para�i, to jednocześnie tylko 14% chciałoby 
taki wpływ mieć (CBOS 13/2016). 

Bez pretendowania do wysuwania ostatecznych wnio-
sków można postawić ostrożną hipotezę, że relacje 
zakresowe i konstytutywne prezentują się odmiennie 
między religią a narodem oraz między religią a społe-
czeństwem. W tym pierwszym wypadku możemy mó-
wić o zakresowej i konstytutywnej istotności katolicy-
zmu dla polskiej tożsamości narodowej, w tym drugim 
religia wydaje się takiej istotności nie posiadać. Pro-
wadzi to do wniosku, że o ile zanik religii wiązałby się  
z poważnym przekształceniem tożsamości narodo-
wej, to nie miałby większego znaczenia dla kształtu 
struktury polskiego społeczeństwa. 

Można nieco prowokacyjnie 
powiedzieć, że o ile  
w kontekście tożsamości 
narodowej Polak jest katolikiem, 
to jako członek społeczeństwa 
uległ już procesom sekularyzacji. 
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Jednak wydaje się, że wpływ religii na strukturę spo-
łeczną może być pośredni, ponieważ kształtuje ona 
aksjologię członków społeczeństwa, która następnie 
determinuje stosunki społeczne. Na podstawie danych 
statystycznych można przypuszczać, że istnieje zwią-
zek pomiędzy religią a aksjologią polskiego społeczeń-
stwa, jest on jednak dość niejednoznaczny, a zgodność 
dominującej wśród Polaków aksjologii z doktryną 
Kościoła katolickiego wybiórcza. Przykładowo, około 
trzy czwarte Polaków uważa, że zgodnie z doktryną 
Kościoła niedopuszczalne jest przerywanie ciąży z po-
wodu sytuacji materialnej lub samego braku woli posia-
dania dziecka (CBOS 13/2016). Jednocześnie, również 
trzy czwarte Polaków uważa, tym razem niezgodnie  
z katolicką aksjologią, że aborcja powinna być legalna  
w wypadku ciąży będącej następstwem gwałtu,  
a około połowy Polaków opowiada się za legalnością 
przerywania ciąży, jeśli dziecko miałoby urodzić się 
upośledzone (Ibidem). Wydaje się, że główną determi-
nantą poglądów w tym zakresie jest raczej aktualny 
stan prawny aniżeli wpływ religii. 

Podobnie jak w wypadku relacji konstytutywnych, 
dużo łatwiej bronić tezy o zachodzeniu istotnych re-
lacji oddziaływania między religią a tożsamością naro-
dową. Jest tak głównie dlatego, że elementy religijne 
i elementy tożsamości narodowej nawzajem do siebie 
odsyłają i wzajemnie się podtrzymują. Wykonywanie 
wielu rytuałów istotnych dla kultury narodowej sta-
nowi jednocześnie reprodukcję rytuałów religijnych 
i odwrotnie. Podobnie podtrzymywanie religijnej 
interpretacji zdarzeń historycznych umacnia ich sta-
tus jako ważnych składników narodowej tożsamości.  
W kształcie polskiego katolicyzmu i polskiej tożsamo-
ści narodowej nie widać natomiast elementów, które 
znajdowałyby się w wyraźnym kon	ikcie, dlatego trud-
no wskazać, że religia w istotny sposób prowadzi do 
zmiany obecnego kształtu narodowej tożsamości. 

Podsumowując, na podstawie danych socjologicznych 
można postawić hipotezę, że między religią a narodo-
wym aspektem zbiorowości Polaków zachodzą istotne 
relacje zakresowe, relacje konstytutywne oraz relacje 
oddziaływania. Polski katolicyzm współtworzy oraz 
aktywnie podtrzymuje obecny kształt polskiej toż-
samości narodowej. Sytuacja jest znacząco inna, gdy 
rozważa się relacje między religią a społeczeństwem. 
W tym wypadku można przypuszczać, że brakuje na-

wet istotnych relacji zakresowych, a co za tym idzie – 
także relacji konstytutywnych i relacji oddziaływania. 
Oczywiście brak występowania relacji również nie jest 
pozbawiony znaczenia, tak że można mówić o biernym 
podtrzymywaniu struktury społecznej poprzez polski 
katolicyzm przez sam brak prób wpływania na nią. 

Powyższe rozważania sugerują, że w Polsce mamy do 
czynienia z interesującym przypadkiem religijnego na-
rodu współistniejącego ze świeckim społeczeństwem. 
Ta szczególna sytuacja podaje w wątpliwość przeko-
nanie, wyrażane nieraz przez przedstawicieli polskiej 
prawicy, że szczególnie silna religijność Polaków pre-
destynuje ich do odegrania szczególnej roli w procesie 
przemian społecznych, także w skali europejskiej.

Okazuje się raczej, że religia może być istotnym skład-
nikiem tożsamości, nie mając jednocześnie istotnego 
znaczenia dla determinantów struktury społecznej. 

Z drugiej strony, choć kształt tożsamości narodowej 
nie musi mieć automatycznego przełożenia na kształt 
struktury społecznej, to tożsamość narodowa sta-
nowi �ltr, za pomocą którego ludzie oceniają, które 
ze społecznych postulatów wydają się im atrakcyjne.  
Z tego powodu istotne relacje między religią a narodem, 
nawet przy braku analogicznych relacji między religią  
a społeczeństwem, stanowią w kontekście Polski po-
ważną barierę dla dystansujących się od religii ruchów 
lewicowych. Nawet jeśli ich postulaty stanowią odpo-
wiedź na problemy społeczne, to często są przyjmowane  
z dystansem jako niepasujące do religijnych aspektów 
narodowej tożsamości. 

TRZY ŚCIEŻKI SEKULARYZACJI

Sytuacja, w której religia odgrywa konstytutywną rolę 
dla narodu, ale nie dla społeczeństwa posiada duży po-
tencjał niestabilności. Wobec tego można zapytać jak, 
wobec postępujących procesów sekularyzacji, mogę 
wyglądać przekształcenia polskiej religijności. Jeśli 
sekularyzację rozumiemy jako odejście od tradycji reli-
gijnej, to wydaje się, że istnieją trzy ścieżki, jakimi moż-
na podążać, oddalając się od religijnego punktu wyj-
ściowego. Po pierwsze, sekularyzacja może zmierzać  
w kierunku zastąpienie tradycji religijnej tradycją are-
ligijną lub wręcz antyreligijną. Po drugie, efektem se-
kularyzacji może być przekształcenie tradycji religijnej  
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w formację postreligijną. Wreszcie, po trzecie, w wyni-
ku sekularyzacji zaniknąć może zarówno opcja religij-
na, jak i sekularna opcja antyreligijna, robiąc miejsce 
dla powstanie jakiejś nowej formy myślenia.

Pierwsza z wymienionych wyżej opcji może oznaczać 
triumf antyreligijnej tradycji oświeceniowej. W jej ob-
rębie religijność jest traktowana bądź jako zbiór błęd-
nych przekonań, które są niezgodne ze współczesną 
wiedzą o świecie lub jako instytucja społeczna, która 
choć długo odpowiadała na pewne potrzeby ludzi, to 
nie spełnia już skutecznie swojej roli w nowoczesnym 
społeczeństwie. Efektem tak rozumianej sekularyzacji 
byłoby społeczeństwo, w którym dominuje natura-
listyczna wizja świata, najistotniejszą rolę w uzasad-
nianiu przekonań mają wyniki nauk empirycznych, 
 a w sferze normatywnej kluczową rolę odgrywa świec-
ka, np. utylitarystyczna, etyka. 

Druga, postreligijna opcja wiąże się z zachowaniem 
wybranych elementów tradycji religijnej przy jedno-
czesnym porzucenie ich transcendentnego aspektu.  
W tak zsekularyzowanym społeczeństwie ludzie wciąż 
mogą mieć dość konserwatywny poglądy na kwestie 
bioetyczne ze względu na pojęcie „godności osoby 
ludzkiej”, choć nie wiążą go już z teologicznym prze-
konaniem o człowieku stworzonym na podobieństwo 
Boga. Podobnie mogą stosować wiele zasad katolic-
kiej nauki społecznej po prostu dlatego, ponieważ 
uważają, że prowadzą one do budowy sprawiedliwego 
społeczeństwa. Co więcej, członkowie postreligijnego 
społeczeństwa mogą wciąż angażować się w jakieś for-
my rytuałów religijnych, np. przy okazji ślubów bądź 
pogrzebów, traktując je jednak wyłącznie jako warto-
ściowy element narodowej kultury.

Najbardziej enigmatyczna wydaje się być trzecia  
z opcji. Trudno dokładniej powiedzieć, jaka nowa opcja 
może narodzić się ze sporu między świeckością a reli-
gią. W polskiej humanistyce wątek ten porusza Miłosz 
Puczydłowski w pracy Religia i sekularyzm (Puczydłow-
ski 2017). Twierdzi on, że w świecie Zachodu religijna 
opcja chrześcijańska i oświeceniowa opcja sekularna 
współistniały ze sobą tak długo, że obecnie jedna nie 
mogłaby już istnieć bez drugiej. Przykładowo zarówno 
chrześcijaństwo, jak i oświecenie przyjmują uniwer-
salistyczną etykę, choć uzasadniają ją w inny sposób, 
wedle której takie przypadkowe cechy jako kolor skóry 

czy narodowość nie różnicują statusu etycznego ludzi. 
Podobnie, obie tradycje zakładają możliwość odkrycia 
obiektywnej wiedzy o świecie zdobywanej na mocy po-
sługiwania się rozumem. Trzecia opcja sekularyzacyjna 
mogłaby więc oznaczać pojawienie się formacji odrzu-
cających elementy wspólne zarówno chrześcijaństwu, 
jak i tradycji oświeceniowej. Puczydłowski wskazuje tu 
na ruchy New Age, które mają zarówno niewiele wspól-
nego z tradycyjną religijnością jak i oświeceniową an-
tyreligijnością.

INSTYTUCJONALNE OŚWIECENIE

W polskim kontekście, oświeceniowy, antyreligijny 
nurt sekularyzacji przejawia się najczęściej w postaci 
wprost formułowanych postulatów instytucjonalnych. 
W szczególności są to projekty odwołujące się do idei 
świeckości państwa bądź rozdziału kościoła od pań-
stwa, których celem jest pozbawianie Kościoła kato-
lickiego istotnego wpływu na życie publiczne. Do tej 
kategorii postulatów w pierwszym rzędzie należą te, 
które wprost odnoszą się do instytucji Kościoła. Jako 
przykłady mogą posłużyć projekty zerwania konkorda-
tu, zlikwidowania szkolnych lekcji religii, usunięcia reli-
gijnych symboli z budynków instytucji publicznych czy 
też dotyczące sposobu �nansowania kościelnych inicja-
tyw z państwowych pieniędzy. Ponadto z tym nurtem 
sekularyzacji związane są projekty dotyczące kwestii 
światopoglądowych, np. związane z legalizacją związ-
ków osób tej samej płci lub liberalizacją przepisów  
o przerywaniu ciąży, odnośnie których Kościół wyka-
zuje dużą aktywność na forum publicznym. Instytucjo-
nalne, oświeceniowe postulaty są częścią programów 
partii politycznych, obecnie Razem i Wiosny, a wcześniej 
Ruchu Palikota. Czasami przybierają także formę pro-
jektów ustaw zawierających gotowe propozycje reform. 
Była tak na przykład w przypadku projektu „Ratujmy 
kobiety” liberalizującego przepisy o przerywaniu ciąży. 

Wydaje się, że z oświeceniowym nurtem sekularyzacji 
związany jest wysoki poziom świadomości politycznej. 
Formułowane są konkretne postulaty reform zmierza-
jących ku świeckości państwa, istnieją wspierające je or-
ganizacje polityczne, jasno określone są sposoby uzasad-
nienia stanowisk. Jednakże propozycje formułowane w 
nurcie oświeceniowego sekularyzmu jak do tej pory nie 
odniosły sukcesu, projekty ustaw były odrzucane, a po-
pierające je partie tylko z rzadka mogły liczyć na dwucy-
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frowe poparcie w wyborach. Jak zauważałem wcześniej, 
rolę ograniczającą mogą odgrywać tu konstytutywne 
związki pomiędzy religiom a narodem, które pełnią 
rolę światopoglądowego �ltru.

KULTUROWY POSTKATOLICYZM 

Pomimo zachodzących procesów sekularyzacyjnych 
większość Polaków jest wciąż istotnie przywiązana 
do kulturowych elementów związanych z chrześcijań-
stwem. Widać to choćby w statystykach dotyczących 
obchodzenia głównych świąt religijnych. Pokazują 
one, że Polacy nie ograniczają świąt do spędzania 
wspólnego czasu z bliskimi, lecz także dość powszech-
nie uczestniczą w pasterce i uroczystościach Triduum 
Paschalnego, podejmują jakieś postanowienia w czasie 
wielkiego postu, a podczas wieczerzy wigilijnej odczy-
tują fragment Pisma Świętego. Co więcej, większości 
Polaków nie przeszkadza kulturowy splot religii i sfery 
publicznej, także nie razi ich obecność krzyża w insty-
tucjach publicznych, nauczanie religii w szkołach ani 
uczestnictwo księży w uroczystościach państwowych. 

Z drugiej strony, jak zostało to wskazane we wstępie, 
zwiększa się odsetek osób, które zamiast podążać za 
ortodoksją, „wierzą na swój sposób”, a coraz więcej Po-
laków odrzuca antropologiczne rozstrzygnięcia pro-
ponowane przez Kościół. Wydaje się wiec, że postęp 
procesów sekularyzacyjnych w Polsce w znacznej mie-
rze nie polega na porzuceniu religii, lecz raczej jej prze-
kształceniu w formę kulturowego postkatolicyzmu. 
Polacy akceptują kulturową obecność religii zarówno  
w sferze prywatnej, jak i publicznej, jednakże nie 
są już ścisłym sensie członkami katolickiej tradycji: 
porzucają jej niewygodne elementy, dodają własne  
i szukają nowych, nieortodoksyjnych uzasadnień dla 
swoich przekonań.

Jednakże dominująca pozycja kulturowego postkato-
licyzmu jako zsekularyzowanej formy polskości może 
okazać nietrwała. W przeciwieństwie do antyreligijnej 
formy oświeceniowej nie jest ona politycznie samoświa-
doma. Kulturowy postkatolicyzm nie jest związany  
z formułowaniem żadnych wyrażonych explicite pro-
jektów politycznych, a w debacie publicznej ta forma 
sekularyzacja jest widoczna dużo słabiej niż wyrazista 
opcja oświeceniowa występująca z hasłem rozdziału 
Kościoła od państwa. Kulturowi postkatolicy wydają 

się być wciąż raczej klasą „w sobie” a nie „dla siebie”. 
Niewykluczone więc jest, że jeśli potwierdzi się hipo-
teza o postępującym procesie sekularyzacji, to forma 
postkatolicka będzie słabnąć na rzecz formy oświece-
niowej, lub na rzecz trzeciego wariantu, który okre-
ślam jako ponowoczesny irracjonalizm.

PONOWOCZESNY IRRACJONALIZM

Trzeci nurt sekularyzacji polega na zaniku zarówno 
tradycyjnej formy religijnej, jak i znajdującej się do niej 
w opozycji opcji oświeceniowej. Ich miejsce wypełniają 
formacje, które negują elementy wspólne obu powyż-
szych wielkich narracji. W kontekście polskim było to 
wyraźnie widoczne w przypadku dyskusji o udziela-
niu pomocy bliskowschodnim uchodźcom. Zarówno 
oświeceniowo nastawiona lewica, jak i duża część in-
stytucjonalnego Kościół kierowały się w tym przypad-
ku uniwersalistyczną etyką, zgodnie z którą inni ludzie 
mają taki sam status etyczny jak my, niezależnie od 
kulturowych różnic, tak że naszym obowiązkiem jest 
udzielenie im jakiejś formy pomocy. Takie stanowiska 
napotkały jednak na silną nacjonalistyczną opozycję, 
której wyznawcy zamiast uniwersalnej etyki wybierają 
etykę relatywistyczną. Zgodnie z nią Polacy nie mają 
żadnych istotnych obowiązków wobec członków od-
miennych kulturowo wspólnot.

Tak jak w przypadku instytucjonalnego oświecenia, po-
stępy ponowoczesnych ruchów są hamowane przez do-
minującą rolę kulturowego postkatolicyzmu. Jednakże 
nie jest wykluczone, że ich pozycja może rosnąć, jako 
że mają one zdolność do przejmowania i napełniania 
własną treścią kulturowych religijnych symboli i prak-
tyk. W przypadku wspomnianej wyżej sprawy uchodź-
ców opcja nacjonalistyczna powoływała się na religijną 
ideę ordo caritatis, interpretując ją w sposób odmienny 
od o�cjalnej kościelnej wykładni, tak aby okazywało się, 
że Polacy nie są zobowiązani do żadnej pomocy obcym. 
Wpływy postmodernistycznego irracjonalizmu widać 
także wśród części księży. Obsesyjne szukanie ducho-
wych zagrożeń, dynamiczny wzrost liczby egzorcystów 
bez właściwych kompetencji psychologicznych, pale-
nie książek o czarodziejach i pamiątek z wycieczek do 
Afryki, to wszystko elementy, które z punktu widzenia 
opcji oświeceniowej są zabobonem a z punktu widze-
nia tradycji religijnej istotnym nieuporządkowaniem, 
w którym szukanie demonów odwraca uwagę od Boga.
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PRZYSZŁOŚĆ SEKULARYZACJI

W pierwszej części tekstu wskazywałem, że relacje po-
między religią a polskością można opisać przy pomocy 
formuły „religijnego narodu w świeckim społeczeń-
stwie”. Jest tak, ponieważ o ile łatwo wskazać konstytu-
tywne relacje pomiędzy katolicyzmem a zbiorowością 
Polaków rozumianą jako naród, to jest to trudniejsze, 
gdy na Polaków patrzy się przez pryzmat pojęcia „spo-
łeczeństwa”. Biorąc pod uwagę zachodzące procesy se-
kularyzacji, można przypuszczać, że dominującą formą 
polskiej sekularyzacji stanie się kulturowy postkato-
licyzm, w ramach którego Polacy zachowują przywią-
zanie do elementów tradycji religijnej, ale traktują je 
wybiórczo, poddają reinterpretacją lub abstrahują od 
ich transcendentnych aspektów. Popularność tej seku-
larnej formy ogranicza rozwój innych, w szczególności 
oświeceniowej antyreligijności i postmodernitycznego 
irracjonalizmu. 

Jednakże nie można z góry zakładać, że pozycja kul-
turowego postkatolicyzmu będzie trwała. Z jednej 
strony, jeśli potwierdzą się hipotezy o bardzo dyna-
micznej sekularyzacji zachodzącej wśród młodych 
Polaków, zyskiwać na znaczeniu mogą postulaty opcji 
oświeceniowej, która w czytelny sposób artykułuje 
swoje stanowisko, nadając mu formę politycznego 
projektu świeckiego państwa. Z drugiej strony, kate-
gorie bliskie dla formacji postkatolickiej mogą zostać 
przechwytywane przez pewne formy postmoderni-
stycznego irracjonalizm. Tak działo się w przypadku 
sporów dotyczących pomocy uchodźcom, gdzie ru-
chy nacjonalistyczne posługiwały się kategorią ordo 
caritatis lub gdy „zagrożenia duchowe” przechodzą 
z marginesów do centrum religijnego życia. W kon-

sekwencji, kultura postkatolicka może być stopniowo 
kolonizowana przez elementy irracjonalne.

Ogólną słabością opcji postkatolickiej jest jej jedynie 
kulturowy, a nie polityczny charakter. Postkatolikom  
z jednej strony zależy na jakimś kontakcie z kulturą re-
ligijną, a jednocześnie nie odnajdują się już w tradycyj-
nych instytucjach Kościoła. Jednocześnie, odmiennie 
niż czyni to formacja oświeceniowa, nie formułują żad-
nych postulatów politycznych, które wyrażałyby ich 
wizję roli Kościoła we współczesnej Polsce. Patrząc na 
wyniki badań socjologicznych, punktem wokół które-
go mogłyby ogniskować się polityczne postulaty opcji 
postkatolickiej, jest rozdźwięk pomiędzy koncentracją 
narracji kościelnej na kwestiach antropologicznych,  
a oczekiwaniami Polaków, którzy zdają się pragnąć 
większego zaangażowania w kwestie socjalne. Przejście 
postkatolików od stanu socjologicznej grupy „w sobie” 
do politycznie świadomej grupy „dla siebie” mogłoby 
uruchomić procesy, które z jednej strony skutecznie 
blokowałaby postępy oświeceniowej, jak i ponowocze-
snej formy sekularyzacji, a jednocześnie wpływały na 
sposób funkcjonowania Kościoła w Polsce.

Tekst jest rozszerzoną wersją artykułu opublikowanego 
wcześniej jako: B. Skrzypulec, „Religijny naród w świeckim 
społeczeństwie. Polskość i katolicyzm na początku XXI wie-
ku”, w: Społeczeństwo teologiczne. Polska teologia narodu 
966-2016, red. P. Rojek, Wydawnictwo M, Kraków 2016, 
306-322, a także tekstu: B. Skrzypulec, „Sekularyzacji  
w wersji polskiej”, w: Polityka Boża, „Pressje” 2/2019.

BŁAŻEJ SKRZYPULEC  — SEKULARYZACJA PO POLSKU

 

Błażej Skrzypulec

doktor nauk �lozo�cznych, adiunkt w Instytucie Filozo�i i Socjologii PAN. Czło-
nek redakcji czasopisma idei „Pressje”. Członek Klubu Jagiellońskiego.
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Czy polski 
teatr czeka 
dramatyczna 
rekonkwista?
Z Jackiem Kopcińskim rozmawiają Alicja i Bartosz Brzyscy

Brak języka zdolnego opisać czas polskiej transformacji. Import teatru 
postdramatycznego z Zachodu. Rezygnacja z romantycznej meta�zyki 
i opowiadania o historii Polski. Zacieranie granic między opowieścią,  
a życiem i polityczną manifestacją. Historia współczesnego teatru 
polskiego nie zachęca konserwatysty do zakupu biletu. 

ROZMOWA Z JACKIEM KOPCIŃSKIM

Alicja Brzyska: Ostatnie 30 lat to historia trans-
formacji nie tylko polskiego ustroju, ale i społe-
czeństwa. Czy współczesny teatr adekwatnie 
opisuje dynamikę polskiej rzeczywistości?

Na pewno próbuje trzymać rękę na pulsie i dość szybko 
reaguje na znaczące wydarzenia polityczne i społeczne, 
wyczuwa wzrost zbiorowych emocji, a ostatnio moc-
no angażuje się w spory światopoglądowe. Jedwab-
ne, Smoleńsk, wojna na Ukrainie, zwycięstwo PiS-u  

w wyborach 2015 roku, Radio Maryja, aktywność 
ONR-u, emigranci, pedo�lia w Kościele, feminizm,  
a wcześniej przemoc w rodzinie, życie w wielkich 
korporacjach – o tym wszystkim teatr w Polsce mówi 
chętnie i często. Bywa przy tym bardzo stronniczy i nie 
zawsze ciekawy artystycznie, często skręca w stronę 
publicystyki, a nawet propagandy, ale nie można mu 
odmówić czujności i wyrazistości. Z zasady jest anty-
systemowy, a „systemem” jest dla niego wszystko, co  
w jakiś sposób ogranicza wolność jednostki, skazu-
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je ją na biedę czy społeczne wykluczenie (ulubione 
pojęcie zaangażowanego teatru), narzuca jej jakieś 
normy, wzory zachowań, obowiązki. A więc nie tylko 
liberalizm ekonomiczny, ale też tradycyjna struktura 
społeczna, religia, obyczaj, edukacja historyczna, ka-
non literacki, symbolika narodowa, nawet zbiorowa 
wyobraźnia Polaków mają dla współczesnego teatru 
cechy „systemu”, który powinien podlegać analizie 
i kontestacji. Jeżeli oceniać tego rodzaju krytycyzm 
w kategoriach politycznych, to jest to oczywiście po-
dejście lewicowe, ale nie warto wszystkich twórców 
w ten sposób szu	adkować (oczywiście niektórzy  
z nich sami deklarują swoją lewicowość). Pamiętajmy, 
że teatr od wieków był na różne sposoby krytyczny, 
uderzał we władzę, ośmieszał autorytety, podważał 
wartości, testował postawy. Działo się tak w epoce 
Arystofanesa, Szekspira, Ibsena, Mrożka – i tak dzieje 
się współcześnie.

Bartosz Brzyski: Teatr w Polsce przez ponad trzy 
dekady próbował kontestować system komuni-
styczny… 

Tak, działając w granicach wyznaczanych przez cen-
zurę, w zwarciu z partyjnymi urzędnikami i wobec 
konformizmu ogromnej części twórców, a przy tym 
tak wydoskonalił swoje sposoby komunikowania 
się z publicznością, że gdy po 1989 roku zmienił 
się system polityczny, długo nie mógł się odnaleźć  
w nowej rzeczywistości. Przez chwilę wydawało się, 
że teatr nie jest już potrzebny, skoro dłużej nie musi 
zastępować wolnego parlamentu, wolnej gazety czy 
uniwersytetu – mówiąc do widzów językiem wyra-
�nowanych aluzji. Zrzucając ciężar odpowiedzial-
ności za stan umysłów i serc, mógł stać się rozryw-
ką i kiedy w warszawskim Teatrze Dramatycznym 
odbyła się premiera musicalu Metro (1992), wiele 
wskazywało, że tak się właśnie stanie. Oczywiście 
poważni twórcy, jak choćby Jerzy Jarocki, nie ode-
szli z zawodu, ale i oni nie bardzo wiedzieli, o czym 
i jak rozmawiać z publicznością w nowej Polsce. Do-
piero pokoleniu reżyserów debiutujących w drugiej 
połowie lat 90. udało się przekonać publiczność, że 
nowa rzeczywistość także powinna podlegać analizie  
i że należy to robić w nowy sposób, zupełnie inny niż 
ten wypracowany w PRL-u. Pojawiły się spektakle, 
które bardzo krytycznie odnosiły się do nowych wzor-
ców życia, opartych na konsumpcjonizmie, który stał 

się dla Polaków ogromną pokusą. Pamiętam konster-
nację ludzi mojego pokolenia, którzy przez całe lata 
80. czekali na zmianę niewydolnego systemu socja-
listycznego na liberalny, by wreszcie poczuć się tak, 
jak ich rówieśnicy na Zachodzie. Kiedy ta zmiana się 
dokonała, kiedy zarabiane pieniądze powoli zaczęły 
zyskiwać na wartości, a sklepy zapełniły się towarami, 
artyści teatru zaczęli ten system kontestować. Przy-
kładem głośna premiera Shopping and Fucking Marka 
Ravenhilla w reżyserii Pawła Łysaka z 1999 r. w War-
szawie. To kameralne przedstawienie, wyprodukowa-
ne przez grupę młodych artystów, zwiastowało falę 
niemieckiego, a także polskiego „brutalizmu”, która 
za kilka lat rozlała się w polskim teatrze. 

W nieco innym stylu tworzyli wtedy dwaj najważniejsi 
reżyserzy młodego pokolenia, Krzysztof Warlikow-
ski i Grzegorz Jarzyna, także kontestując styl życia 
w liberalnych społeczeństwach Zachodu, do którego 
Polska chciała jak najszybciej doszlusować. Warlikow-
ski demaskował egoizm, obłudę i cynizm ludzi współ-
czesnych, Jarzyna obnażał ich duchowe wypalenie,  
a widzowie przyglądali się tym spektaklom z wewnętrz-
nym pomieszaniem. Z jednej strony byli zachwyceni 
nowoczesnym teatrem, jakiego nie powstydziliby się 
za granicą, z drugiej zaś czuli, że ta opowieść odbiera 
im energię, z jaką przystąpili do transformacji zruj-
nowanej gospodarczo Polski w nowoczesne państwo.  
W lustrze „młodszych zdolniejszych” (określenie Piotra 
Gruszczyńskiego) widzowie zobaczyli siebie jako ludzi 
opętanych władzą i pieniędzmi, nastawionych na wy-
ra�nowane, często perwersyjne przyjemności, skupio-
nych na luksusowych przedmiotach, a nie wartościach. 

„Zaraz, zaraz, jeszcze się nie dorobiliśmy. Jeszcze tych 
fajnych rzeczy nie kupiliśmy. Dajcie się nacieszyć!” – 
myśleliśmy, podczas gdy na scenę wjeżdżały wspania-
łe kanapy, na których siadali wystylizowani aktorzy. 
Kobiety na widowni zazdrościły im panto	i, mężczyź-
ni – marynarek. Wkrótce okazywało się, że ci bohate-
rowie piją, wciągają kokę, w łóżku rozładowują stres  
i frustrację, są nieszczęśliwi, agresywni, straszni, ale za 
to bardzo przypominają postacie z zachodnich �lmów, 
na których wzorowali się nasi reżyserzy. Tymczasem 
większość z nas kupowała meble w Ikei i uważała je 
za luksusowe, frustrując się tym, że naprawdę duże 
pieniądze w nowej Polsce zarabiali dawni towarzysze 
partyjni. Ale o tym nowy teatr milczał, z awersją pod-
chodząc do wszystkiego, co pachniało PRL-em. 
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Dlaczego?

Temat komunizmu, rozliczenia się z tą straszną,  
a niedawną przeszłością został odłożony ad acta, mimo 
że wielu Polaków takich rozliczeń oczekiwało. W tym 
miejscu teatr i społeczeństwo, przynajmniej jego duża 
część, rozmijali się, a brak porozumienia w tej sprawie 
odzwierciedlał kon	ikty pozateatralne. Można powie-
dzieć, że tak jak część klasy politycznej, artyści teatru 

„wybierali przyszłość”, co się zresztą zgadzało, bo pro-
blemy diagnozowane przez nich na scenie raczej dopie-
ro miały nadejść. Dopiero gdy Wanda Zwinogrodzka 
stworzyła w TVP tzw. Scenę Faktu, zbrodnie stalinow-
skie czy losy żołnierzy walczących po wojnie z sowiec-
kim reżimem stały się tematem spektakli teatralnych. 
Stało się to jednak dopiero w 2006 r., kiedy do władzy 
doszła prawica. Dodajmy, że Scena Faktu miała na-
prawdę szeroką widownię, choć tylko w niektórych 
przypadkach dramaturgom pracującym w archiwach 
IPN udało się wznieść na wysoki poziom artystyczny. 
Inka 1946, zrealizowana na podstawie sztuki Wojcie-
cha Tomczyka (2007), Pseudonim Anoda Pawła Mossa-
kowskiego (2007), Golgota Wrocławska w reżyserii Jana 
Komasy (2008) to chyba najlepsze rzeczy z tego cyklu. 

Na cenzurowanym w teatrze lat 90. znalazła się zresztą 
cała polska historia, zwłaszcza w jej wymiarze marty-
rologicznym. Młodzi artyści nie chcieli słyszeć o o�a-
rach ponoszonych przez Polaków, a opowieść o nich 
uważali za romantyczną mitologię, która odrywa nas 
od rzeczywistości. Dlatego także nie sięgali po roman-
tyczny repertuar, zwłaszcza po Dziady, które w ostat-
niej dekadzie XX w. miały kilka realizacji, ale nie były 
to spektakle znaczące. Reżyserzy znacznie skracali 
dramat Mickiewicza, inscenizowali wybrane sceny lub, 
jak Jerzy Grzegorzewski, dekonstruowali je. Jedynie 
Jan Englert w Teatrze Telewizji zaproponował publicz-
ności klasyczną, a zarazem pełną młodzieńczej energii 
interpretację Dziadów, ale przecież był to głos „starego” 
teatru… 

AB: Teatr nowy odrzucił romantyków, mimo że 
to właśnie oni napisali największe polskie dra-
maty? 

Tak, za wyjątkiem twórców mniej znanych (i słabiej 
promowanych), jak Adam Sroka czy Łukasz Kos, mło-
dzi reżyserzy raczej unikali tej dramaturgii. System 

upadł, cenzura odeszła, mamy wolność, repertuar ro-
mantyczny stał się zbędny – takie było stereotypowe 
przeświadczenie większości artystów. Pamiętajmy, że 
teatr jest dość specy�cznym medium, żywi się aktual-
nością i zbiorowymi emocjami, które do 2010 r. raczej 
nie miały wiele wspólnego z romantyzmem. Zmieniła 
to dopiero katastrofa smoleńska i młodzi artyści zna-
leźli się w nie lada kłopocie, bo Polacy w jednej chwili 
reaktywowali romantyczny „charyzmat”, jak powie-
działaby Maria Janion, Polska zamieniła się w jedne 
wielki cmentarz, na którym żywi trwali w łączności  
z umarłymi, i naprawdę trudno było to w teatrze zlekce-
ważyć. Warlikowski czy Jarzyna nie złamali się jednak  
i nadal diagnozowali globalne problemy współczesności 

– nierówność,  dehumanizację, dekadencję ludzi sytych, 
ale pozbawionych wiary w sens życia. Tworzyli spekta-
kle ciekawe, ale bardzo podobne do tych, które od lat 
powstawały na Zachodzie, zasilając międzynarodowy 
obieg festiwalowy. Natomiast ich następcy, tacy jak Jan 
Klata, Szymon Kaczmarek, Marcin Liber zaangażowali 
się w krytykę życia społecznego po katastro�e prezy-
denckiego samolotu, skupiając się głównie na żałobie,  
a dokładniej historii krzyża pod Pałacem Prezydenc-
kim, która ujawniła ogromne podziały wśród Polaków. 
Jednym z dominujących tematów w teatrze krytycz-
nym stał się polski katolicyzm.     

AB: Zatrzymajmy się jeszcze przy romantyzmie. 
Odejście od paradygmatu romantycznego, co 
postulowała Maria Janion, skończyło się więc 
jedynie na tworzeniu zachodnich imitacji? Czy 
to nie przejaw naszych kompleksów?

Tylko do pewnego stopnia, bo przecież cała polska 
transformacja w jej różnych wymiarach była w pew-
nym sensie „imitacyjna” względem świata Zachodu. 
Czy w teatrze mogliśmy iść własną drogą, nie wchła-
niając obcych, głównie niemieckich wzorów? Wątpię, 
zważywszy na siłę (także ekonomiczną) kultury nasze-
go zachodniego sąsiada, ale także pragnienie wyrwania 
się z naszego postkomunistycznego zaścianka. Nie-
daleki Berlin był zresztą centrum teatralnego świata  
i w sposób najzupełniej naturalny zaczął oddziaływać 
na teatr w Polsce. Problemem była nie tyle imitacja ję-
zyka, w jakim twórcy chcieli rozmawiać z widzami, ile 
świata, który nie bardzo przystawał do polskich realiów. 
Po części wynikało to z braku nowej polskiej dramatur-
gii, po części z chęci zaistnienia na międzynarodowych 

ROZMOWA Z JACKIEM KOPCIŃSKIM
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festiwalach, w dużej mierze – z fascynacji twórców za-
chodnimi produkcjami, zwłaszcza �lmowymi. 

Natomiast jeśli chodzi o Marię Janion, to wokół nie-
wielkiego eseju tej badaczki narosło już wiele interpre-
tacji, często takich, które odbiegają od sensu jej wypo-
wiedzi. Janion nie „likwidowała” przecież polskiego 
romantyzmu, przewidywała jedynie, że w kulturze de-
mokratycznego i pluralistycznego państwa nie będzie 
funkcjonował jeden, dominujący paradygmat. Problem 
w tym, że myśl o stworzeniu jakichś alternatywnych 
paradygmatów w redakcji gazety, na seminarium dok-
torskim czy nawet w teatrze wydaje się dość utopijna. 
Paradygmat romantyczno-symboliczny kształtował się 
przez dwa stulecia w sytuacji dramatycznych zrywów 
powstańczych i w oparciu o takie wartości, jak ojczy-
zna, wolność narodu, niepodległość, solidarność na-
rodów, które jednoczyły Polaków nie tylko w czasach 
zaborów, ale także w wieku XX, w sytuacjach dla Polski 
wyjątkowo trudnych, wręcz tragicznych, jak walka pol-
skich spiskowców, a potem legionów o niepodległość, 
opór państwa podziemnego podczas drugiej wojny 
światowej, czy wybuch „Solidarności” w roku 1980 i jej 
zdławienie w 1981. Dla Jarosława Marka Rymkiewicza 
ten paradygmat jest po prostu synonimem polskości  
i odrzucenie go oznacza wynarodowienie, pytanie jed-
nak jak kultywować tradycję powstań i klęsk w wolnym 
państwie, by nie popaść w resentyment albo samo-
oszustwo? Czy nie jest nim radosne świętowanie wy-
buchu Powstania Warszawskiego? Możliwe jest odkry-
wanie nowych wymiarów myśli romantycznej, na które 
zawsze wskazywał Jan Paweł II. Profesor Janion też się 
o nie upominała, choć jej myśl podążała w innym kie-
runku, nie ku mesjanizmowi, ale �lozo�i egzystencji. 
Polski teatr był jednak głuchy na te wezwania. Może 
jedynie Maciej Prus i Jerzy Jarocki próbowali się z nimi 
zmierzyć w swoich nielicznych inscenizacjach roman-
tycznych. Inni twórcy natomiast naprawdę uwierzyli 
w „koniec historii” (teza Fukuyamy), czyli zatrzymanie 
koła dziejów w punkcie zatytułowanym „liberalizm”, 
co po ataku na WTC w 2001 r. okazało się mrzonką.  
W polskich warunkach tę naiwną tezę odesłano do la-
musa po wydarzeniach pod Smoleńskiem. 

BB: Które elementy romantycznej tradycji świa-
domie odrzucano? Chodzi tylko o martyrologię 
i niechęć do takich kategorii, jak naród i wspól-
nota? 

Ucieczka od romantyzmu wynikała, moim zdanie,  
z ponowoczesnej świadomości twórców polskiego te-
atru. Obraz świata stworzony przez Mickiewicza czy 
Słowackiego był dla takich reżyserów jak Michał Zada-
ra czy Radosław Rychcik nie do udźwignięcia i wyjątek, 
jakim są inscenizacje Dziadów Pawła Passiniego, tylko 
potwierdza tę regułę. I nie mówię tylko o mistycznym 
wymiarze dramaturgii romantycznej, ale także etycz-
nym, choćby problemie o�ary, który jest kluczowy dla 
obu wieszczów. A jeżeli nie starcza sił, by na poważnie 
zmierzyć się takim dziedzictwem, można je jedynie 
strywializować. Przypomnijcie sobie wystawienie 
Dziadów Mickiewicza przez Zadarę we wrocławskim 
Teatrze Polskim w 2016 r., zapowiadane przez reżysera 
jako najwierniejsze tekstowi arcydramatu. Zadara za-
rzucał wtedy reżyserom wcześniejszych pokoleń kon-
serwatywne podejście do Dziadów polegające na tym, 
że artyści ci nie mieli rzekomo odwagi zmierzyć się  
z całością tekstu i przycinali go, żeby dostosować Mic-
kiewicza do swoich oczekiwań i możliwości. To był 
oczywiście rodzaj intelektualnej prowokacji, jaką sto-
sował ten reżyser, ponieważ jego Dziady, choć na sce-
nie rzeczywiście mówiono nawet didaskalia, były abso-
lutnie antymeta�zyczne. W jego spektaklu wszystkie 
słowa wypowiadane były ironicznie, parodystycznie, 
prześmiewczo. Za tym prostym zabiegiem szły też po-
ważniejsze decyzje reżyserskie, np. w III części wszyst-
kie wizje, łącznie z Wielką Improwizacją Konrada  
i Widzeniem ks. Piotra, powstawały pod wpływem wy-
pitego przez bohaterów alkoholu… 

Tak więc krytyka romantyzmu często polega na tym, 
że wystawia się utwory romantyczne, ale w taki spo-
sób, by środkami czysto teatralnymi unieważnić ten 
wymiar dramaturgii, który się już nie mieści w świato-
poglądowym projekcie ponowoczesności. Artyści, poza 
nielicznymi wyjątkami (jest nim np. Paweł Passini, któ-
ry dwukrotnie wystawił Dziady) skłaniają się w stronę 
pastiszu i trawestacji oryginalnego tekstu. Formułę tę 
wypracował kiedyś Bertolt Brecht, inscenizując m.in. 
dzieła Szekspira i niemieckich romantyków. Współcze-
sny polski teatr rozwija się według brechtowskiej recep-
ty „efektu obcości”, który oznacza dystans wobec świa-
ta przedstawionego na scenie. Efektem tego rodzaju 
posłużył się Paweł Wodziński w swoich Dziadach na 
deskach teatru w Bydgoszczy. W jednej ze scen obser-
wowaliśmy ludzi pojawiających się po dwóch stronach 
barierek ustawionych na Krakowskim Przedmieściu, 
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co stanowiło oczywiste nawiązanie do reakcji Polaków 
na katastrofę smoleńską. Wodziński pokazał te barier-
ki jednak nie po to, by odtworzyć na scenie atmosferę 
tej żałoby. Barierki były w jego spektaklu symbolem 
podziału w społeczeństwie na lud, który w obliczu 
nieszczęścia odprawia swoje „ciemne” obrządki, i elitę 
władzy, która z niesmakiem je obserwuje. To był udany 
zabieg, jednak inscenizacje tego typu nie pozostawiają 
miejsca na mistykę żałoby. A to ona łączyła nas wów-
czas we wspólnotę zarówno w planie horyzontalnym, 
jak i wertykalnym – w relacji do Boga. Tego teatr polski 
pokazać nie potra�. 

Na czym jeszcze polegała zmiana języka teatral-
nego, która nastąpiła w drugiej połowie lat 90.?

Począwszy od Stanisława Wyspiańskiego i jego dzia-
łalności w miejskim teatrze w Krakowie, specjalnością 
polskiego teatru w wieku XX była najwyższej jakości, 
świetnie zainscenizowana dramaturgia. Po wojnie 
świadczy o tym dorobek takich reżyserów, jak Erwin 
Axer, Jerzy Jarocki, Konrad Swinarski, Maciej Prus. 
Obecnie teatr polski zdominowała nowa formuła, 
zgodnie z którą na scenie właściwie nie ma bohaterów, 
tylko aktorzy referujący pewne kwestie, opowiadający 
jakieś historie, streszczający wydarzenia z przeszłości  
i prowokujący do rozmaitych zdarzeń w teraźniejszości. 
Ten import, poparty nowymi teoriami współczesnych 
teatrologów, w istocie podważył fundament polskiego 
teatru. Jeżeli teraz najważniejsi polscy reżyserzy mło-
dego i średniego pokolenia mówią, że ich dramat nudzi, 
że dobrze napisana sztuka ogranicza ich wolność twór-
czą, jeżeli wobec tego wolą razem z aktorami wyimpro-
wizować na scenie przedstawienie, które opiera się na 
serii monologów, to tak naprawdę nie chcą kontynu-
ować najważniejszej polskiej tradycji. Mają do tego pra-
wo, teatr postdramatyczny bywa niekiedy naprawdę 
ciekawym narzędziem analizy zjawisk społecznych czy 
społecznych dyskursów, żałuję jednak, że interpretacja 
dramatu przestała być specjalnością polskiego teatru. 

Jerzy Jarocki nie ma w nim swoich następców?

Charakterystyczne, że do inscenizacji Dziadów Mickie-
wicza i Ślubu Gombrowicza, dwóch największych tek-
stów dramatycznych napisanych po polsku, dyrektor 
Teatru Narodowego w Warszawie zaprosił litewskiego 
reżysera Eimuntasa Nekrošiusa. Powstały wspaniałe 

spektakle, niestety reżyser zmarł i nie będzie konty-
nuacji. Wśród polskich reżyserów średniego i młodego 
pokolenia za najlepszych interpretatorów dramaturgii 
uważam Grzegorza Wiśniewskiego i Wawrzyńca Ko-
strzewskiego. Ten pierwszy specjalizuje się w tekstach 
obcych i klasycznych, a jego ostatnia premiera w Te-
atrze Wybrzeże to świetna Fedra, a ten drugi jest moją 
nadzieją jeśli chodzi o wielki polski repertuar roman-
tyczny, modernistyczny i współczesny. Wesele, które 
Kostrzewski zrealizował ostatnio w Teatrze Telewizji, 
jest bardzo udane. To chyba najciekawszy, nowy spek-
takl o Polsce współczesnej.

AB: Wróćmy do teatralnej historii 30-lecia. Za-
nim w polskim teatrze pojawiła się formuła 
postdramatyczna, zadomowił się w nim wspo-
mniany już przez Pana „brutalizm”.

Tak, najpierw jako import sztuk niemieckich i an-
gielskich, a potem twórczość własna, wzorowana na 
tekstach zachodnich. Celowali w niej młodzi auto-
rzy szlifujący swoje umiejętności w Laboratorium 
Dramatu Tadeusza Słobodzianka. Pojawiły się nowe 
utwory, doszło do pierwszych inscenizacji, wresz-
cie w 2004 r. Roman Pawłowski opublikował głośną 
antologię Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory,  
a dwa lata później Made in Poland. Znalazły się w nich 
sztuki takich autorów jak Przemysław Wojcieszek, Pa-
weł Demirski, Marek Modzelewski. Literacko bardzo 
nierówne, stanowiły jednak ważny komentarz do pol-
skiej rzeczywistości, choć odbiorców nastawionych na 
głębsza analizę egzystencji bohatera dramatycznego 
musiały rozczarować. Jeżeli za dramaturgią Mrożka 
czy Różewicza krył się esej �lozo�czny, za sztukami 
autorów „pokolenia porno” tylko reportaż, choć trze-
ba powiedzieć, że tacy autorzy, jak Man, Walczak czy 
Fertacz wyłamywali się z tej dziennikarskiej formu-
ły. Antologie Pawłowskiego oraz spektakle reżyserów 
najmłodszego pokolenia: Jana Klaty, Moniki Strzepki, 
Remigiusza Brzyka, potwierdziły dominację lewicy  
w młodym polskim teatrze, który przyniósł ze sobą ta-
kąż problematykę – emancypacyjną, „wykluczeniową”, 
socjalną. Był to teatr tworzony z kolejnymi numerami 

„Krytyki Politycznej” w ręku. Czasopismo młodej lewi-
cy zaczęło się ukazywać w 2002 i wywarło ogromny 
wpływ na wielu młodych artystów teatru (współpra-
cowało m.in. z wydawnictwem Ha!Art, które wydało 
książki Pawłowskiego, i TR Warszawa, gdzie swoje re-
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żyserowali Wojcieszek i Klata). Dyskurs lewicowy stał 
się w pewnym momencie tak silnie obecny na progre-
sywnych scenach Warszawy, Wrocławia, Poznania, że 
niektórzy artyści zaczęli go wręcz parodiować. Przy-
kładem Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku 
Doroty Masłowskiej, sztuka napisana na zamówienie 
TR Warszawa i wyreżyserowana przez Wojcieszka. Ten 
spektakl powstał zresztą w ramach projektu otwarcia 
sceny TR-u na nową polską dramaturgię. Nie zgadnie-
cie, jak nazywał się ten projekt – „Urwać orłu łeb”. Je-
rzyna tłumaczył, że chce zajrzeć, co ten polski orzeł „ma  
w środku”. Analiza i profanacja w jednym – dokładnie 
tą droga poszli potem Strzępka z Demirskim.  

AB: Sporym problemem w odbiorze sztuk z nur-
tu nowego „brutalizmu” był wulgarny język, który 
szybko zdominował teatr.

Szokujący był na pewno język niemieckiego brutalizmu, 
kopiowany przez niektórych polskich dramatopisarzy. 
Pamiętam spotkania z nauczycielkami, które narzekały, 
że ich wysiłek dydaktyczny traci sens po tym, jak mło-
dzież raz czy dwa razy pójdzie do teatru… Niestety nawet 
ci Polacy, którzy rzadko chodzą do teatru, bardzo dziś 
przeklinają, proszę wstąpić kiedyś za teatralne kulisy albo 
do telewizji… Rzeczywiście nastąpiła wtedy znaczna bru-
talizacja języka i nie chodzi tylko o przekleństwa na sce-
nie. Artystyczny skrót, metafora, symbol w spektaklach 
opartych na nowym dramacie ustąpiły obrazom nagiej 
rzeczywistości w jej najbardziej odrażających wymiarach. 
Przemoc, gwałt, autoagresja weszły na stałe do teatru 
jako nowy język, który miał afektować publiczność. Wy-
starczy przypomnieć inscenizacje dramatów Sarah Kane. 
Pamiętam przejmujące sceny z przedstawienia 4.48 Psy-
chosis w reżyserii Grzegorza Jarzyny na podstawie tekstu 
tej angielskiej autorki. Odtwórczyni głównej roli, Magda-
lena Cielecka, wielokrotnie uderzała twarzą i całym cia-
łem o pleksiglasową ścianę, która z czasem zabarwiała się 
na czerwono. Cielecka po latach wyznała zresztą, że ma 
już dość grania kobiet poddawanych na scenie torturom… 
Reżyserzy uzasadniali swoją strategię potrzebą porusze-
nia widzami, którzy zobojętnieli na ludzkie cierpienie. 
Niestety podczas takich przedstawień, jak Oczyszczeni 
Krzysztofa Warlikowskiego to widzowie stawali się o�a-
rami przemocy, tyle że artystycznej. 

BB: Czy sądzi Pan, że coś podobnego dzieje się dzisiaj 
na przedstawieniach Teatru Powszechnego?

Owszem, choć dotyczy to tylko niektórych spektakli. 
Chyba najbardziej dotkliwa była pod tym względem 
głośna Klątwa Olivera Frljicia. Wprawdzie chorwacki re-
żyser posłużył się autoironią, która nieco osłabiła efekt 
takich scen, jak imitacja seksu oralnego na uniesionym 
członku gipsowej �gury Jana Pawła II, jednak ich odbiór 
był trudny. Dodajmy, że właśnie o to chodziło Frljicio-
wi, który mówił o tym otwarcie w licznych wywiadach 
i absurdem jest przedstawianie jego twórczości jako 
lekcji dialogu i tolerancji. A tak właśnie próbowali tłu-
maczyć się z Klątwy dyrektorzy Powszechnego po tym, 
jak w Gdańsku zabito nożem prezydenta Pawła Ada-
mowicza. W spektaklu mówi się przecież o zbiórce pie-
niędzy na płatnego zabójcę, który miałby zamordować 
Jarosława Kaczyńskiego. Gdy zwróciłem na to uwagę 
w jednym z moich felietonów w „Teatrze”, Paweł Łysak  
w adresowanym do mnie liście otwartym wskazał na 
potencjalność tej sceny. Wyjaśnił mianowicie, że tam się 
nie zbiera pieniędzy na zabójstwo Kaczyńskiego, tylko 
o zbiórce opowiada. Na dodatek jest to sytuacja czysto 
�kcyjna, w związku z tym – jak rozumiem – niepodle-
gająca ocenie moralnej, a tym bardziej prawnej. Artyści 
na scenie rzeczywiście czytają stosowny paragraf, dając 
do zrozumienia, że wiedzą o karalności takich czynów 
jak nawoływanie do zbrodni. Świadomie jednak igrają  
z ogniem i dlatego chyba nie zgrali tej sceny w czasie ża-
łoby po Adamowiczu. To zupełnie nowe zjawisko w pol-
skim teatrze. Staje się on miejscem, w którym bezkarnie, 
korzystając z alibi �kcyjności, ale pod pozorem praw-
dziwego zdarzenia, namawia się widzów do tego, czego 
absolutnie nie wolno im zrobić poza teatrem. W świecie 
realnym nie pozwala na to prawo, zasady liberalnego 
państwa, w którym chroni się czyjeś wolności i uczucia, 
w którym jest prokurator, policjant itd. Teatr natomiast, 
uznając, że państwo na zewnątrz jest już dyktaturą, chce 
być miejscem, gdzie się „na niby” te granice przekracza.  
W teatrze politycznym nowego typu to publiczność stała 
się głównym bohaterem przestawień. To ona jest przed-
miotem prowokacji, ale również plastyczną masą, z któ-
rej trzeba ulepić kogoś od nowa.

BB: Kto ma być przedmiotem tej zmiany? Do 
kogo współczesny teatr adresuje swoje sztuki? 

To pytanie, na które teatr wciąż szuka odpowiedzi,  
a wyniki dla twórców teatru politycznego nie są za-
dowalające. Oni chcieliby z widza ulepić świadomego 
wyborcę, ale publiczność nadal jednak szuka w teatrze 
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bohatera, historii, kreacji artystycznej i głębokiego 
przeżycia, a nie agitacji. No i kieruje się własnymi 
kryteriami… Kiedyś Instytut Teatralny przeprowadził 
ankietę, w której badano preferencje estetyczne war-
szawskiej publiczności. Okazało się, że ci sami widzo-
wie chodzą równie chętnie do progresywnego Nowego 
Teatru, jak i mieszczańskiego Teatru 6 Piętro. Dlacze-
go? Odpowiedź jest banalnie prosta. Większość Pola-
ków w dużych miastach chce spotkać aktorów znanych 
z telewizji i kina, którzy grają w zupełnie różnych te-
atrach. Wiadomo jednak, że wokół teatrów skupia się 
określona publiczność. Pyta pan, kim są ci widzowie? 
To dobrze wykształcona klasa średnia, tworzona przez 
akademików, dziennikarzy, kuratorów, artystów, dzia-
łaczy rozmaitych ruchów, studentów – z jednej strony 
i ludzi korporacji, przedsiębiorców, prawników – z dru-
giej. Ta publiczność patrzy na siebie trochę z zazdrością. 
Pierwsi zazdroszczą drugim dobrych samochodów, 
drudzy pierwszym dobrego gustu i wiedzy na temat 
nowych trendów. W cenie jest więc snobizm. Teatr naj-
bardziej progresywny liczy na snobizm i wytwarza wła-
sne snobizmy. Zobaczcie, jak wyposażona jest księgarnia  
w Teatrze Nowym – to bardzo wysmakowany wybór lite-
ratury i eseistyki podporządkowany pewnemu wyobra-
żeniu i stylowi życia. Chodzi więc o wykształcenie, styl 
życia, aspiracje. Ludzie chcą być tacy jak bohaterowie na 
scenie grani przez sławnych aktorów. Mieć ich problemy 
i fascynacje, hobby, mieszkać i ubierać się jak oni. 

Od czasu do czasu w łonie takiego teatru pojawiają się 
buntownicy i buntowniczki. Najsilniejszą z nich była 
Monika Strzępka ze swoim mężem, dramatopisarzem 
Pawłem Demirskim, którzy od środka zanegowali 
tego typu symbiozę artystów z widzami. Najbardziej 
wstrząsającym spektaklem tego duetu była dla mnie 
Sprawa Jakuba S. Przedstawienie to najdobitniej uka-
zywało kompleks nowej polskiej klasy średniej wynika-
jący z chłopskiego pochodzenia jej rodziców i dziadków. 
Można się przenieść do miasta, mieszkać na fajnych 
osiedlach i dobrze zarabiać, ale dziadka czy ojca się nie 
zmieni. Więc może lepiej wyjechać na święta do cie-
płych krajów zamiast męczyć się przy stole z pijanymi 
wujkami? Oni mieli odwagę krytykować ten płytki ro-
dzaj snobizmu. Uderzali mocno – nie jesteście tymi, za 
kogo się podajecie, umieracie ze strachu, że kiedyś zo-
staniecie zdemaskowani. To było uczciwe, bo Strzępka 
sama mówiła o swoim jeśli nie chłopskim, to małomia-
steczkowym pochodzeniu i trudnej drodze do teatru.

AB: A jaka jest widownia teatrów w mniejszych 
miastach?

Taka, jak ich mieszkańcy, bardzo różna. Dlatego teatr  
w Polsce, poza nielicznymi wyjątkami, jest teatrem 
eklektycznym, który świadomie wprowadza do reper-
tuaru różne propozycje adresowane do różnej publicz-
ności. Eklektyzm w dużych miastach nie ma dobrej 
prasy, ale w mniejszych ośrodkach może być warto-
ściowy, bo stwarza szanse na zróżnicowany repertuar, 
także ambitny, ale zapewnia też wymiar kompromisu, 
który zawieramy z publicznością tylko po to, żeby do 
nas przyszła. 

AB: Jak w takim razie wyjaśnić fenomen teatru 
w Wałbrzychu?

Po 1989 roku pojawiły się na mapie teatralnej Polski 
miejsca, w których teatr rozwijał się na innych zasa-
dach. Mam na myśli próbę rozmowy z publicznością 
językiem nowoczesnego teatru, do którego ona w ogó-
le nie była przyzwyczajona. W Wałbrzychu, w którym 
pracowali różni reżyserzy i dyrektorzy, taki ekspery-
ment się powiódł. Jedną ze strategii tego teatru było 
zamawianie i realizowanie sztuk odwołujących się do 
lokalnych historii, a nawet legend. To zresztą szerszy 
trend, obecny na przykład w teatrach śląskich. Niedaw-
no oglądałem przedstawienie w Gliwicach o legendar-
nym złodzieju z czasów PRL-u (nie jest to może zbyt 
pedagogiczna opowieść, ale historie łotrzykowskie 
mają swoją długą tradycję). Zdzisław Najmrodzki w la-
tach 70. był prawdziwą legendą Gliwic. Zaczął od tego, 
że kradł cenione wtedy polonezy, wielokrotnie siedział 
w więzieniu i uciekał z niego. Nie był może Robin 
Hoodem Gliwic, ale nawet teraz na dworcu czy w knaj-
pie pytając o niego, wszyscy będą znali jego nazwisko. 
O złodzieju powstał spektakl Najmrodzki, czyli dawno 
temu w Gliwicach w reżyserii Michała Siegoczyńskiego, 
który w tym roku wygrał Ogólnopolski Konkurs na 
Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Polecam. 
O lokalnej historii mówi się też w teatrach w Lublinie, 
Kielcach, Rzeszowie, Białymstoku. Jest zresztą więcej 
ciekawych sposobów na to, by rozmawiać z lokalną pu-
blicznością o sprawach dotyczących jej bezpośrednio, 
tak, żeby się poczuła podmiotem w tej rozmowie.

AB: Lokalne teatry podejmują również tema-
ty bardzo trudne i przez to jest o nich głośno 
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w całej Polsce, żeby przypomnieć spektakl  
z Kielc 1946 dotyczący pogromu Żydów w tym 
mieście.

Tak, to jest dobry przykład teatru, który się wtrąca.... 
Chociaż miałem pewne wątpliwości co do historycznej 
rekonstrukcji tych zdarzeń, a także rozczarowała mnie 
dramaturgia spektaklu, to jednak go na swój sposób 
przeżyłem, choć nie jestem z Kielc. O ile Najmrodz-
ki... jest przykładem ambitnego teatru rozrywkowego, 
odwołującego się do miejskiej legendy, o tyle 1946 to 
przykład teatru konfrontującego widzów z przera-
żającymi faktami, które miały miejsce kilka ulic dalej  
i w które mogli być zaangażowani rodzice czy dziad-
kowie widzów na sali. To też jest sposób na to, by na-
wiązywać z publicznością żywą relację, choć nie zawsze 
musi to być relacja komfortowa. 

BB: Z czego wynika powrót wątków historycz-
nych we współczesnym polskim teatrze?

Z tego, że młode pokolenie twórców na swój sposób 
pogodziło się już z Polską, już się jej nie wstydzi, prze-
ciwnie, jest jej ciekawe, choć wcale nie musi się nią 
zachwycać. Zwłaszcza dziś, gdy w Polsce odradzają 
się ruchy nacjonalistyczne, w niektórych miastach 
narodowcy biją ludzi, następuje eskalacja przemocy, 
która niestety przypomina wydarzenia sprzed wojny. 
Jednak najbardziej elektryzującym okresem histo-
rycznym pozostaje dla młodych twórców sama wojna. 
Trzydziestolatkowie od dobrych paru lat mierzą się  
z traumą dziadków, którzy przeżyli okupację, brali 
udział w Powstaniu Warszawskim, tra�li do obozów 
koncentracyjnych albo łagrów, ukrywali się pod podło-
gą… Jan Klata w Transferze opowiadał o powojennych 
przesiedleniach Polaków i Niemców, Paweł Passini w 
Hideout/Kryjówce przypomniał historię swojej żydow-
skiej ciotki, uratowanej z warszawskiego getta przez 
Irenę Solską. Traumy są dziedziczone, podobnie jak 
pamięć. Kiedy się o czymś dowiadujemy, zaczynamy 
się w to angażować i przeżywać osobiście, ale też rozu-
miemy, że takimi rozbudzonymi emocjami można grać 
politycznie. I oto pokolenie młodych dramatopisarzy 
i reżyserów zaczęło przepracowywać kwestie II woj-
ny światowej, świadomie dotykając spraw wrażliwych, 
przemilczanych, niewygodnych – często w kontrze do 
o�cjalnej narracji na ten temat. Można się zastana-
wiać, na ile koniunkturalne jest to, że jeszcze raz opo-

wiemy o pogromie Żydów w Jedwabnem czy Kielcach,  
a na ile jest to próba uczciwego rozliczenia się z winami 
przodków. Staram się ufać artystom, którzy mierzą się 
z trudnymi epizodami polskiej historii, zwłaszcza gdy 
stare, bolące blizny próbuje „rozmasować” w swoich 
spektaklach reżyser tak uczciwy, jak Passini. Trudno 
jednak nie zauważyć, że niektóre tematy zjawiają się  
w polskim teatrze na zasadzie przekory czy prowokacji. 
Teatr w Polsce nie lubi opowiadać o bohaterach, woli 
postacie o dwuznacznym życiorysie: jeśli zjawia się  
w nim żołnierz podziemia, to jest to egzekutor AK, 
jeśli aktorka z czasów okupacja, to taka, która grała  
w niemieckich teatrach. Takie opowieści zapewne 
komplikują życie apologetom narodowej historii, szko-
da jednak, że tak rzadko chodzi w nich o zrozumienie 
ludzkich postaw. Ostatnio widziałem przedstawienie  
o Marii Konopnickiej zrealizowane w Teatrze Polskim 
w Poznaniu. Konopnicka przez długi czas pozostawa-
ła w relacji homoseksualnej ze swoją przyjaciółką. Ta 
relacja została opisana przez pisarkę Jolantę Janiczak  
i wyreżyserowana przez jej męża Wiktora Rubina  
w formule teatru postdramatycznego w gruncie rze-
czy po to, by oskarżyć samą Konopnicką, że ukrywała 
swój  związek z Marią Dulębianką. To absurdalne, bo 
autorka Naszej szkapy żyła w zupełnie innych czasach, 
w których coming out był niemożliwy. W spektaklu cho-
dzi jednak o coś więcej, a mianowicie oskarżenie ludzi 
współczesnych, którzy boją się przyznać do odmiennej 
orientacji seksualnej. Lewicowy dyskurs w polskim 
teatrze bywa opresywny, choć artystom, którzy się 
nim posługują, nie można odmówić odwagi. Nie wy-
obrażam sobie, żeby Teatr Telewizji w jego obecnym 
kształcie zaryzykował opowiedzenie historii takiego 
romansu… 

BB: Skoro współczesny polski teatr jest z ducha 
lewicowy, to co musiałoby się wydarzyć, aby 
tradycyjny teatr dramatyczny wrócił do łask?

Nie jest tak, że on w ogóle nie istnieje. Problem w tym, 
że się nie rozwija! Dramat, zepchnięty na margines te-
atru artystycznego, staje się domeną mniej ambitnej 
twórczości teatralnej, upodabnia się do nudnej tele-
noweli, nudzi zamiast pobudzać do myślenia. Przypo-
mnijmy sobie, jak wyra�nowane intelektualnie i lite-
racko są sztuki Iredyńskiego, Grochowiaka, Różewicza, 
Mrożka, Krasińskiego, Pankowskiego, Rymkiewicza, 
Głowackiego. To ich dzieła w czasach PRL-u służyły 
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reżyserom do rozmowy o wolności, a była to rozmowa 
głęboka i pełna niespodzianek. Tymczasem dzisiaj, na 
zamówienie Teatru Telewizji, który miał być ostają 
polskiego dramatu, zamiast wybitnych sztuk powstają 
proste scenariusze �lmowe. Jestem tym rozczarowa-
ny – jeden Marszałek Wojciecha Tomczyka wiosny nie 
czyni i warto przypomnieć sobie o innych zdolnych 
autorach. Sytuacja dramatopisarzy w Polsce jest bardzo 
zła, ci zdolni twórcy piszą scenariusze telewizyjne albo 
adaptują na scenę cudze teksty, szkoda. Ale publiczność 
ma już trochę dość formuły teatru postdramatycznego,  
w której ośmiu aktorów staje w rzędzie i opowiada na 
głos jakąś historię, odgrywając małe scenki. Wystar-
czy pójść do Teatru Narodowego w Warszawie, Teatru 
Wybrzeże w Gdańsku, Teatru Słowackiego w Krakowie 
czy Ludowego w Nowej Hucie, by się przekonać, że 
nowoczesny teatr dramatyczny jest możliwy. Obecnie 

domem polskiego dramatu jest teatr radiowy, gdzie 
powstają słuchowiska na podstawie sztuk Mariusza 
Bielińskiego, Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, Tomasza 
Mana, Wojciecha Tomczyka, Zyty Rudzkiej, Jarosława 
Jakubowskiego, Moniki Milewskiej i wielu innych au-
torów. Zwracam także uwagę na serię TEATROTEKA, 
realizowaną przez Wytwórnię Filmów Dokumental-
nych i Fabularnych. Jako historyk literatury, krytyk 
teatralny, juror i organizator konkursów, wydawca 
staram się reaktywować polską kulturą dramatycz-
ną. Mam wrażenie, że pisarska wizja świata zapisana  
w ciekawie skomponowanej sztuce powoli zaczyna być 
w cenie, choć modelem nadal w Polsce dominującym jest 
teatr reżysera, a nie autora. Także czytelnicy odzwyczaili 
się o lektury dramatu, a krytycy nie chcą ich recenzować. 
Chciałbym nieco zmienić ten trend, choćby po to, by 
szlachetna sztuka dialogu do końca nie zanikła.

ROZMOWA Z JACKIEM KOPCIŃSKIM
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Jak nas widać
na ekranie?
Polskie kino 
w  trzydziestoleciu.
 
 
Z Tadeuszem Lubelskim rozmawia Bartosz Brzyski 

Reżyser musi przewidywać nastroje społeczne, aby proponować atrak-
cyjne obrazy, jednocześnie zostawiając sobie odpowiedni czas na pro-
dukcję. Tym bardziej wydaje się zaskakujące, że �lm dość szybko re-
agował na czasy transformacji. Nawet tak popularne produkcje, jak 
Psy, Kiler czy Pan Tadeusz tra�ały do społeczno-politycznej wrażliwo-
ści Polaków. Dziś natomiast jesteśmy w zupełnie innej epoce. Pawli-
kowski, Smarzowski, Szumowska, Komasa – polski widz ma dostęp do 
wielu perspektyw, które w artystyczny sposób usiłują pokazać, czym 
jest nasze społeczeństwo.
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Rozmawiamy o polskim �lmie na płaszczyźnie 
społeczno-politycznej. Moje pierwsze skojarzenie 
dotyczy Psów Władysława Pasikowskiego, po-
wstaje trzecia część. Co pan myśli o tym �lmie?

Nigdy nie byłem fanem Psów, ale bez wątpienia ten 
�lm odegrał ważną rolę w polskiej kinematogra-
�i. Wyraził, a w pewien sposób także i skanalizował, 
wszystkie negatywne emocje społeczne pierwszego 
okresu po transformacji ustrojowej. Przygotowywana 
obecnie trzecia część zbiega się z tendencjami świa-
towego kina, które lubi wciąż na nowo opowiadać 
te same historie. Psy od początku były świadomym 
nawiązaniem do popularnego kina amerykańskiego, 
lubującego się w sequelach. To ciekawe, jak Włady-
sław Pasikowski ewaluował od premiery drugiej czę-
ści �lmu. Może przygotował mniej obrazów, które 
sprawdziły się w kontakcie z dużą publicznością, ale 
dojrzał jako artysta. Mam na myśli przede wszystkim 
Pokłosie. To naprawdę ważny �lm dla polskiej debaty, 
dodam, że dzięki niemu czekam z nadzieją na trzecią 
odsłonę Psów. Stęskniłem się za aktorami. Bogusław 
Linda, niezwykle uzdolniony, niemal całkowicie prze-
stał odgrywać ważne role �lmowe. W obecnej deka-
dzie stworzył jedną pamiętną kreację Władysława 
Strzemińskiego w Powidokach Andrzeja Wajdy. Zagrał 
rzeczywiście świetnie, ale to niewiele jak na tak chary-
zmatycznego aktora.

Wspomniałem o Pasikowskim, bo wydaje mi się, 
że w latach 90. był największym komentatorem 
polskiego życia politycznego. Najlepiej wyczuwał 
społeczne emocje. Czy byli też inni? 

To nie jedynie kwestia wyczuwania obecnych emocji 
widowni. Starzy producenci hollywoodzcy zwracali 
uwagę, że ważne jest nie tyle wyczucie, ile umiejęt-
ność przewidywania przyszłych potrzeby odbiorców. 
Zanim zrobi się �lm, oczekiwania widowni mogą ulec 
zmianie, a nawet odwróceniu. Największe sukcesy 
odniesione w kinie, zwłaszcza popularnym, wynikają 
właśnie ze zdolności profetycznych, z umiejętności 
narzucania odbiorcom tego, o czym jeszcze nie myślą, 
ale dobrze byłoby, gdyby pomyśleli. 

Powróćmy do przełomowej dla naszej najnowszej 
historii dekady lat 90., aby przypomnieć �lmow-
ców, którzy rządzili wtedy polską wyobraźnią. To  

z jednej strony okres zapaści instytucjonalnej polskiej 
kinematogra�i, a z drugiej polscy twórcy nie zdołali  
w wystarczającym stopniu opisać polskich przemian  
i wytłumaczyć widzom, co dzieje się tuż za ich oknami.  

Kino pierwszej dekady po upadku PRL-u jest dziś na 
ogół zapomniane. Z okazji rocznic stanu wojennego 
słusznie przypomina się pomnikowy �lm Śmierć jak 
kromka chleba Kazimierza Kutza. Siła kina polega jed-
nak na formułowaniu odpowiedzi na rzeczywistość. 
Nowa opowieść na nowe czasy okazała się zadaniem, 
które początkowo przerastało polskich twórców. Był 
oczywiście późny Kieślowski, pracujący wówczas  
w nimbie prawdziwego guru europejskiego kina. Na 
opinię tę zasłużył po trium�e Dekalogu, który zupeł-
nie się nie zestarzał i wciąż warto go oglądać jako uni-
wersalne dzieło. Ale Dekalog powstał jeszcze w koń-
cówce PRL-u. Do późniejszych, europejskich �lmów 
Kieślowskiego – Podwójnego życia Weroniki, Trzech 
kolorów – mniej chętnie się dziś wraca, wydają się 
przeestetyzowane. Zawsze je podziwiałem, przyznaję 
jednak, że nawet mojego ulubionego Czerwonego od 
dawna unikam.

Najlepiej z tego okresu obronił się dokument. Należą 
do niego piękne �lmy Marcela Łozińskiego – 89 mili-
metrów od Europy i Wszystko może się przytra�ć; Miejsce 
urodzenia i Taka historia Pawła Łozińskiego; Nienormal-
ni Jacka Bławuta. Nietrwałe okazało się kino popular-
ne tamtego okresu. Filmy sensacyjne czy komediowe, 
jak wspomniane wcześniej Psy Władysława Pasikow-
skiego lub Kiler Juliusza Machulskiego, zaskakująco 
długo pozostały w języku, ale obrazy szybko się zesta-
rzały. Dopiero w 1999 roku powstały Dług Krzysztofa 
Krauzego oraz Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy. Razem  
z nimi rozpoczął się lepszy okres polskiego kina. 

Tak długi okres potrzebny do wymyślenia nowej 
narracji dla zmieniających się warunków społecz-
nych i politycznych może dziwić. Z czego to wyni-
kało?

Zmienił się rodzaj kontaktu z widownią. Wraz ze 
zniknięciem cenzury skończyły się tematy zakaza-
ne, więc samo nawiązywanie do zbiorowych mitów 
i archetypów – Piłsudskiego, Legionów, powstania 
styczniowego, walki z zaborcą – przestało wywoływać 
odbiorcze emocje. Gorzej – stało się przeciwskutecz-

ROZMOWA Z TADEUSZEM LUBELSKIM
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ne, bo nadużywane zaczęło nużyć. Środki wyrazu 
związane z tak zwanym językiem ezopowym, które 
działały przez dziesięciolecia, wyczerpały się i na-
leżało dopiero wymyślić nowe dla stworzenia wia-
rygodnych opowieści o narodowej przeszłości. To 
była jedna z najoczywistszych potrzeb. Tymczasem 
nieocenzurowane opracowania historyków czekały 
dopiero na publikację. Z tego powodu dokumenta-
liści byli najbardziej predysponowani do, jak wte-
dy mówiono, wypełniania białych plam, czyli luk  
w zbiorowej wiedzy o niedawnej przeszłości. Ich 
pięknym przykładem jest �lm dokumentalny Usłysz-
cie mój krzyk Macieja Drygasa. To klasyczny przykład 
nowej opowieści, która nie mogła powstać wcześniej. 
W okresie PRL-u nie można było opowiedzieć o de-
terminacji Ryszarda Siwca, który w 1968 r. dokonał 
samospalenia na Stadionie Dziesięciolecia w akcie 
protestu przeciwko udziałowi Wojska Polskiego  
w inwazji na Czechosłowację.

Z PRL-u wychodziliśmy z tradycją polskiej szkoły 
�lmowej. Co się z nią stało w latach 90.? Czy kino 
moralnego niepokoju ewoluowało np. w stro-
nę kina świadectwa, czy nadal ta tradycja była 
obecna w niezmienionym kształcie? 

To bardzo złożone zagadnienie. Wiąże się ono 
po pierwsze z tym, że wszelkie nurty w sztuce,  
a już zwłaszcza w sztuce operującej tak przemija-
jącą ikonicznością jak kino, mają ograniczony czas 
działania. W danym okresie jakiejś grupie artystów 
udaje się osiągnąć pewne cele, po czym ich czas się 
kończy – sytuacja historyczna się zmienia, estetyka 
dezaktualizuje. Wspaniałe nurty, które pojawiły się 
w europejskim kinie po 1945 roku (włoski neore-
alizm, francuska Nowa Fala czy Nowe Kino Czeskie) 
trwały przecież krótko. Podobnie było z obydwoma 
naszymi nurtami, które pan wymienił; jeden i dru-
gi dostosowany został do warunków niepełnej wol-
ności PRL-u. Dodatkową komplikację wprowadza 
okoliczność, że poetyka szkoły polskiej nawiązywała  
(w znacznym stopniu polemicznie zresztą) do trady-
cji polskiego romantyzmu, który poszukiwał sposo-
bu życia dla rodaków w warunkach narodowej klęski.  
A tego już przecież po 1989 r. nie chcieliśmy. Z kolei 
fabuły kina moralnego niepokoju kojarzyły się z wa-
runkami zgrzebności i ubóstwa, o których również 
Polacy chcieli zapomnieć. Z jednej strony słusznie 

się szczycimy, że oba te nurty zaistniały w naszej 
tradycji, z drugiej – byłoby lepiej, gdybyśmy nie mu-
sieli już do nich nawiązywać. Jeśli bowiem ktoś teraz 
mówi, że przydałoby się nam nowe kino moralnego 
niepokoju, ma widocznie na myśli fakt, że Polacy 
tracą wolność i będzie im znowu potrzebna sztuka 
radząca sobie w warunkach ograniczonej wolności. 

W swojej Historii kina polskiego przywołuje pan 
zdanie wypowiedziane przez Donalda Tuska, 
który miał stwierdzić, że jeżeli polska publicz-
ność nie chce chodzić na polskie �lmy, to może nie 
ma sensu ich robić. Kiedy ta diagnoza przestaje 
adekwatnie opisywać polską kinematogra�ę? 

Na szczęście nigdy jej nie opisywała. Skoro już raz 
powstało tak wspaniałe medium jak kino, odtąd bę-
dzie potrzebne każdemu społeczeństwu w różnych 
okolicznościach i do czego innego. We wczesnej fa-
zie okresu, o którym mówimy, polskiej kinemato-
gra�i potrzebne było wypracowanie mechanizmów 
niezbędnych do funkcjonowania w demokratycz-
nie zarządzanym kraju. Ustawa o kinematogra�i, 
uchwalona w 2005 r., wzorowana na modelach za-
chodnioeuropejskich, a zwłaszcza francuskim, oka-
zała się bardzo dobrym rozwiązaniem. Decydujące 
znaczenie miał nasz symboliczny powrót do Europy. 
Już rok po akcesji Polski do UE powstał Polski Insty-
tut Sztuki Filmowej. Kinematogra�a sama zaczęła 
sobą zarządzać. Do realizacji kierowane były scena-
riusze najwyżej cenione przez samych �lmowców, 
którzy organizowali się w zespoły eksperckie. Sprzy-
jał temu rozwój kultury �lmowej: festiwale, kry-
tyka, �lmoznawstwo uniwersyteckie. Publiczność, 
która oglądała najlepsze kino europejskie, pomogła  
w wypromowaniu kina artystycznego także w na-
szym kraju. 

W zdrowo funkcjonującej kinematogra�i mogły 
rozwijać się talenty. Dam przykład ilustrujący rolę 
kultury �lmowej, o której mówiłem. Już w okresie 
funkcjonowania PISF-u, kiedy pojawił się tak uzdol-
niony reżyserski samouk, jak Łukasz Palkowski, któ-
ry najpierw zdołał wprowadzić do kin swój fabularny 
debiut Rezerwat, zrealizowany w warunkach na pół 
amatorskich. Film osiągnął nieoczekiwany sukces, 
autor zdobył Paszport „Polityki”. Kiedy wkrótce tra-
�ł na producenta z wizją, jakim okazał się Piotr Woź-
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niak-Starak, niedawno tragicznie zmarły, wkrótce 
zdołał wyreżyserować �lm Bogowie, który okazał się 
nie tylko udanym utworem biogra�cznym, ale jed-
nocześnie zdobył sukces u masowego odbiorcy.

Dobrze zorganizowane kino potra�ło przyciągnąć 
utalentowanych ludzi z zagranicy, dzięki czemu  
w ostatniej dekadzie zaistniał Paweł Pawlikowski, 
absolutny fenomen polskiej kinematogra�i. Zdol-
ny reżyser, wychowany w Polsce, ale wykształcony  
i ukształtowany, także �lmowo, na Zachodzie. Do-
brze po pięćdziesiątce wrócił do kraju i to tu nakręcił 
swoje najważniejsze �lmy. W dodatku oba okazały się 
najwybitniejszymi osiągnięciami naszej kinemato-
gra�i w obecnej dekadzie.

Nie chcę wcale powiedzieć, że nowe kino polskie za-
częło się dopiero wraz z powstaniem PISF-u. Oczy-
wiście, że nie. Także i przed 2005 rokiem miało osią-
gnięcia, nawet na tym trudnym terenie rejestrowania 
rzeczywistości. Przecież całą serię �lmów Marka Ko-
terskiego o Adasiu Miauczyńskim – począwszy od Nic 
śmiesznego, aż po Dzień świra – można było traktować 
jako ciąg sygnałów o fatalnej kondycji polskiego inte-
ligenta. Filmy dokumentalne trochę dziś zapomnia-
nej Ewy Borzęckiej, jak np. Trzynastka lub Arizona, 
 w latach 90. pokazywały świat dawnych PGR-ów, nie-
przystających do nowej rzeczywistości. Przypominały, 
że polityka nie wypracowała narzędzi do wspomoże-
nia tych ludzi i uniknięcia ich uzasadnionego gniewu.

Może się mylę, ale wydaje mi się, że Arizona uka-
zywała raczej nieadekwatność ludzi poprzedniej 
epoki, a nie o�ary polskiego kapitalizmu.

Drugie wynikało z pierwszego. Tak czy owak, w no-
wych czasach należało zapewnić im instytucjonalną 
pomoc, co niestety zaniedbano. Także kino fabularne 
zaczęło opowiadać historie dotyczące różnych aspek-
tów tego zaniedbania. Empatię wobec o�ary kapita-
lizmu, jak pan to sformułował, można było zobaczyć 
chociażby w Długu Krzysztofa Krauzego. Dramatycz-
na fabuła wzięta z życia wskazywała na luki ówcze-
snego modelu brania losu we własne ręce. Prężni mło-
dzi kapitaliści, którzy, wydawałoby się, odpowiadali 
na zapotrzebowanie rynku, w rzeczywistości zmagali 
się z przeszkodami prowadzącymi czasem do osobi-
stych tragedii. 

A co z Polakami wchodzącymi w dorosłość?

Także i o nich kino nauczyło się opowiadać. Na prze-
łomie wieków rozpoczynali twórczość �lmowcy uro-
dzeni w latach 70., dla których nowe czasy przyno-
szące wolność były od początku ich własnym światem. 
Artystów nazwano „pokoleniem 2000” – właśnie tak 
brzmiał też tytuł cyklu �lmów telewizyjnych, który 
miał im ułatwić start w zawodzie. W pierwszej de-
kadzie wieku rzetelnym portrecistą tej generacji był 
Przemysław Wojcieszek, autor, między innymi, uda-
nego �lmu Głośniej od bomb. Póki co, najciekawszą 
drogę z �lmowców tej grupy przechodzi Małgorzata 
Szumowska. Na swoim koncie ma Spokojnego człowie-
ka, 33 sceny z życia, W imię…,  Body/ciało. 

Jednak już w Twarzy Szumowska jest bliżej przed-
stawiania polskiego społeczeństwa jako odsta-
jącego od normy. Nie traktuje rodaków z troską 
czy sympatią, ale oskarża ich. To przeciwieństwo 
tego, z czym dziś mamy do czynienia w kinie po-
pularnym, np. u Patryka Vegi, który a�rmuje lud. 
We współczesnym kinie łatwo zauważyć spór o to, 
jacy jesteśmy. 

Znaleźliśmy się w trudnym momencie, w którym 
optymistyczny marsz w stronę wykorzystywania wol-
ności i udoskonalania demokracji został powstrzy-
many. Jak w sporej części Europy, tak i w Polsce od-
radzają się niestety populizm i nacjonalizm. Historia 
poucza nas, jak to się skończyło w latach 30. Z tego 
też powodu wielu �lmowców uważa, że nie pora cyze-
lować opowieści o duszy czy mitach ludzkości (który-
mi konsekwentnie zajmuje się na przykład Lech Ma-
jewski), lecz czas zajmować stanowisko. Tak właśnie 
rozumiem drogę Szumowskiej od Ciała do Twarzy. 

Spośród starszych reżyserów w podobny sposób 
tworzy Agnieszka Holland, mimo tego, że mieszka 
głównie za granicą. Już dwanaście lat temu serial 
telewizyjny Ekipa, który nakręciła wraz z siostrą  
i córką, był próbą pozytywnej opowieści o możliwej, 
znacznie szczęśliwszej ewolucji politycznej naszego 
kraju. Warto zwrócić uwagę, że jej �lmy zrealizowane 
za granicą, w obcych językach, także dotyczą w znacz-
nym stopniu i nas, Polaków. Jeszcze pod koniec lat 80. 
Andrzej Wajda napisał, że amerykańsko-francuski 
�lm Holland pt. Zabić księdza, opowiadający o zamor-
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dowaniu Jerzego Popiełuszki, jest właściwie pożegna-
niem ze szkołą polską. Teraz podobne zdanie można 
by wygłosić o czeskim �lmie telewizyjnym polskiej 
reżyserki pt. Gorejący krzew, który traktuje o o�erze 
Jana Palacha i jej skutkach. Dla mnie było to jedno  
z najważniejszych przeżyć artystycznych obecnej 
dekady. Pożegnaniem z estetyką szkoły praskiej jest 
także najnowszy �lm Holland – Obywatel Jones, zwy-
cięzca tegorocznego festiwalu w Gdyni.  

Inaczej powyższa kwestia rysuje się u jednego z naj-
bardziej cenionych dziś (na przykład przez moich 
studentów) polskich �lmowców, Wojciecha Smarzow-
skiego. Za granicą jest właściwie nieznany, a w Polsce 
gromadzi kilkumilionową widownię. Już Drogówka, 
�lm właściwie interwencyjny, zyskała parę milionów 
widzów kinowych, późniejszy Kler dwa razy więcej. 
Ten artysta konsekwentnie opowiada o Polsce na swój 
własny sposób, językiem dosadnym i gwałtownym, 
używającym przerysowań i wzmocnień. Dla mojego 
pokolenia to czasami trudne do przyjęcia. Dom zły 
stanowi tutaj dobry przykład. Rok 1978, w którym 
toczy się pierwsza część akcji, to dla nas moment wy-
boru papieża i ukonstytuowania się mocnej opozycji, 
natomiast 1982 – zdławienie jej po stanie wojennym. 
W �lmie oba okresy zostały opisane niemalże jako 
piekielny teren zgnilizny moralnej i narodowej tępo-
ty. Równocześnie trzeba przyznać, że Smarzowski 
wypracował język, który parę lat później pozwolił mu  
w Klerze osiągnąć rzeczywisty efekt społeczny – zwró-
cił uwagę na zjawisko degeneracji polskiego Kościoła, 
który przez wcześniejsze dziesięciolecia odgrywał 
ogromnie pozytywną rolę. 

Wołyń?

Stracona szansa. Z jednej strony to �lm potrzebny, 
trudny, odważny, bardzo dobrze opowiedziany. Poja-
wia się w nim trafna artystycznie wizja wypełniająca 
tragiczną białą plamę najnowszej polskiej historii.  
Z drugiej strony, ze względu na obecną sytuację po-
lityczną, w której bardzo potrzebne są dobre relacje  
z Ukrainą, Wołyń nie spełnił swojej funkcji. Nie zo-
stał pokazany na Ukrainie, co można było przewi-
dzieć. Moim zdaniem Smarzowski powinien był pójść  
w stronę zbliżenia obu społeczeństw. Oczywiście, 
brutalna ukraińska zbrodnia musiała zostać pokaza-
na w sposób okrutny. Nie dosyć jednak, że w �lmie 

powiedziano o fatalnej roli polityki polskiej władzy, 
która wyhodowała nienawiść względem mniejszości 
narodowych. Tępiono wiarę Ukraińców, nie pozwala-
no im na otwarcie uniwersytetu we Lwowie, który im 
się należał; kiedy zaczęła się wojna i puściły hamulce 
moralne, rezultat okazał się straszliwy. 

Czy poza Smarzowskim dostrzega pan twórcę, 
który potra� narzucić szerokiej publiczności swo-
ją wizję historii lub przekonać do opisu rzeczywi-
stości? 

Na niedawnym festiwalu w Gdyni największe wra-
żenie wywarło na mnie Boże Ciało Jana Komasy. To 
reżyser, który świetnie się rozwija. Nie potra�łem 
zaakceptować jego Miasta 44 – dla mnie jaskrawość 
melodramatycznych środków nie przystawała tam do 
powagi tematu. Przyznaję jednak, że od czasów Ody 
do radości, Sali samobójców i najnowszego Bożego Ciała 
o współczesnych Polakach opowiada się coraz cieka-
wiej. Najwybitniejsze polskie �lmy obecnej dekady 
stworzył jednak Paweł Pawlikowski. Tyle tylko, że na-
sza widownia ich nie pokochała.

Skąd bierze się uznanie Pawlikowskiego za grani-
cą i brak popularności wśród polskich odbiorców 
kina?

Ida miała we Francji 5 razy więcej widzów niż w Polsce. 
Chociaż to kino trudne, wyra�nowane narracyjnie i pla-
stycznie, nie jest ono niezrozumiałe. Zimną wojnę trakto-
wać można jako transpozycję melodramatu wojennego, 
odwiecznego gatunku, więc tutaj zainteresowanie krajo-
wego widza było większe. Ida okazała się chyba szczegól-
nym przypadkiem niechęci połączonej z nieprzygotowa-
niem mentalnym polskiego społeczeństwa na poważne 
zmierzenie się z tematem polskiego antysemityzmu. 
Widz powiedział „nie” kolejnemu �lmowi, który zderzał 
go ze zbiorową odpowiedzialnością Polaków w udziale 
w Holocauście, wywołanym oczywiście i przeprowadzo-
nym przez Niemców, ale na polskim terenie. 

Kler Smarzowskiego też był zamachem na jeden  
z �larów polskiej tożsamości, a został obejrzany ma-
sowo. 

Smarzowski jest „swój”. Odważnie podjął trudny temat, 
przygotowując wcześniej wrażliwość widza na swoją es-
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tetykę. Stąd nie było problemu z odbiorem Kleru. Akto-
rzy – Gajos, Jakubik, Więckiewicz, Braciak – są nie tylko 
świetni i wiarygodni, ale nasi, oswojeni. Estetyka Pawli-
kowskiego jest zupełnie inna, w niczym się z widzem nie 
spoufala, wymaga koncentracji. Z tym, jak się okazuje, 
nie ma problemu publiczność francuska. Jednak dla niej 
jest to opowieść o winie cudzej. Wiemy, że sami Francuzi 
z trudem przyjmowali kiedyś np. takie �lmy jak Smutek  
i litość Marcela Ophülsa, a więc pokazujące problem ko-
laboracji Francuzów z czasów II wojny światowej. 

Czy istnieją jakieś historyczne motywy, których 
szczególnie panu brakuje w polskim kinie ostatnich 
30 lat?

Dobór tematów nieobecnych musi być siłą rzeczy 
mocno subiektywny. Pewne braki są jednak oczywiste. 
Jackowi Kuroniowi, ważnej postaci dla współczesnej 
historii Polski, nie poświęcono nawet jednego dokumen-
tu. O Irenie Sendlerowej tylko Amerykanie zrobili �lm.  
W opowieści o najnowszej historii brakuje wątku kul-
tury wielkich miast kresowych, zwłaszcza Lwowa. Nie-
dawno ukazała się wstrząsająca książka Lwów – kres 
iluzji Grzegorza Gaudena, rekonstruująca pogrom,  
a właściwie serię pogromów dokonanych przez Po-
laków w ukraińskim mieście na ludności żydowskiej  
u samego progu niepodległości, a więc w listopadzie 1918 
roku. Śladów tego wydarzenia nie znajdziemy w kinie. 
Nie opowiedziano również wiele o Polakach w świecie, 
jak chociażby milionowym skupisku naszych rodaków  
w Anglii. Paradoksalnie to Ken Loach nakręcił �lm Po-
lak potrzebny od zaraz, wykorzystując „naszego” aktora, 
Lesława Żurka. Natomiast kino polskie, poza paroma 
próbami dokumentalnymi, jak np. Bar na Victorii Leszka 
Dawida, takiego portretu nie stworzyło. 

Niewystarczająco opowiada się o zmaganiach z rze-
czywistością zwykłych ludzi. Kiedy zdamy sobie spra-
wę, jak dobrze znamy amerykańską codzienność z �l-
mów popularnych czy seriali, uderza nas to, że polska 
rutyna nie została przedstawiona i przepracowana 
w satysfakcjonujący sposób. Śledziliśmy niedawno 
strajk nauczycieli, tymczasem nie mamy wartościo-
wego �lmu o tej ważnej i pokrzywdzonej dziś grupie 
zawodowej. Niedawno oglądaliśmy ciekawy �lm, Car-
te blanche Jacka Lusińskiego, opowiadający o nauczy-
cielu, który stracił wzrok, ale nie przestał pracować. 
To jednak wyjątek. Akurat na ekrany kin wchodzi 

Mowa ptaków Xawerego Żuławskiego, nakręcona we-
dług ostatniego scenariusza jego ojca, Andrzeja. Czy 
widownia zaakceptuje jego odważną poetykę?

Czy ten pesymizm nie jest przypadkiem przesa-
dzony? W książce wskazuje pan na antropologów 
płynnej nowoczesności, którzy, jak się wydaje,  
w ciekawy sposób pokazują polską codzienność. 

Do tej grupy zaliczyłem wcześniejszy �lm Xawerego 
Żuławskiego, Wojnę polsko-ruską, która okazała się 
brawurową transpozycję na ekran powieści Doroty 
Masłowskiej. Odwołałem się do terminu Zygmunta 
Baumana, który przez „płynną nowoczesność” rozu-
mie współczesną sytuację, w której żaden człowiek 
nie otrzymuje od świata gotowego modelu działania, 
ale musi sam, na własne ryzyko go sobie tworzyć. Na-
wiasem mówiąc, wybitny socjolog bynajmniej takiego 
stanu rzeczy nie akceptował, co zarzucają mu prze-
ciwnicy, ale po prostu go opisał.  

Z ciepłym odbiorem spotkała się Cicha noc. 
To historia opowiadana o życiu emigrantów  
z punktu widzenia rodziny, która zostaje w Polsce. 

Warto wspomnieć również o błyskotliwym debiucie 
Piotra Domalewskiego sprzed dwóch lat. Reżyser, 
ukazując życie wiejskiej rodziny, opowiada o skutkach 
emigracji zarobkowej, długotrwałej nieobecności  
w kraju. Inny, narzucający się przykład opisu nowej 
obyczajowości znaleźć można w �lmie Michała Mar-
czaka Wszystkie nieprzespane noce. Film w oryginalny 
sposób obrazuje kompletną niestabilność dzisiej-
szych wielkomiejskich dwudziestolatków, żyjących  
z dnia na dzień, od przypadku do przypadku. 

Wspomnieliśmy o �lmach biogra�cznych. Chyba 
ciekawą ewolucję przez te 30 lat przeszło kino 
popularne. Czy również ono mówi o nas coś cieka-
wego?

Popularne �lmy, operujące realistyczną obserwacją 
rzeczywistości, zwykle nie były mocną stroną polskie-
go kina. Poczynając od lat 60., funkcję tę przejmowały 
seriale telewizyjne, na czele z Czterdziestolatkiem Je-
rzego Gruzy – to właśnie on najlepiej portretował de-
kadę Gierka. Dziś zajmuje się tym telenowela, której 
jednak nie śledzę. Dobrze się dzieje, że zaskakująco 
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dużo miejsca zajmuje w telewizji dokument. Repre-
zentant tego gatunku, jakim jest Tylko nie mów niko-
mu Tomasza Sekielskiego, stanowi najlepszy przykład 
zjawiska, o które pan pyta. To dzisiejsze kino popu-
larne, które nie tylko mówi o nas coś ciekawego, ale 
także może mieć wpływ na nasze życie. Od nas zależy, 
jak je wykorzystamy.  

 

Tadeusz Lubelski

polski  teoretyk  i  historyk �lmu,  krytyk �lmowy  i  tłumacz  specjalizujący się  
w historii kinematogra�i polskiej i francuskiej, profesor nauk humanistycznych, 
członek Europejskiej Akademii Filmowej.

 

Bartosz Brzyski

rzecznik prasowy Klubu Jagiellońskiego; redaktor portalu klubjagiellonski.pl.  
Politolog.



191

Kraina nicości. 
III RP  
w literaturze
Z Maciejem Urbanowskim rozmawia Jan Woźniak

Doświadczenie tymczasowości. Utrata stabilnego normatywnego 
kośćca. Zawód Solidarnością i demonizacja polityki. Tęsknota za świa-
domym mieszczaństwem. Powrót romantyzmu, sarmatyzmu oraz pro-
wincji. Literatura ostatnich 30 lat tworzy obraz, w którym z łatwością 
możemy się rozpoznać. 

ROZMOWA Z MACIEJEM URBANOWSKIM

Maria Janion stwierdziła kiedyś, że w 1989 r. 
zakończył swoje istnienie paradygmat roman-
tyczny w polskiej literaturze. Czy jakiś inny pa-
radygmat go zastąpił?

Maria Janion nieco słabiej to określiła. Mówiła bo-
wiem o zmierzchu paradygmatu romantycznego, 
mając na myśli ten szczególny romantyzm w wersji 
polskiej, dziewiętnastowiecznej – a więc takiej, która 
mówiła o jednostce w związku z historią. Romantyzm 
ten cechowało także doświadczenie zbiorowości na-
rodowej: jednostka była widziana w silnym związku z 
narodem, z katolicyzmem, tradycją... Ten wzór pisania 
o literaturze był silnie obecny w literaturze lat 70. i 80. 
I w 1989 r. Janion mówi o zmierzchu tego paradygma-
tu na zasadzie pewnej tezy i zarazem hipotezy. Oto  

w nowej Polsce, w warunkach politycznej niepodległo-
ści, ten model romantycznego myślenia o literaturze  
i o człowieku zostanie zdezaktualizowany. To oczy-
wiście wpisywało się jakoś w poczucie końca, czy też 
wyczerpania „starego”, które wówczas pojawiało się 
nie tylko w Polsce, że przypomnę tezy o końcu historii 
Francisa Fukuyamy.

Tezy Marii Janion od razu były kontestowane, cho-
ciażby z tego względu, że paradygmat romantyczny nie 
był zdaniem niektórych dominującym, a na pewno nie 
jedynym w nowoczesnej polskiej literaturze i kulturze. 
Myślę tu o nurtach antyromantycznym, szyderczym,  
a także o nurcie awangardowym. Do tego z biegiem lat 
okazywało się, że romantyzm ma dużą, rosnąca nawet 
żywotność.
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Kilka lat temu sama Maria Janion na Kongresie Kul-
tury ze zgrozą skonstatowała, że oto nagle odrodził 
się we współczesnej polskiej kulturze „upadły epi-
goński romantyzm” i wyznała nienawiść do polskie-
go mesjanizmu. A zatem jej przewidywania się nie 
sprawdziły! Tym niemniej po 1989 r. wykonywano 
gesty, które można nazwać antyromantycznymi – co 
dla niektórych wiązało się z próbami zastąpienia pa-
radygmatu romantycznego nowoczesnym, ponowo-
czesnym, neo-oświeceniowym, czy mgliście określa-
nym mianem europejskiego albo postępowego. We 
współczesnej polskiej kulturze chciano widzieć nowe 
wcielenie walki „oświeconych” z „ciemnogrodem”. 
Ale po 1989 r. pojawiła się próba wprowadzenia, czy 
może reaktywacji w naszej kulturze również innych 
paradygmatów. Myślę tu chociażby o sarmatyzmie 
czy poniekąd bliskim mu republikanizmie. W ese-
istyce, kulturze masowej, w pisarstwie, zwłaszcza  
w historycznym (choć nie tylko) próbowano ożywiać  
i rehabilitować wzorce już nie dziewiętnastowieczne, 
ale te, które wypracowała I RP. Sprawdzano, czy są na-
turalnym punktem odniesienia dla modelu myślenia 
o kulturze Polski odrodzonej po 1989 r. 

Ostatecznie ten zmierzch paradygmatu romantycz-
nego okazał się być pewnym złudzeniem, jak i zresztą 
sam „koniec historii”. W Polsce badacze podkreślają  
w tym kontekście chociażby znaczenie tragedii 
smoleńskiej, i tego, co działo się bezpośrednio po  
10 kwietnia 2010 r. To wydarzenie pokazywało dobit-
nie, że wzorce myślenia romantycznego w szerokim 
znaczeniu kulturowym, ale także literackim, są moc-
no wpisane w kod kulturowy polskości. Po 10 kwiet-
nia ten romantyzm w wersji dziewiętnastowiecznej, 
nawet mesjanistycznej, powraca, ożywa, zaczyna 
być aktualizowany, rekontekstualizowany, zwłaszcza  
w poezji. Kanonicznym przykładem są tomy Wojcie-
cha Wencla, jak również twórczość eseistyczna i po-
etycka Jarosława Marka Rymkiewicza, która zresztą 
od początku była przykładem trwania wzorca roman-
tycznego, dyskutowania z nim. 

Dodać tu można też eseistykę Andrzeja Waśki i Prze-
mysława Dakowicza, powstanie pisma „Kronos”, ak-
tywność środowiska „Teologii Politycznej”. Dakowicz 
pięć lat temu w manifeście O literaturze polskiej w wieku 
dwudziestym pierwszym pisał o zaskakującej aktualno-
ści słów Mochnackiego, że „literatura jest wyciągnie-

niem na jaśnią myśli narodu”. Skończyła się już dawno 
temu ucieczka od narodowej historii, tak znamienna 
dla dekady lat 90. W prozie mamy Wacława Holewiń-
skiego, Elżbietę Cherezińską, czy świetną powieść Nad 
Zbruczem Wiesława Helaka.

Paradygmat romantyczny cały czas jest więc obecny  
w literaturze trzydziestolecia, choć oczywiście z róż-
nym natężeniem i w różnych formach. Równolegle 
funkcjonuje wspomniany paradygmat sarmacki. Jest 
też ten, który nazwałbym antyromantycznym, oświe-
ceniowym. Pojawiły się także kontrwizje „romantyzmu 
innego”, o którym pisała kiedyś Agata Bielik-Robson,  
a więc bardziej egzystencjalnego, meta�zycznego, sku-
pionego na doświadczeniu jednostkowym. W polskiej 
tradycji jednak oba te wymiary romantyzmu pozosta-
wały zawsze obecne i nie były sprzeczne. Wystarczy 
poczytać naszych Wieszczów. 

Wyróżnił Pan również postawę dezertera, który 
nie wiąże się z żadnym ugrupowaniem, z żadną 
sprawą ani ideą, stale się buntuje. 

Wydawało mi się wówczas – mowa o tekstach pisanych 
na początku lat 90. XX w. – że jest to postawa, ale też 
rodzaj gestu kulturowego, który w jakimś stopniu cha-
rakteryzował twórczość mojego pokolenia, a więc pisa-
rzy kojarzonych ze środowiskiem „brulionu”, których 
nie tylko ja utożsamiałem wtedy z literaturą nowej Pol-
ski. Oczywiście był to też gest, który jakoś funkcjonuje 
w całej literaturze polskiej XX w., a więc odrzucenie 
etosu żołnierskiego, nakazującego pisarzowi widzieć 
się członkiem wspólnoty, stawać w jej obronie, czuć się 
z nią solidarnym, być nawet jej przywódcą. Twórcy wy-
bierający gest „żołnierski” wyznają zwykle cnoty hero-
iczne, bliska im jest wzniosłość, powaga, nawet patos…

Postawa dezertera pojawiła się w twórczości wielu 
poetów „brulionu”, wiązała się z apologią etyki osten-
tacyjnie cywilnej, kontestatorskiej, krył się za nią 
gest ucieczki od wspólnoty narodowej, co nazywano 
wtedy za Jackiem Podsiadłą „odmową współudziału”. 
Myślę, że wiązało się to także z silnym wpływem na 
literaturę III RP Witolda Gombrowicza, największego 
może dezertera polskiej literatury, dezertera trochę 
nawet w sensie dosłownym, gdy pamiętać, że Gombro-
wicz odmówił wyjazdu z Argentyny, aby wziąć udział  
w walkach na froncie II wojny światowej i w przeci-
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wieństwie do wielu rówieśników nie wziął udziału  
w wojnie polsko-bolszewickiej. „Dekował się” na tyłach, 
o czym pisze szczerze we Wspomnieniach polskich. Ale 
ważniejsze, że Gombrowicz był zwolennikiem dezercji 
literatury (nie zawsze słowo to rozumiem negatyw-
nie) od jej zbiorowych obowiązków. Gombrowicz był 
wyznawcą literatury obowiązków prywatnych, i taka 
właśnie prywatność, cywilność jest charakterystycz-
na dla literatury po 1989 r. Było tak przynajmniej w 
jej fazie wczesnej, która zresztą bardzo często – stąd 
tezy Marii Janion – postrzegana była w kategoriach 
pewnej analogii wobec tego, co działo się w literaturze 
polskiej po 1918 r. Próbowano przymierzać te dwa do-
świadczenia, oczekiwano repetycji tego, co działo się po  
1918 r. – gestów zrzucania płaszcza Konrada, buntu 
wobec tradycji romantycznej w stylu futurystycznym, 
skamandryckim czy boyowskim. To jednak aż tak moc-
no nie wybrzmiało i nie miało aż tak dużego znacze-
nia. Chyba dlatego, że gest antyromantyczny zdążył 
spowszednieć, przestał być już od dawna czymś świe-
żym, oryginalnym i to zarówno intelektualnie jak i es-
tetycznie. Budowa Muzeum Powstania Warszawskiego,  
a później reakcje na katastrofę smoleńską, wskazywały 
też, że romantyzm znakomicie nadaje się do mówienia 
o współczesności. 

Mówił Pan o ucieczce w prywatność, być może wiąże 
się to trochę ze schematem, który przed kilkunastu 
laty zaproponował krytyk Dariusz Kulesza. Zgod-
nie z tym schematem polską literaturę po 1989 roku 
można wpisać w trójkąt, którego podstawą byłaby 
proza opisująca doświadczenie prywatne, ramiona 
zaś stanowiłyby proza paradokumentalna oraz ta 
oparta na konwencji fantastycznej, baśniowej. Czy 
taki schemat się broni, a jeśli tak, to czy jest nadal 
aktualny? 

Dyskutowałbym nad precyzją takiego ujęcia, bo kate-
goria prywatności jest kategorią raczej „merytorycz-
ną”, podczas gdy kategorie baśniowości i paradoku-
mentalności mają charakter estetyczny, „formalny”.  
O prywatności można więc mówić w kategoriach 
baśniowych czy paradokumentalnych. Jacek Dukaj 
opisał doświadczenie stanu wojennego w konwencji 
baśniowej, Dawid Bieńkowski w konwencji paradoku-
mentalnej, a obaj też przyjęli perspektywę „prywatną”,  
w znaczeniu jednostkową. Poza tym zawsze mam oba-
wy, że tego typu schematy coś pomijają, zwłaszcza tek-

sty ważne, a wymykające się jednoznacznym ujęciom. 
Po trzecie, pewnie jak wielu z nas, mam dzisiaj pew-
ne poczucie przytłoczenia skalą produkcji literackiej  
w ostatnich trzydziestu latach. To trzydziestolecie jawi 
się mi stale jak coś, co jest bogate, a zarazem chaotycz-
ne, nieuporządkowane.

Na pewno jest tak, że po 1989 r. w pewnym momen-
cie dominował nurt, który można określić baśniowym 
czy fantastycznym. W tym kontekście trzeba umieścić 
science-�ction wraz z antyutopiami, w który wpisuje 
się wczesna proza Rafała Ziemkiewicza czy do pewne-
go stopnia także Szczepana Twardocha. Konwencję re-
alizmu magicznego wykorzystywała wówczas również 
Olga Tokarczuk. W przypadku tej ostatniej mówiono 
czasem o ucieczce od rzeczywistości, niechęci wobec 
zmierzenia się z tym, co tu i teraz. W warszawskim 
dzienniku „Życie” toczyła się ciekawa debata na temat 

„nowego świata nieprzedstawionego” w literaturze 
polskiej po roku 1989. Było w tym coś na rzeczy, choć 
fantaści w rodzaju Ziemkiewicza czy Dukaja, kreując 
swe futurystyczne wizje, w gruncie rzeczy wiele mówili 
o naszej współczesności, wyostrzając tylko w swoich 
futurystycznych wizjach pewne charakterystyczne  
i budzące niepokój jej cechy.

Z drugiej strony obecny był taki nurt, który można 
nazwać paradokumentalnym czy wręcz dokumental-
nym. Stąd wielka kariera reportażu – tak po stronie 
piszących, jak i czytających. Co ciekawe, polski re-
portaż, który cieszy się powodzeniem po 1989 r., to 
bardzo często  –  szczególnie początkowo  –  reportaż 
sprawozdający podróże po świecie. Nie chciano iść 
w ślady Pruszyńskiego, który w 1937 r. wydał swoją 
Podróż po Polsce czy Mackiewicza, opisującego w tym 
samym mniej więcej czasie Bunt rojstów w Polsce 
kresowej. W latach 90. Polska nie interesuje jeszcze 
tak bardzo naszych reporterów, bardziej ich pociąga 
Afryka, Azja, Kaukaz.

Z drugiej strony, w ramach tego nurtu „paradokumen-
talnego” pojawiają się także utwory opowiadające  
o współczesnej Polsce. Mam na myśli dzieła ne-
storów polskiej literatury, takich jak Marek 
Nowakowski, Janusz Krasiński czy Kazimierz 
Orłoś. Tu można dodać również Bronisława Wild-
steina, którego Dolina nicości wyraźnie zderza 
się z rzeczywistością, chce przełamać konwencję 
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„świata nieprzedstawionego”. Człowiek niepry-
watny, człowiek historyczny konfrontuje się tu  
z doświadczeniem cywilizacyjnym czy kulturowym. 

Pierwsze lata II RP to okres gorących sporów 
pomiędzy pisarzami, z których wielu wcielało 
się w role publicystów. Toczono polemiki o Gene-
rała Barcza Kadena-Bandrowskiego, twórczość 
skamandrytów, o teorię Czystej Formy Witka-
cego i wiele innych zjawisk pojawiających się w 
przestrzeni literackiej. Porównał Pan niegdyś 
tę atmosferę do gwałtowności ringu bokser-
skiego, stwierdzając nieco żartobliwie, że w tym 
kontekście życie literackie III RP jawi się jako 
spokojny salon �tness. 

II Rzeczpospolita i jej literatura były naturalnymi 
punktami odniesienia dla tego, co działo się po 1989 
r. Analogia oczywista: Polska po okresie niewoli wkra-
cza w niepodległość, coś się zaczyna budować od nowa. 
Stąd symboliczne gesty nawiązywania do międzywoj-
nia w polityce, ale też w literaturze. Jan Błoński szu-
kał po 1989 roku nowych skamandrytów, podobnie 
Krzysztof Koehler. Mnie z kolei uderzała spora różnica 
w temperaturze polemik literackich: przed II wojną 
pisarze toczyli gorące spory, które cechowała niekie-
dy nawet brutalność. Ówcześni literaci potra�li pisać 
o sobie nawzajem z bezceremonialnością, bywało, że 
te spory kończyły się pojedynkami. W tym kontek-
ście atmosfera literacka III RP była apatyczna, senna  
i irytująco nawet spokojna. Polemik przypominających 
te z dwudziestolecia międzywojennego nie było, albo 
nie były one tak ostre i tak – to chyba najważniej-
sze – zasadnicze. Zdecydowanie nie na miarę jednak 
Plagiatowego charakteru przełomów literackich w Polsce 
albo Beniaminka Karola Irzykowskiego czy Choroma-
niaków Ignacego Fika. Oczywiście: po roku 1989 będą 

„mocne” teksty powstawać, przykładem Dziennik kwa-
rantanny Tomasza Burka, ale nie wywołają one już 
takiego rezonansu.

Myślę, że stanowi to po części pokłosie lat 80., nawet 
PRL-u, kiedy to literatura była mocno zaangażowana 
i upolityczniona. Literatura po 1989 r. schodzi więc do 
szatni, odpoczywa, cieszy się świętym spokojem. Ma-
nifestuje prywatność, delektuje się wódką, papierosa-
mi, bólem zębów. Toczy hermetyczne gry z poezją ame-
rykańską i �lozo�ą francuską. Także instytucjonalnie 

jest to literatura słabsza i jakoś rozdrobniona. Wspo-
minany Burek pisał nawet o literatura pomniejszonej.

Potem jednak będą miały miejsce polemiki chociażby 
wokół książek Jarosława Marka Rymkiewicza. Fronda 
wydała ich gruby tom – Spór o Rymkiewicza. Jednak 
to były już książki ogólnie podejmujące problematy-
kę polskiej historii czy polskiego losu. Dzisiaj głośno 
mówi się o zaangażowanej poezji lewicowej, młodzi 
krytycy dowartościowują kategorię „polityczności”, 
więc na naszych oczach wahadło znów się przesuwa. 

Chciałbym teraz zapytać o problem obrazu PR-
L-u w literaturze powstającej po 1989 r. Prze-
mysław Czapliński wskazywał, że ukazanie się 
Madame pióra Antoniego Libery stanowi - jego 
zdaniem - domknięcie paradygmatu izolacyj-
nego. Zgodnie z nim, jeżeli człowiek chciał się  
w Polsce Ludowej realizować, to mógł to robić 
jedynie prywatnie, uciekając na przykład sztu-
kę. Czapliński widział w tym obrazowaniu PR-
L-u promowanie postaw raczej zachowawczych 
niż wojowniczych. To odosobniona opinia?

Gdy idzie o Madame Libery, to sam autor protestuje 
przeciwko traktowaniu tej książki jako rozrachunku  
z PRL. Niedawno na łamach Toposu wyjaśniał, że tyleż 
tu jest PRL ważny, co samo zjawisko mitu i powstawa-
nia legendy. Tak czy owak powieść ta jest czytana jako 
opowieść o PRL, jedna zresztą z najbardziej sugestyw-
nych opowieści, jaki napisano w III RP. Daleko jej do 
stylu rodem z �lmów Barei. Libera nie idzie w stronę 
opisywania sytuacji komicznych, groteskowych, gdzie 
najbardziej bolesny jest brak papieru toaletowego i roz-
maite, raczej śmieszne niż straszne, absurdy rzeczywi-
stości. Tak jest w Spisie cudzołożnic Jerzego Pilcha. Ten 
nurt pisania o Polsce Ludowej  miałby patrona w lżej-
szej twórczości Sławomira Mrożka. Drugi obraz to nurt 
nostalgiczny, gdzie występuje powrót do PRL-u jako 
czasu młodości, doświadczeń niekoniecznie jasnych, 
ale na pewno nie strasznych. W tym kontekście można 
przywołać przykładowo Białego kruka Andrzeja Stasiu-
ka. Po trzecie, istnieje wreszcie nieco słabszy i spycha-
ny przez krytykę w cień nurt, w którym PRL jawi się 
jako więzienie, jako wspomniana przez Pana straszna 
machina. Tu wyraźne jest unikatowe doświadczenie 
totalitaryzmu, o którym wciąż nie wszystko powie-
dziano w kontekście polskim. W ten nurt wpisuje się 
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przede wszystkim arcydzielny cykl powieści Janusza 
Krasińskiego, autobiogra�cznych, specy�cznie parado-
kumentalnych. Krasiński opowiada o doświadczeniu 
młodego bohatera, Szymona Bolesty, ale Bolesta to 
właściwie on sam. Bolesta po powrocie do kraju jako 
siedemnastolatek w 1947 r. zostaje skazany na wielo-
letnią karę pozbawienia wolności jako domniemany 
szpieg amerykański, przebywa w komunistycznych 
więzieniach w latach 50. To więzienie jest mikroko-
smosem PRL-u, odczuwanego później jako więzienie 
niewidzialne, w którym człowiek jest miażdżony, żyje 
w lęku, a także decyduje się na rozmaite kompromisy. 
Cykl Krasińskiego pokazywał inne oblicze PRL-u – to, 
które nie zawsze chciano widzieć, także jeżeli chodzi  
o krytykę. 

Gdy mowa o PRL-u, trudno pominąć problem wi-
zji „Solidarności” w literaturze III RP. Odnoszę 
wrażenie, że o ile stan wojenny jest już w niej 
jako tako rozpoznany, to sama epopeja Solidar-
ności wciąż czeka na to, aby ktoś napisał o niej 
opowieść.

Tu się z Panem zgodzę, nie potra�łbym w tym momen-
cie przywołać takiego dzieła. Może wskazałbym tylko 
Czas niedokonany Bronisława Wildsteina, którego spo-
ry fragment opowiada o doświadczeniu Solidarności, 
albo na piękny wiersz Wojciecha Wencla Pani Cogito o 
Annie Walentynowicz. Ale faktem jest, że pisarze rzad-
ko ten temat podejmowali w III RP. Warto zresztą pa-
miętać, że niedługo po 1989 roku głośna była sprzedaż 
legitymacji Solidarności przez Zbigniewa Bujaka na au-
kcji, którą zorganizowała żona gen. Kiszczaka. Ten sam 
Bujak wydał książkę „Przepraszam za Solidarność”. To 
pokazywało myślenie ówczesnych elit solidarnościo-
wych o doświadczeniu, które jakby chciano unieważ-
nić albo jakoś pomniejszyć. Potem dowiadywaliśmy 
się o różnych niejasnych, a czasem wręcz ciemnych 
faktach, chociażby z biogra�i Lecha Wałęsy. Być może 
to wszystko spowodowało, że nie powstało dzieło lite-
rackie, które ukształtowałoby zbiorowe wyobrażenie 
Polaków po 1989 r. o  Solidarności. Nie zmienił tego 
nieudany, bo skłamany �lm Wajdy o Wałęsie.

Chciałbym przejść teraz do problematyki powie-
ści politycznej, z którą zawsze wiążą się pewne 
dylematy. Wyraził je niegdyś Stefan Chwin, 
mówiąc: „Z ręką na sercu, kto z nas naprawdę 

chciałby przeczytać dzisiaj pasjonującą powieść 
o aferze korupcyjnej? Ja nie. (…) Kto chciałby 
przeczytać powieść o rozczarowaniach smutne-
go pokolenia »pampersów«? Ja nie. Kto chciałby 
przeczytać powieść o przewrocie nomenkla-
turowym? Ja nie. (…) Mnie interesuje rzeczy-
wistość, a to, o czym mówię, to nie Rzeczywi-
stość, tylko jej barwne i dokuczliwe akcesoria”. 
Te słowa można odczytywać jako ostrzeżenie 
przed popadnięciem tego typu literatury w pu-
blicystykę. Z drugiej strony wydaje się, że mimo 
tego niebezpieczeństwa nie można rezygnować  
z prób opowiedzenia o polityce, nawet tej, która 
rozgrywa się na naszych oczach. 

Oczywiście rozumiem obawy przed literaturą politycz-
ną, przed łatwą, szybką publicystycznością, zaangażo-
waniem, które ma charakter interwencyjny. W Polsce, 
zwłaszcza w przypadku takich autorów jak Stefan 
Chwin i innych z jego pokolenia, istotne jest doświad-
czenie PRL-u, zwłaszcza literatury socrealistycznej, 
gdzie tego rodzaju zaangażowanie i powierzchownie 
rozumiana polityczność przyniosły zatrute owoce. 
Tego rodzaju literatura szybko spoczęła w punktach 
sprzedaży makulatury. 

Natomiast z drugiej strony jest też coś, co Tomasz 
Burek zaliczył do żywotnych tradycji polskiej literatu-
ry i jest to właśnie polityczność. Literatura polska od 
samego początku, co najmniej od Kochanowskiego  
i jego Pieśni o spustoszeniu Podola była przecież politycz-
na w tym znaczeniu, że komentowała los zbiorowości 
narodowej, utrwalała jej dzieje, angażowała się w krze-
pienie serc, próbując też wyciągnąć wnioski, nierzadko 
krytyczne, z tego co doświadczają współcześni. Chciała 
nawet organizować wyobraźnię narodową. Ta literatu-
ra przynosiła teksty ważne, dyskutowane, które często 
przetrwały próbę czasu. A zarazem tego rodzaju poli-
tyczność przynosiła nierzadko dzieła o trwałych walo-
rach literackich. Była to literatura może nawet nie tyle 
polityczna, co obywatelska. Przywoływano ją zresztą 
jako pewien istotny i oczekiwany wzór także w III RP. 
Myślę np. o Przedwiośniu czy Generale Barczu. Były to 
dzieła, które w estetycznie oryginalny sposób komen-
towały współczesną politykę, dając czytelnikowi coś 
więcej niż znajdował w prasie. Pokazywały, że człowiek 
apolityczny jest pozbawiony ważkiego elementu swojej 
egzystencji – człowieczeństwo także realizuje się w po-
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lityce, rozumianej jako interakcja z ludźmi. Pamiętajmy, 
że grecki idiota to człowiek prywatny, wycofany do tego, 
co prywatne, a więc niepełny, upośledzony… Człowie-
czeństwo zyskuje się poprzez aktywność polityczną czy 
obywatelską. Zatem ten nurt polityczny w Polsce był 
po 1989 początkowo kontestowany, ale mimo to po-
jawiały się książki, które mówiły albo o polityce, albo 
były polityczne w tym znaczeniu, że pokazywały także 
niekiedy w sposób pośredni pewien nie tyle program 
partyjny, co wizję polityczną człowieka. Myślę tutaj 
właśnie o wspomnianych już Rymkiewiczu, Horuba-
le, Ziemkiewiczu. Do pewnego stopnia, także tego 
rodzaju polityczność można odnaleźć w książkach 
Stefana Chwina, nie jako komentarz, ale pewną wizję, 
którą można opisywać w kategoriach np. konserwa-
tyzmu, liberalizmu, czy w przypadku innych pisarzy 

– lewicowości. 

Wspomniał Pan o Generale Barczu, w III RP po-
wstała powieść, której niepokojące podobień-
stwo do dzieła Kadena niegdyś Pan podkreślał. 
Chodzi mi o Umoczonych Andrzeja Horubały; 
wskazywał Pan, że w obu tych książkach poli-
tyka jest ukazana nie jako starcie idei, a ludzi, 
polega ona na poszukiwaniu „haków” i wbija-
niu noża w plecy. Konstatował Pan wówczas, że 
polityka jest ukazana u Horubały jako „szam-
bo”. Czy jednak ta powieść stanowi wyraz prze-
konania, że inteligent powinien brzydzić się 
polityką? 

Dzisiaj chyba trochę inaczej napisałbym o tej powie-
ści. Nie akceptuję takiego ujmowania polityki, jakie 
prezentowane jest w granym właśnie w kinach �lmie 
Patryka Vegi pod tytułem Polityka. To właśnie tam 
polityka pokazana jest jako szambo, jako coś, z czym 
przyzwoity człowiek nie powinien w ogóle mieć kon-
taktu. To jest wizja, która wydaje mi się dzisiaj banalna, 
oczywista, nieciekawa pod każdym względem. Wierzę, 
a nawet jestem przekonany, że polityka jest czymś wię-
cej. W Umoczonych Horubała pisał o polityce w Polsce 
w ówczesnym momencie historycznym. Jeżeli zatem 
ukazywał politykę jako szambo, a zatem jako coś, co 
jest nieczyste, co grozi rozmaitymi niebezpieczeń-
stwami, nie tylko natury higienicznej, ale i duchowej, 
to było to swego rodzaju ostrzeżenie. Dla wielu z nas 
III Rzeczpospolita była rozczarowaniem, i te powieści 
miały walor pokazania kulisów polskiej polityki w wy-

miarze jednostkowym, to było ciekawe ukazanie 
człowieka w polityce, tego co robi z człowiekiem 
polityka. Wcześniej, przed 1989 r., tego rodzaju do-
świadczeń, doświadczeń polityki rozumianej jako 
uczestniczenie w instytucjach wolnego państwa, 
mechanizmach demokracji – tych widocznych i nie-
widocznych –  byliśmy pozbawieni z oczywistych 
przyczyn. Pisarze musieli znaleźć język, także wie-
dzę, jak to opisywać. 

Z tym wiąże się chyba problem tego, co krytycy 
określają jako pustkę czy próżnię  aksjologicz-
ną, silnie akcentowaną w wielu powieściach 
powstałych w III RP. Reprezentatywne jest tu 
pisarstwo Wildsteina z jego Domem wybranych, 
Warunek Eustachego Rylskiego czy Chwina 
jako autora Złotego Pelikana. Można tu dodać 
również kolejną powieść Horubały, Przesilenie, 
której akcja rozgrywa się w świecie mediów. 
Wreszcie twórczość Jarosława Marka Rymkie-
wicza, ubolewającego nad tym, że nowa Polska 
budowana jest na fundamentach materialnych, 
a nie duchowych.  Z czego wynika to poczucie 
pustki? Czy jest to odbicie kryzysu wartości na 
Zachodzie, czy też może wyraz rozczarowania 
życiem duchowym III RP?

Wśród wymienionych książek Warunek dotyczy nie 
wprost III RP, bo jest to powieść, której akcja rozgry-
wa się podczas wojen napoleońskich, ale na pewno 
wyraża doświadczenie pustki, próżni, braku idei. Kie-
dyś też zestawiałem dwa tytuły: Dolina radości Chwi-
na i Dolina nicości Wildsteina jako metafory, którymi 
można by opisywać obraz III RP w naszej literaturze. 
Jest taki wiersz Marcina Sendeckiego z 1989 r., pisany 
trochę z przymrużeniem oka, ale wyrażający nadzie-
ję, że w wolnym państwie będziemy jeść ciastka, będą 
pochody, całości towarzyszyć miała taka atmosfera 
karnawału. Myślę, że literatura polska w dużej mierze 
wyrażała jednak wspomniane rozczarowanie nowym 
państwem. Mam na myśli także na przykład Marka 
Nowakowskiego, z jego wstrząsającą mikropowieścią 
Psie głowy, bardzo ciekawą prozę Wojciecha Chmie-
lewskiego, także Masłowską z jej Wojną polsko-ruską. 
III RP to właściwie owa doliny nicości, kraj, w którym 
rozpływają się stabilne wartości, wkracza na scenę 
nowy typ człowieka – homo polonicus, groźny, drapież-
ny, bezwzględny, cyniczny.
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Czy to obraz nie nazbyt katastro�czny? To jest także 
zadanie literatury, która ma ostrzegać przed tego ro-
dzaju zagrożeniami. Pozostaje pytanie, czy jest to pust-
ka będąca pokłosiem doświadczenia komunizmu? Czy 
ta dolina nicości to ciąg dalszy podróży do kresu nocy, 
w którą polska kultura wkracza w okresie komunizmu 
albo jeszcze wcześniej, w XX w., w wieku rewolucji?  
Z drugiej strony, pustka może też być związana z no-
wym wspaniałym światem, który starano się stworzyć 
po 1989 r. Zapewne każdą z tych książek łączy rodzaj 
rozczarowania, niepokoju, który wiąże się nową Pol-
ską. Zresztą to znów jest nieco analogiczne do prozy 
dwudziestolecia – jeżeli pamiętamy np. Bal w operze 
Tuwima, czy Wspólny pokój Uniłowskiego, to widzimy, 
że sporo jest tekstów, w których ukazane są wizje wręcz 
katastro�czne. 

Te wątpliwości wokół pustki duchowej w jakimś 
stopniu znajdują chyba odbicie w obrazie mia-
sta i mieszczan po 1989 r. W dziełach z gatunku 
powieści mieszczańskiej przedstawiano niegdyś 
głównie problemy społeczne, obecnie mamy do 
czynienia przede wszystkim z rozpoznawaniem 
kryzysu jednostki. Czy to oznacza również kry-
zys mieszczaństwa? 

Rzeczywiście istnieje w polskiej literaturze nurt prozy 
mieszczańskiej czy nawet drobnomieszczańskiej. Wy-
nika to trochę z tęsknoty polskich elit liberalnych do 

tego typu egzystencji. Niektórzy do dzisiaj uskarżają 
się na brak w Polsce mieszczaństwa jako świadomej 
warstwy społecznej. To tęsknota do warstwy będącej 
ostoją stabilności, zdrowego rozsądku, demokratycz-
nych cnót, wyznającej ideologię ciepłej wody w kranie. 
I stąd też z nostalgii za świętym spokojem i za przeszło-
ścią, moim zdaniem, pojawiały się powieści mieszczań-
skie. W szczególności Stefan Chwin jest chyba dobrym 
przykładem tego nurtu. Kiedy Chwin napisał powieść 
Esther, Tomasz Burek bardzo mocno ją skrytykował 
jako nową Trędowatą, zarzucał tej powieści kiczowa-
tość. I rzeczywiście w tym całym nurcie mieszczańskim 
było coś sztucznego, nieprawdziwego, może nawet po-
drabianego. To poczucie towarzyszyło mi przy lekturze 
innych książek tego typu, często mannowskich z du-
cha. Kariera powieści mieszczańskiej, a więc i miejskiej 

– przynajmniej na razie – skończyła się, dzisiaj od paru 
dobrych lat dominuje nurt wiejski. Jest to związane 
także z wkroczeniem na scenę trochę młodszego po-
kolenia, także z innymi doświadczeniami. Myślę o An-
drzeju Muszyńskim, o Weronice Gogoli, czy o Gugułach 
Wioletty Grzegorzewskiej. Tam mamy raczej doświad-
czenie prowincji, wsi, rzeczywistej, często prze�ltro-
wanej przez własne doświadczenie biogra�czne. Jest 
to bardziej interesujące, a ponadto historycznie lepiej 
uchwytne. To zapewne wiąże się z tym, co Pan nazywa 
kryzysem formacji mieszczańskiej, której być może tak 
naprawdę nigdy nie było i być może długo nie będzie.
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