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Wiadomości4
POD LUPĄ

Żeby coś zrozumieć, trzeba się czasem zatrzymać. Przyjrzeć się, 
dotknąć, pomyśleć… W tym numerze piszemy o sprawach, które 
– choć ważne – nie odbiły się większym echem w pędzących za 
sensacją mediach codziennych. Analizujemy więc sytuację w Euro-
pie w rok po pamiętnym wystąpieniu ministra Sikorskiego w Berlinie 
(str. 12), bez niepotrzebnych emocji pytamy o przyszłość programu 
Erasmus (str. 6), opisujemy sytuację Polaków na Litwie (str. 14) oraz 
sprawdzamy, co dzieje się w miejscu „niemodnych” już dla mediów 
konfliktów (Libia, Czeczenia).

Czas Świąt i końca roku sprzyja także innym głębszym reflek-
sjom. Pod bożonarodzeniowym, pachnącym drzewkiem w pewno-
ścią warto zagłębić się w krytyczny tekst o współczesnej polskiej kul-
turze „Żądać czegoś istotnego” (str. 32) lub zastanowić się nad tym 
do czego zmierza świat i jaki globalny ład kształtuje się na naszych 
oczach (redakcja zrobiła to w kolejnej polemice, wybrane teksty pre-
zentujemy na stronach 8-11).

Wyczekując Świąt i Nowego Roku składam wszystkim Czytel-
nikom serdeczne życzenia zrozumienia sztuki czekania. Życzę cze-
kania radosnego, spokojnego, takiego, które prowadzi do poczucia 
pełni życia. Drogowskazem na tej drodze niech będzie wiersz Die-
tricha Bonhoeffera.

Adam Leśniewicz
***

“Centrum Europa 
Świat”

zostało wydane 
dzięki pomocy 

Centrum 
Europejskiego.

Dziękujemy!

Piszesz do szuflady? Pisz do „Centrum Europa Świat”! 
Znasz się na grafice? Rysujesz? Chcesz się zająć promocją? 
Poszukujemy studentów chętnych do współpracy – skontak-
tuj się  z nami poprzez maila centrum.redakcja@gmail.com. 
Czekamy!

Poprzez pracę w redackcji !CEntrum oraz aktywność w Kole 
Naukowym Europa Nova możesz uzyskać zaliczenie prak-
tyk studenckich. 
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GMO
Koniec czy początek?

GMO już w Polsce. Kontrowersyjna 
regulacja o nasiennictwie została 
przegłosowana w Sejmie 9 listopa-
da większością 230 do 202 głosów! 
Ustawa ta zezwala na obrót organi-
zmami GMO w naszym kraju. GMO 
(ang. Genetically Modified Orga-
nism), to jak mówi Encyclopaedia 
Brittanica: organizmy modyfikowa-
ne laboratoryjnie, których materiał 
genetyczny został tak zmieniony, 
aby uzyskać pożądane cechy. 

Dzięki inżynierii genetycznej moż-
na więc uprawiać na szeroką skalę 
rośliny odporne na niektóre gatun-
ki grzybów, suszę, czy zawierające 
więcej składników odżywczych niż 
rośliny niemodyfikowane.  Dobrym 
przykładem może być tutaj genetycz-
nie zmieniony „złoty ryż” uprawiany 
w Chinach, którego odmiana produ-
kuje 20 razy więcej beta-karotenu niż 
tradycyjne gatunki. 

Polska zakazała swobodnego obrotu materiałem siewnym genetycznie 
modyfikowanych odmian oraz wpisania takich odmian do krajowego rejestru. 
W 2009 roku zapadł w tej sprawie wyrok Trybunału Sprawiedliwości WE  (sprawa 
C-165/08). Trybunał stwierdził w nim, że tą regulacją Polska złamała prawo unijne 
i nakazał zmianę tej ustawy na zgodną z prawem wspólnotowym.

Miejmy nadzieję, że uchwalając poprawkę, parlament chce po prostu ratować 
nasz kraj przed dotkliwą karą finansową za niewykonanie postanowienia Trybu-
nału i dostosować regulację do prawa unijnego. Z orzeczenia Trybunału wynika, 
że ustawa nie mogła zakazać od razu obrotu nasionami modyfikowanymi gene-
tycznie, gdyż byłoby to sprzeczne z unijnym prawem. Można natomiast zakazać 
obrotu konkretnymi odmianami.

Na swojej oficjalnej stronie, odpowiadając na pytania zaniepokojonych oby-
wateli, premier Donald Tusk stwierdza, że rząd jest przeciwny GMO, a przyjęcie 
poprawki z 9 listopada było niezbędne, żeby móc uchwalić dwa rozporządzenia 
Rady Ministrów wprowadzające zakaz stosowania nasion zmienionych genetycz-
nie: kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora.  Oznajmił, że tylko te odmiany siew-
ne są dopuszczone do obrotu w Unii i tylko przed nimi trzeba bronić polski rynek. 
Co jednak z obrotem modyfikowaną genetycznie soją MON87701, którą Komisja 
Europejska dopuściła do obrotu w bieżącym roku?!  Premier wspomniał o zakazie 
stosowania jedynie dwóch odmian GMO. Możemy zatem wnioskować, że obrót tą 
soją nie będzie objęty zakazem! A przecież w przyszłości Komisja może pozwolić 
na  obrót i uprawę kolejnych gatunków modyfikowanych genetycznie. Nic więc 
dziwnego, że pojawia się niepokój o możliwe konsekwencje legalizacji obrotu 
GMO. Biorąc po uwagę wyrok Trybunału Sprawiedliwości WE oraz zapewnienia 
premiera, wydaje się, że nie było innej możliwości i trzeba było uchwalić regulację 
nasienną. Jednak skoro ustawę przyjęto działając w interesie państwa, aby unik-
nąć kar finansowych, to dlaczego aż do dnia uchwalenia tej regulacji panowała 
na ten temat cisza? 

Ze względu na brak wystarczających badań naukowych i fakt, że GMO jest 
stosunkowo młodą dziedziną (genetycznie modyfikowana żywność po raz pierw-
szy w sprzedaży pojawiła się w USA w 1995 roku ), sprawa dopuszczenia do 
upraw i obrotu roślin GMO wywołuje ciągle wiele kontrowersji. Rodzi także strach 
– głównie o nasze zdrowie oraz o to, czy uda się zachować „czystość genetycz-
ną” gatunków, czy zmodyfikowane rośliny nie będą rozprzestrzeniać się w spo-
sób niekontrolowany. Na koniec tych rozważań pozostaje już chyba tylko zadać 
pytanie: GMO – początek rozwoju czy koniec świata, jaki znamy?

Mateusz Jarosz  
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Beuc, Bureau Européen des Unions de Consom-
mateurs, Europejska Organizacja Konsumencka 
Grupa interesu w Unii Europejskiej, która zajmuje się 
ochroną i promowaniem praw konsumentów. Powsta-
ła w 1992 roku, składa się z 32 narodowych organi-
zacji konsumenckich z 21 krajów europejskich. Jest 
jedną z aktywniejszych grup lobbujących w Unii Euro-
pejskiej, to dzięki jej działaniom w 1995 roku powstała 
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Konsumenckiej. 

Ruch Europejski, European Movement
Międzynarodowa organizacja pozarządowa działają-
ca na rzecz integracji europejskiej, powstała w 1948 
roku. W jej skład wchodzą 42 sekcje narodowe, 33 
stowarzyszenia międzynarodowe oraz jeden członek 
wspierający. Początki Ruchu Europejskiego sięgają 
Kongresu Europejskiego, który odbył się w Hadze 
w 1948 roku z inicjatywy Winstona Churchilla. Dzięki 
aktywności członków Ruchu powołano Radę Europy, 
uchwalono Europejską Konwencję Ochrony Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności, utworzono Ko-
legium Europejskie w Brugii oraz inspirowano dalszy 
rozwój integracji europejskiej. 

ECHO,  European Community Humanitarian Aid 
Office, Biuro ds. Humanitarnych Wspólnoty Eu-
ropejskiej
Agencja Unii Europejskiej świadcząca pomoc 
i wsparcie ofiarom katastrof lub wojen spoza Unii 
Europejskiej. Została utworzona w 1992 roku, poma-
gała ludziom w byłej Jugosławii, Rwandzie, Burundi, 
Sudanie, Angoli, na Kaukazie, na Haiti, na Kubie 
i w Afganistanie. 

Eurocontrol, Europejska Organizacja Bezpie-
czeństwa Żeglugi Powietrznej
Organizacja międzynarodowa utworzona w 1960 
roku w celu ujednolicenia procedur kontroli ruchu 
lotniczego w europejskiej przestrzeni powietrznej. 
W jej skład wchodzi 39 członków, w tym Unia Euro-
pejska. Polska należy do organizacji od 1 września 
2004 roku.

Europa dla Obywateli
Program Komisji Europejskiej, Parlamentu Europej-
skiego oraz Rady UE na lata 2007-2013, którego 
celem jest wspieranie aktywności obywateli państw 
UE oraz pomoc w realizacji międzynarodowych pro-
jektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. 
Program kierowany jest głównie do administracji pu-
blicznej i organizacji pozarządowych zajmujących się 
wpieraniem i promowaniem aktywnego obywatelstwa 
europejskiego. 

Formuła D’Hondta
Powszechna metoda transformacji głosów uzyska-
nych w wyborach na mandaty. Polega na podzieleniu 
liczby głosów uzyskanych przez poszczególne partie 
w okręgu wyborczym przez kolejne liczby całkowite 
(1, 2, 3, 4, itd.). Mandaty otrzymują te partie, które 
legitymują się kolejno najwyższymi wynikami uzyska-
nymi z tak przeprowadzonych kalkulacji. Metodę tę 
stosuje Parlament Europejski do obsadzania najbar-
dziej istotnych stanowisk, takich jak Przewodniczący, 
Wiceprzewodniczący, Kwestorzy, Przewodniczący 
Komitetów oraz Delegacji Międzyparlamentarnych.

Frontex (od fr. Frontières extérieures, czyli „gra-
nice zewnętrzne”), Europejska Agencja Zarzą-
dzania Współpracą Operacyjną na Granicach 
Zewnętrznych Państw Członkowskich UE (Euro-
pejska Agencja Graniczna lub Agencja Ochrony 
Granic)
Agencja Unii Europejskiej powstała w 2005 roku  
z siedzibą w Warszawie, której zadaniem jest koor-
dynowanie współpracy służb granicznych różnych 
państw unijnych, wspomaganie szkoleń, przeprowa-
dzanie analiz ryzyka i wspieranie prac badawczych 
z zakresu migracji.

Od godziny 20 21 listopada trwa za-
wieszenie broni w Strefie Gazy. Pod-
czas ośmiodniowej wymiany ognia 
między Hamasem a Izraelem, zapo-
czątkowanej śmiercią szefa wojsk 
Hamasu Ahmeda Al-Dżabariego z rąk 
Izraela, zginęło ponad 160 Palestyń-
czyków oraz 6 Izraelczyków.

Rozmowy o kolejnej fazie rozejmu ciągle 
trwają. Strony nie kontaktują się ze sobą 
bezpośrednio lecz korzystają z egip-
skiej mediacji. Jednym z żądań strony 
izraelskiej warunkujących powodzenie 
negocjacji jest rezygnacja obu stron 
z dalszego zbrojenia się. Ze zdecydowa-
nym sprzeciwem wobec tego warunku 
wystąpił w imieniu Hamasu Abu Marzuk, 
zastępca lidera organizacji Chaleda Me-
szala. Nie jest to zaskakująca postawa 
jeśli porówna się chociażby liczebność 
obu armii. Hamas ma do dyspozycji oko-
ło 10 tys. bojowników, zaś Izrael 175 tys. 
żołnierzy oraz 445 tys. rezerw.

Pomimo tymczasowego pokoju sy-
tuacja cały czas jest napięta i niepew-
na. Szczególnie istotnym czynnikiem 
blokującym drogę do porozumienia jest 
rosnące zainteresowanie konfliktem Ira-
nu oraz coraz bardziej prawdopodobna 
możliwość jego interwencji w tym regio-
nie. Według izraelskich informacji kraj 
ten coraz intensywniej wspiera Hamas 
militarnie i finansowo.

Dodatkowo nastroje społeczne w sa-

mym Izraelu nie wróżą szybkiego za-
kończenia sporu. Według najnowszych 
sondaży ponad połowa Izraelczyków 
chce kontynuacji operacji „Filar Obrony”, 
która jest najostrzejszą akcją militarną 
kraju od czasu ofensywy „Płynny Ołów” 
(2008-2009). Wojna w Gazie jest na rękę 
również obecnemu premierowi Benjami-
nowi Netanjahu, starającemu się w tym 
roku o reelekcję, ponieważ skutecz-
nie odciąga uwagę opinii publicznej od 
spraw gospodarczych w trakcie kampa-
nii wyborczej. Kolejnym asem w rękawie 
szefa rządu jest system antyrakietowy 
Iron Dome, którego skuteczność pod-
czas niedawnych starć wyniosła 85%.

Tarcia nie występują jednak tylko 
między Hamasem a Izraelem. Pierwszy 
może liczyć na wsparcie wspomnia-
nego wcześniej Iranu oraz Bractwa 
Muzułmańskiego rządzącego Egiptem 
(wezwało już ono do zerwania trakta-
tu pokojowego z Izraelem). Prezydent 
Autonomii Palestyńskiej zgłosił również 
wniosek o zwołanie szczytu Ligi Państw 
Arabskich w sprawie agresji Izraela. Ten 
z kolei popierany jest przez USA, które 
obecnie starają się złagodzić antysemic-
kie nastroje w Egipcie.

Ciężko przewidzieć rozwój sytuacji 
w tym regionie. Dzięki negocjacjom i me-
diacjom krajów trzecich konflikt może 
zostać rozwiązany w miarę pokojowo. 
Jednak równie prawdopodobny wydaje 
się wybuch otwartej wojny, której los, ze 

względu na siłę militarną sojuszników 
każdej ze stron, ogromny (także atomo-
wy) potencjał wojskowy Izraela oraz do-
mniemany potencjal nuklearny Iranu jest 
nie do przewidzenia.

Zofia Zielińska

Strefa Gazy: co tam się właściwie dzieje?

8 listopada Mario Draghi, prezes Europejskiego Banku Cen-
tralnego (EBC), zapowiedział po konsultacji z państwami 

strefy euro, że EBC wyemituje kolejną, drugą już, serię bank-
notów wspólnej waluty. Seria ta będzie nosić nazwę „Europa”. 
Jej nazwa pochodzi od znaku wodnego i hologramu, które 
będą przedstawiały postać z mitologii greckiej – Europę. Ta 
seria banknotów pozostanie w podobnej kolorystyce i stylu co 
seria pierwsza. Różnice polegać będą na zwiększeniu ilości 
zabezpieczeń, które mają w wyższym stopniu chronić pienią-
dze przed fałszerstwem.

Pierwszy banknot serii (o nominale 5 euro) zostanie oficjal-
nie zaprezentowany 10 stycznia 2013 roku. Cała seria „Euro-
pa” zostanie zaś wprowadzona do obiegu na początku maja 
przyszłego roku. Jako pierwsze, nowe euro otrzymają  banki 
i instytucje kredytowe. Banknoty z serii „Europa” będą wcho-
dzić do obiegu sukcesywnie przez kilka lat. Najpierw zostaną 
wprowadzone do obiegu te o nominale 5 euro, gdyż są one 
najbardziej narażone na zużycie. 

Początkowo obie serie będą funkcjonować w obiegu rów-
nolegle. Stopniowo, seria pierwsza będzie jednak wycofywana 
z rynku. Po pewny czasie stare banknoty  utracą status praw-

nego środka płatniczego w państwach eurowaluty. Co ciekawe, 
mimo, że banknoty pierwszej serii wypadną z obiegu, to zacho-
wają one swoją wartość. Zawsze będzie je można wymienić na 
nowe w krajowych bankach centralnych Eurosystemu.

Martyna Szostek

EBC wprowadza nową serię banknotów euro
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Jedna z wyrzutni rakiet rozstawionych w Strefie 
Gazy, element systemu Irone Dome.

Hologram ,,Europa” z najnowszej serii banknotów euro.
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W ramach zmiany pokoleniowej na szczeblach władzy 
w Chińskiej Republice Ludowej, Xi Jinping, nazywany ko-
munistycznym „książątkiem” zastąpił Hu Jintao na stano-
wisku sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin 
(KPCh). Xi już teraz przejął zwierzchnictwo nad siłami 
zbrojnymi, a  w marcu ma objąć urząd prezydenta.

Pod wodzą obecnego prezydenta, Hu Jintao, w Chinach na-
stąpił niespotykany wcześniej wzrost  gospodarczy (kraj cały 
czas przechodzi gwałtowną modernizację). W swoim przemó-
wieniu, które wygłosił po wygranych wyborach,  nowy sekre-
tarz generalny KPCh zapowiedział kontynuację polityki reform 
i otwierania Chin na świat. Wspomniał również o głównych wy-
zwaniach stojących przed partią. Są nimi zwalczanie korupcji 
wśród urzędników oraz „pozostanie w kontakcie ze społeczeń-
stwem”. Drugie zobowiązanie może wydać się kontrowersyjne. 
Trudno mówić o „byciu w kontakcie ze społeczeństwem” jeśli 
się go nie szanuje i nie dostrzega się problemów zwykłych lu-
dzi. Tymczasem w Chinach kwestia przestrzegania praw czło-
wieka wciąż pozostawia wiele do życzenia. 

Xi Jinping  przedstawił także światu nowy skład całego Sta-
łego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego, który 
został zmniejszony z dziewięciu do siedmiu osób. Aktualnie 
należą do niego: Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, 
Liu Yunshan, Wang Qishan i Zhang Gaoli. To znacząca rotacja, 

ponieważ poza Li Keqiangiem wszyscy członkowie zasiadają 
w Komitecie po raz pierwszy.

To nie koniec zmian na najwyższych szczeblach władzy 
w Chinach. Dotychczasowy wicepremier, Li Keqiang, praw-
dopodobnie w marcu przyszłego roku zastąpi Wena Jibao 
i zostanie premierem. Jest on jedynym oprócz Xi członkiem 
Stałego Komitetu, który zasiadał w nim już przed tegorocznym, 
18. zjazdem KPCh. Jednak w przeciwieństwie do Xi, Li nie na-
leży do grupy „książątek” – dzieci niegdysiejszych dygnitarzy. 
Według obserwatorów chińskiego życia politycznego to, że 
wszystko co osiągnął, może zawdzięczać tylko sobie sprawia, 
że jako polityk interesuje się w większym stopniu sprawami 
niższych warstw społecznych, problemem nierówności zarob-
ków, kwestiami opieki zdrowotnej i edukacji. 

Xi Jinping to interesująca postać na arenie politycznej. Już 
w wieku 18 lat wstąpił do Ligi Młodzieży Komunistycznej, a trzy 
lata później do Komunistycznej Partii Chin. Pełnił on różne 
funkcje – od wicegubernatora prowincji Fujian aż po stanowi-
sko sekretarza Komitetu KPCh w Szanghaju. Mianowanie Xi 
na to miejsce przez Hu Jintao było wyrazem poparcia i zaufa-
nia. Już wtedy można było przypuszczać, że Xi Jinping w przy-
szłości zajmie wysokie miejsce w strukturach partii.

Katarzyna Zając

Chińscy komuniści wybrali swoich przywódców
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Na temat przyszłości programu Erasmus pojawiło się 
ostatnio wiele fałszywych, sprzecznych ze sobą infor-
macji. Po październikowej konferencji Alaina Lamasso-
ure’a nieustannie pojawiają się pytania czy studenci z 27 
państw zostaną pozbawieni możliwość wyjazdu i studiów 
na zagranicznych uniwersytetach. Sprawa nie jest taka 
oczywista jak prezentują ją media i żeby ją zrozumieć nale-
ży zapoznać się z historią i mechanizmem funkcjonowania 
tego programu w Europie.

Jak zmieniło się życie młodych Europejczyków – 25 lat 
programu Erasmus.
W tym roku obchodzimy 25 rocznicę powstania programu Era-
smus, który został utworzony 18 czerwca 1987 roku na pod-
stawie decyzji Komisji Europejskiej. Był pierwszym projektem, 

który miał na celu integrację młodych ludzi (studentów i dok-
torantów) z 12 państw, które wtedy należały do Wspólnot Eu-
ropejskich. Poprzez dofinansowanie wyjazdów studentów do 
innych krajów chciano wspierać współpracę i integrację śro-
dowiska naukowego WE. Projekt ten wyrażał ogólne nastro-
je prointegracyjne panujące ówcześnie w Europie. Przez lata 
szybko się rozwijał, wraz z kolejnym rozszerzeniami dołączały 
do niego kolejne państwa. Obecnie w programie uczestniczą 
33 kraje: 27 z UE, 4 państwa nienależące do UE, ale będą-
ce członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): 
Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia, oraz Chorwacja 
i Turcja.

Obecnie w programie bierze udział około 4 tysiące uczel-
ni. W roku 2011 roku, uczestniczyło w nim około 2,5 miliona 
studentów i około 300 tysięcy pracowników akademickich. 

Czy program Erasmus odchodzi do lamusa?
Jaka będzie przyszłość wymiany studenckiej 
w Europie?

Erasmus przez lata swojego istnienia znalazł pokaźnie grono 
zwolenników. Nic dziwnego, to pierwszy program, który realnie 
wpływa na integrację obywateli Unii Europejskiej. Warto tutaj 
przytoczyć słowa Ewy Kolanowskiej, autorki książki „10 lat Era-
smusa w Polsce”, która pisze w niej, że „pokolenie Erasmusa” 
to „pokolenie ludzi , którzy dzięki projektowi czują się nie tylko 

Niemcami, Francuzami czy Polakami, ale też Europejczykami”.
Program Erasmus dał młodym ludziom szansę na pozna-

nie nowych kultur, umożliwił naukę obcego języka w jego „ży-
wej” formie, uczył tolerancji i otwartości na innych a przede 
wszystkim dawał doświadczenie, które mogło się przydać 
w dalszej drodze naukowej i zawodowej. Studia zagraniczne 
są bowiem ciągle atutem w oczach przyszłych pracodawców. 
Ze względu na liczne zalety programu Erasmus wydaje się, że 
jego likwidacja byłabym znakiem odejścia od polityki integracji 
w Unii Europejskie. Ostatnie doniesienia medialne przyniosły 
jednak wiadomość o możliwości bankructwa tego programu. 
Jak to możliwe?

Bankructwo?

4 października 2012 roku to data, którą na pewno zapamiętają 
studenci z całej Europy. Wtedy to przewodniczący komisji bu-
dżetowej Parlamentu Europejskiego Alain Lamassoure ogłosił, 
że w budżecie na rok 2013 zabraknie około 10 mld euro na 
programy unijne. Największym echem odbiła się wiadomość, 
że wśród zagrożonych projektów jest „Uczenie się przez całe 
życie”, którego częścią jest wymiana studencka w ramach Era-
smusa.

Z czego wynika groźba bankructwa programu Erasmus? 
Dotychczas istniała dysproporcja w finansowaniu tego progra-
mu z budżetów poszczególnych państw członkowskich. Część 
krajów takich jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy dopłacała 
swoim studentom do stypendiów. Inne, takie jak Polska i nieza-
możne kraje „dziesiątki”, nie fundowały żadnych dopłat. W do-
bie kryzysu, państwa „starej Unii” uznały, że dalsze dofinan-
sowywanie wymiany studenckiej jest zbytnim obciążeniem dla 
ich budżetów. Kraje te postanowiły więc radykalnie zmniejszyć 
składki, które będą wpłacać na program Erasmus w roku 2013. 
Odpływ części funduszy sprawił, że niemożliwe stało się zbi-
lansowanie projektu (budżet poszczególnych programów unij-
nych, tak samo jak budżet całościowy Unii Europejskiej, nie 
może mieć deficytu – wydatki muszą równoważyć się z koszta-
mi). To zmusiło Komisję Europejską do ogłoszenia bankructwa 
programu na rok 2013.

Program Erasmus, co dalej?

Na pewno, wielu studentów z całej Europy po doniesieniach 
medialnych zastanawia się, czy będzie mogło jeszcze wyje-
chać na studia zagranicę? Chcę wszystkich uspokoić. Idea 
programu Erasmus, wbrew obiegowych opiniom, nie upadanie, 

a wręcz przeciwnie. Istnieje realna szansa, że projekt powięk-
szy nie tylko swój budżet ale także grono odbiorców. Usilnie 
zabiega o to Komisja Europejska. Jak możemy przeczytać 
w oficjalnym komunikacie, współpracując z decydentami bu-
dżetowymi (Parlamentem Europejskim i rządami krajowymi), 
KE stara się aby jak najszybciej zapadła decyzja o przezna-
czeniu dodatkowych środków na ten cel. Studenci nie stracą 
więc możliwości wyjazdu na zagraniczne uczelnie. Erasmus 
zostanie po prostu zastąpiony w 2014 roku przez program ana-
logiczny i wsparty nowym, nieobciążonym budżetem. W nowej 
wersji będzie się nazywał „Erasmus dla wszystkich”.

Nowy program, nowe możliwości

W odświeżonej wersji program będzie dysponował dużo więk-
szym budżetem (około 19 miliardów euro na lata 2014-2020). 
Oznacza to, że pula środków przeznaczanych na ten cel zo-
stanie zwiększona o około 70%!  Dzięki uproszczeniu proce-
dur, nowy program umożliwi korzystanie z niego dużo większej 
liczbie uczelni, a co za tym idzie, zwiększy się też liczba stu-
dentów, którzy będą mogli ubiegać się o udział w wymianie. 
Według wyliczeń Komisji Europejskiej nowy program obejmie 
3 milionów studentów. Byłaby to liczba 2,5 razy większa niż 
obecnie.

Program „Erasmus dla wszystkich” ma także połączyć 
wszystkie siedem dotychczas funkcjonujących projektów m.in. 
z dziedzin kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu, obej-
mujące UE i państwa trzecie. Zniweluje to ryzyko powielania 
działań poszczególnych programów.. W nowym projekcie 
określono trzy kluczowe działania. Po pierwsze ma on sprzy-
jać możliwości kształcenia osób indywidualnych pochodzących 
zarówno z Unii Europejskiej jak i krajów trzecich. Po drugie, 
zamiarem twórców programu jest jeszcze silniejsza integracja 
– nieograniczająca się już tylko do środowisk akademickich, 
ale obejmująca swym zasięgiem także organy samorządu lo-
kalnego i organizacje pozarządowe. Celem nadrzędnym jest 
tutaj integracja systemów edukacji poszczególnych państw 
członkowskich. Trzecim kluczowym działaniem, które zakłada 
nowy program jest pomoc w modernizacji systemów kształce-
nia i dostosowania ich do rynku pracy, czyli zwiększenie szan-
sy na zatrudnienie wśród absolwentów.

Nowa wersja programu Erasmus da o wiele większe moż-
liwości rozwoju nie tylko studentom, ale również młodzieży 
szkolnej, nauczycielom i osobom związanym z nauczaniem 
dzieci. Program „Erasmus dla wszystkich” ma stworzyć spójny 
i jednolity system, który przyczyni się do bardziej efektywnego 
wykorzystywania środków przeznaczonych na rozwój edukacji. 
Dla studentów najważniejsze jest jednak to, że wymiana stu-
dencka będzie kontynuowana i najbardziej doceniany projekt 
integracyjny nie upadnie. Trudno nie zgodzić się ze słowami 
komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, 
Panią Androulli Vassiliou, która po listopadowym spotkaniu 
unijnych ministrów edukacji  stwierdziła, że „kształcenie i szko-
lenie to najlepsza możliwa inwestycja dla przyszłości Europy. 
Studiowanie za granicą stymuluje nabywanie nowych umiejęt-
ności, rozwój osobisty i zdolności adaptacyjne, a także zwięk-
sza szanse na zatrudnienie.”

Martyna Szostek

Nowy sekretarz generalny KPCh Xi Jinping (pośrodku) wraz 
z pozostałymi członkami Stałego Komitetu Biura Politycznego 

Komitetu Centralnego
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Nowy rok to zawsze okazja do snucia planów i czynienia 
postanowień. De facto pytamy więc wtedy o naszą przy-
szłość oraz zastanawiamy się, co warto byłoby zmienić. 
Może poniekąd tłumaczy to główny temat tego numeru 
„!CEntrum”.

Tym razem w redakcyjnej polemice postanowiliśmy po-
debatować na temat globalnego ładu. Jakie przemiany do-
strzegamy w światowym ładzie polityczno-gospodarczym? 
Czy dla zachowania światowego porządku ktoś (państwo, 
organizacja międzynarodowa, inny podmiot) powinien peł-
nić rolę przewodnią? Kogo ewentualnie widzimy w tej roli? 
Stany Zjednoczone, Chiny, ONZ, NATO? Co z wzrastającą 
rolą państw BRICS?

To tylko niektóre z pytań, które zadała sobie redakcja 
na kolegium. Na podstawie naszych refleksji jak zwykle po-
wstało kilka tekstów. Publikujemy najciekawsze, wyłonione 
w wewnątrzredakcyjnym głosowaniu. Interesującej lektury!

Adam Leśniewicz

Nowy globalny ład Polemika wewnątrz redakcji - część 
czwarta

Jednak od 2001 roku, a dokładniej od 
zamachów z 11 września, mamy do czy-
nienia ze stopniową erozją pozycji USA 
w świecie. Rozpoczęcie wojny najpierw 
w Afganistanie, a potem w Iraku, wcią-
gnęło USA w wieloletnie, bardzo kosz-
towne konflikty. Jednocześnie na arenie 
międzynarodowej stopniowo wzrastało 
znaczenie dużych państw rozwijających 
się takich jak Brazylia, Indie, Chiny, RPA 
czy też Meksyk. Państwa te, wykazujące 
się wysokim przyrostem ludności oraz 
często dwucyfrowym wzrostem PKB, 
zmniejszały swój dystans w poziomie 
rozwoju gospodarczego dzielący je od 
Zachodu. W konsekwencji dzisiaj mamy 
ład, w którym dalej niekwestionowanym 
mocarstwem zarówno pod względem 
militarnym jak i gospodarczym są USA, 

lecz nie jest to już pozycja tak silna, jaką 
Ameryka miała w latach 90-tych XX wie-
ku.

Obecnie najpopularniejszą teorią 
dotyczącą przyszłego ładu globalnego 
jest ta mówiąca o nieuchronnym upad-
ku USA jako światowego mocarstwa 
oraz o zajęciu ich miejsca przez Chiny. 
Jednak zwolennicy tej teorii przewidując 
koniec USA jako światowego hegemona 
nie wymyślili niczego nowego. Historia 
bowiem uczy nas, że nie ma wiecznych 
imperiów. Wszystkie takie jak Cesarstwo 
Rzymskie czy też bliższe naszym cza-
som Imperium Brytyjskie zawsze w pew-
nym momencie upadały. W związku 
z tym pytanie, które powinniśmy wszyscy 
sobie stawiać, nie powinno brzmieć „Czy 
USA jako światowe mocarstwo w pew-

nym momencie przestaną istnieć?”, 
lecz „Kiedy to się może stać oraz jakie 
konsekwencje będzie to miało na ich 
międzynarodową pozycję?”. Warto tutaj 
przytoczyć przykład Imperium Brytyjskie-
go, które – owszem – upadło, lecz to nie 
zmienia faktu, że Wielka Brytania nadal 
odgrywa duże znaczenie na arenie mię-
dzynarodowej. 

Moim zdaniem USA wcale nie prze-
staną być największym światowym mo-
carstwem tak prędko jak wielu sądzi, tzn. 
w ciągu najbliższych 10-20 lat. Przema-
wia za tym kilka czynników. Po pierwsze, 
dzisiaj amerykańska gospodarka wyce-
niana jest na ok. 14 trylionów dolarów, 
podczas gdy druga chińska na ok. 1,33 
tryliona dolarów. Chiny chcąc stać się 
jak najszybciej światowym mocarstwem 
kosztem USA musiałyby mieć do 2020 
roku roczny wzrost PKB na poziomie 
15%, podczas gdy USA 2%. Wtedy rze-
czywiście oczy całego świata skierowały-
by się na Pekin odwracając powoli wzrok 
od Waszyngtonu. Jest to jednak mało 
prawdopodobne. Chiny bowiem mają 
nadal bardzo wysoki wzrost PKB, jednak 
jest on, częściowo ze względu na kryzys 
finansowy, z roku na rok coraz mniejszy. 
W 2010 roku było to 10,4%, w 2011 – 
9,2%, natomiast według przewidywań 
Międzynarodowego Funduszu Waluto-
wego w 2012 roku będzie to 7,8%. Jest to 
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głównie konsekwencja nastawienia go-
spodarki chińskiej na eksport, w związku 
z czym jest ona zależna od koniunktury 
gospodarczej w państwach zachodnich. 
Wyjściem z sytuacji mogłoby być stop-
niowe przestawianie gospodarki chiń-
skiej z eksportu na zwiększenie popytu 
na rynku wewnętrznym. Jednak fakt, że 
ponad 200 mln Chińczyków jest zmuszo-
nych do przeżycia jednego dnia kosztem 
poniżej jednego dolara oraz to, iż żyjąc 
zgodnie z zasadami konfucjanizmu nie 
są oni społeczeństwem konsumpcyjnym 
powoduje, że nie jest to wcale takie ła-
twe, jak na samym początku mogłoby się 
wydawać.  

Po drugie, kolejna groźba, jaka stoi 
przed Chinami, to konsekwencje polity-
ki jednego dziecka, której efektem jest 
przyrost naturalny wynoszący 0,48%, 
podczas gdy w USA wynosi on 0,9%! 
Na pierwszy rzut oka mogłoby się wy-
dawać, że dla kraju, który liczy sobie 
1,343 mld ludzi nie jest to w ogóle szko-
dliwe – wręcz przeciwnie – spadek liczby 
urodzeń jest pożyteczny. Tymczasem 
dramat polityki jednego dziecka polega 
na fatalnych skutkach długofalowych, 
których potem nie da się zmienić z dnia 
na dzień. Otóż już teraz społeczeństwo 
chińskie starzeje się oraz ilość mężczyzn 
w stosunku do kobiet w przedziale wie-
kowym 0-14 lat wynosi 117 do 100. Jest 
to efektem tego, iż Chińczycy, podobnie 
jak mieszkańcy wielu innych krajów azja-
tyckich, mają długoletnią tradycję prefe-
rencji syna. Skoro więc można mieć tyl-
ko jedno dziecko, to rodzice wolą mieć 
chłopca. W związku z tym dziewczynki 
są często zabijane bądź porzucane 
przez swoich rodziców. 

Po trzecie, niewątpliwym atutem 
Ameryki jest atrakcyjność tamtejszego 
stylu życia, co sprzyja drenażowi mó-
zgów. W szczególności młodzi ludzie, 
dla których ważna jest swoboda obycza-
jów wolą mieszkać w liberalnych USA niż 
w konserwatywnych Chinach. W konse-
kwencji to właśnie Amerykanie zatrudnia-
ją najlepszych fachowców we wszystkich 
dziedzinach nauki, dzięki czemu dyspo-
nują oni bardzo dużym zapleczem inte-
lektualnym. Jeśli eksperci pracujący dla 
USA nie opracują sposobu na wyjście 
z obecnego kryzysu gospodarczego, to 
czy innym może się to udać?

Oczywiście dużym problemem USA 
jest wysokie zadłużenie, w szczególno-
ści w Chinach. Tymczasem atutem Chin 
są  ogromne oszczędności o wysokości 
50% PKB, podczas gdy w USA oszczęd-
ności stanowią zaledwie 13% PKB. Owe 
oszczędności dają Chinom ogromne 
możliwości związane z inwestycjami 
w nowoczesne technologie czy też sfi-

nansowaniem podwyższenia standardu 
życia. Czas pokaże czy Chiny to wyko-
rzystają.

Chiny, o ile zrestrukturyzują swoją 
gospodarkę oraz zmienią dotychcza-
sową politykę demograficzną, powinny 
stopniowo zmniejszać swój dystans do 
USA. Jakkolwiek w świetle przytoczo-
nych przeze mnie danych, to Indie za-
mieszkane przez 1,205 mld ludzi wyda-
ją się być bardziej perspektywiczne od 
Chin. Indie liczą sobie co prawda około 
138 mln obywateli mniej, lecz mają do-
datni przyrost naturalny (1,31%) oraz są 
młodym społeczeństwem. Jednak trzeba 
pamiętać, iż na chwilę obecną gospodar-
ka indyjska stanowi około ¼ chińskiej, 
a tamtejsze władze nie przewidują  do-
równania do zachodniego poziomu życia 
przed 2065 rokiem.

Biorąc pod uwagę przedstawione 
powyżej dane uważam, iż w pierwszej 
połowie XXI wieku to nadal USA będą 
światowym mocarstwem. Ich przewaga 
nad pozostałymi państwami jest zbyt 
duża, aby jakikolwiek kraj był w stanie 
je do tego czasu przegonić. Jednak ich 
rola będzie stopniowo maleć na rzecz 
regionalnych mocarstw takich jak Chi-
ny, Indie, Brazylia czy Rosja, które to 
w swoich strefach wpływów będą miały 
często więcej do powiedzenia niż USA. 
W efekcie Ameryka nie będzie mogła 
rozwiązać wielu kluczowych problemów 
np. w Azji Południowo Wschodniej czy 
też Azji Centralnej bez pomocy Chin, In-
dii i Rosji. 

To się już pomału dzieje. Wystarczy 
zwrócić uwagę na to, iż Ameryka mogła 
nie pytając nikogo o pozwolenie zaata-
kować Irak w 2003 roku, a teraz nie jest 
w stanie przeprowadzić podobnej akcji 
w Syrii. Byłoby to dla niej zdecydowa-
nie za drogie, w związku z czym USA 
wolałyby dogadać się z Rosją i China-
mi oraz przeprowadzić tam misję ONZ. 
Warto także zauważyć, że dzisiaj wojsko 
amerykańskie jako jedyne jest w stanie 
przeprowadzić większą akcję militarną 
w każdym miejscu świata. To jest jeden 
z czynników decydujących o tym, iż dzi-
siaj to USA są jedynym światowym mo-
carstwem.

Przytoczony przeze mnie przykład 
świadczy o tym, że świat XXI wieku bę-
dzie dążył do coraz większej wielobiegu-
nowości i bardzo możliwe, iż pod jego 
koniec stanie się takim w pełni. Konse-
kwencją tego będzie koegzystencja kilku 
światowych mocarstw regionalnych ta-
kich jak USA, Chiny, Indie, Rosja, Brazy-
lia czy Unia Europejska, z których to żad-
ne nie będzie miało pozycji dominującej.

Adam Dorywalski

USA mocarstwem XXI wieku

Upadek ZSRR sprawił, że  na arenie międzynarodowej pozostało jedno świa-
towe mocarstwo – USA.  W związku z tym od 1991 roku istnieje już nie ład 
dwubiegunowy, lecz jednobiegunowy. Wielu politologów i historyków lata 
1991-2001 nazywa „pax americana”, co nawiązuje do „pax romana”, kiedy to 
Imperium Rzymskie było niekwestionowanym przywódcą ówczesnego świata. 
Otóż początkiem „pax americana”, oprócz upadku ZSRR,  jest pierwsza wojna 
w Zatoce Perskiej, w której to Ameryka udowodniła swoją przewagę militarną 
nad resztą świata oraz to, iż jest jedynym światowym mocarstwem, które jest 
w stanie przeprowadzić zwycięską operację wojskową tak daleko od swoich 
granic.

Fragmenty z polemiki
Pawła Leśniewskiego

Obecna sytuacja geopolityczna 
nie sprzyja kreowaniu nowego 
lidera i nic nie zapowiada aby 
miało do tego dojść w najbliż-
szej przyszłości. Co więc mamy 
w zamian? Galimatias o świato-
wym zasięgu, w którym trwa nie-
ustanna przepychanka, siłowanie 
się na ręce i szukanie haków na 
oponentów. Hegemonów, jak już 
ustaliliśmy, nie ma. Pozostają 
jednak pewne naturalne i niena-
ruszalne strefy wpływów właści-
we dla poszczególnych wielkich 
graczy (…).

Charakterystyczny dla współcze-
snego ładu międzynarodowego 
jest również wzrost znaczenia 
podmiotów innych niż państwa 
i organizacje międzynarodowe. 
O znaczeniu agencji ratingo-
wych, zwłaszcza w czasach kry-
zysu gospodarczego o świato-
wym zasięgu, nie trzeba nikogo 
przekonywać. Jedno wystąpienie 
szefów Standard&Poor’s lub Mo-
ody’s może wywołać na rynkach 
ogromny popłoch lub niebywałą 
euforię. Rośnie również zna-
czenie wielkich korporacji, które 
dysponując często niemal nie-
ograniczonym kapitałem oraz 
wsparciem prawnym i politycz-
nym państw z których się wy-
wodzą potrafią dyktować swoje 
warunki w wybranych politykach. 
Dobrym przykładem takiej sytu-
acji może być chociażby rosyjski 
koncern Gasprom, monopolista 
na rynku dostaw gazu dla państw 
Europy Środkowo-Wschodniej. 

Paweł Leśniewski 
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Świat nie znosi jednak pustki. W roli mul-
tiprzywódców chętnie widzą się między-
narodowe korporacje narzucające swoją 
wizję świata z coraz większą butą. Nie 
bez przypadku czują się jednak bezkar-
ne. Po pierwsze, są niezwykle bogate, 
co pozwala im bardzo efektywnie od-
działywać nie tylko na ekonomiczną, ale 
również społeczno-polityczną rzeczywi-
stość. Wystarczy zauważyć, że wśród 
100 największych potęg ekonomicznych 
51 to korporacje, a tylko 49 to podmio-
ty państwowe. W 1999 roku koncern 
Microsoft przekroczył magiczną barierę 
notując wynik wartości rynkowej wyce-
nianej na 500 mld dolarów! Ówcześnie 
oznaczało to, iż amerykański koncern 
wyprzedził wszystkie z wyjątkiem 8 naj-
bogatszych państw świata. Nikogo nie 
dziwi już to, że roczny dochód General 
Motors przekracza średni PKB Danii, 
którą ciężko przecież uznać za państwo 
ubogie… Jeszcze jakieś wątpliwości co 
do siły korporacji? Warto zaznaczyć, że 
100 największych niefinansowych korpo-
racji międzynarodowych jest w posiada-
niu 12% światowych aktywów zagranicz-
nych, kreuje 18% światowej sprzedaży 
i zatrudnia 14% dostępnych zasobów 
ludzkich!

 Nie jest to jednak jedyna przyczyna 
ogromnej siły korporacji w stosunkach 
międzynarodowych. Wykształciły one 
również ważny mechanizm dający im 
niezależność – globalny łańcuch produk-
cji obywa się coraz częściej w ramach 
jednego przedsiębiorstwa międzynaro-
dowego lub w ramach korporacji i jej filii. 
Nowi globalni gracze jako główni twórcy 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
(BIZ), nowych miejsc pracy, organizacje 
wpierające kulturę i prowadzące dzia-
łania filantropijne (będące promilem ich 
wydatków, o czym warto pamiętać!) wy-
walczyły również standard traktowania 
ich przez państwa jak gościa specjalne-
go.

Tworzenie specjalnych stref ekono-
micznych, zwolnienia podatkowe a także 
przymykanie oczu na łamanie praw czło-
wieka (np. praw pracowniczych) to tylko 
niektóre z „udogodnień” proponowanych 
przez państwa by przyciągnąć do siebie 
wielkie koncerny. Trwa swoisty wyścig 
ofert, aby zbudowały one swoje oddzia-
ły właśnie w tym, a nie innym państwie. 
Rząd filipiński w 1995 roku reklamował 

się w następujący sposób: „Aby zachę-
cić takie firmy jak Wasza (…) ścinaliśmy 
góry, wykarczowaliśmy dżungle, zasy-
paliśmy bagna, przesunęliśmy rzeki, 
przenieśliśmy miasta…, wszystko, aby 
ułatwić Wam inwestowanie tutaj”. Czy 
możliwe jest dyktowanie jakichkolwiek 
warunków i ochrona standardów demo-
kratycznych jeśli wobec korporacji przyj-
muje się pozycję petenta?

Niezależnie od tego, jak bardzo nie 
znosimy naszych polityków, bynajmniej 
nie ma się z czego cieszyć… Nowe, 
urynkowione przywództwo to przywódz-
two silne, ale pozbawione „głowy”. Je-

śli cokolwiek idzie nie tak, niezgodnie 
z głoszonymi teoriami ekonomicznymi, 
okazuje się, że winnych nie ma. Nie 
powinniśmy się jednak zbytnio dziwić, 
zauważano to już w XVIII wieku. Warto 
przywołać w tym miejscu słowa ówcze-
snego Lorda Kanclerza Wielkiej Brytanii 
Edwarda Thurlowa, który ten problem 
sprowadził do następującego pytania: 
„Czy kiedykolwiek spodziewać się moż-
na, aby korporacja miała sumienie, jeśli 
nie ma duszy, która może być przeklę-
ta, ani ciała które może być kopnięte?” 
(„Problem odpowiedzialności korporacji 
wielonarodowych w prawie międzynaro-
dowym za naruszenia praw człowieka”, 
Maciej Żenkiewicz, 2010). Jak widać, 
mimo upływu czasu, nic się tutaj nie 
zmieniło.

Czy w związku z rosnącą rolą korpo-
racji międzynarodowych szykuje się nam 
spełnienie wizji hiperkonfliktu i upadku 
państw, która została przedstawiona 
w książce „Krótka historia przyszłości”? 

Autor tej teorii, Jacques Attali, przewidu-
je, że demokracja jaką znamy stoi przed 
ogromnym niebezpieczeństwem. W wy-
niku urynkowienia usług publicznych 
(edukacji, służby zdrowia, ale potem 
także np. wojska i policji) oraz zanikania 
więzi społecznych, poczucia jedności 
i tożsamości, państwa będą coraz bar-
dziej marginalizowane przez między-
narodowe korporacje. Społeczeństwa 
zrezygnowane i pozbawione poczucia 
sensu walki z urynkowieniem świata 
będą się biernie przyglądały dekonstruk-
cji państw. Poczucie bezpieczeństwa za-
pewnią firmy czekające z ofertą ubezpie-
czeń, edukacji i świadczeń zdrowotnych. 
Przerażająca wizja? Warto być świado-
mym, że już się realizuje.

Korporacje międzynarodowe nie 
ograniczają się dzisiaj do lobbowania 
na rzecz swoich spraw podczas proce-
su powstawania uregulowań krajowych. 
Otwarcie wpływają już na kształt regula-
cji międzynarodowych (co wyraźnie było 
widać chociażby w sprawie ACTA) jak 
i moderują przebieg debaty publicznej. 
Dysponując potężnym zapleczem do-
brze opłacanych ekspertów są w stanie 
nie tylko budować korzystne dla siebie 
teorie ekonomiczne, polityczne i spo-
łeczne, ale również generować coraz 
bardziej popularne twierdzenie, że musi 
być tak jak jest – czytaj – sytuacja, w któ-
rej wszystko jest urynkowione, jest sytu-
acją normalną.

Co mogą zrobić społeczeństwa pró-
bując walczyć z tym stanem rzeczy? Je-
dynym orężem, które może bronić przed 
zapędami korporacji, jest rozsądna i od-
powiedzialna władza państwowa, która 
zadba o nasze interesy nie tylko lokal-
nie, ale będzie współpracowała z innymi 
krajami nad stworzeniem ponadnarodo-
wych regulacji zapewniających lepszą 
ochronę interesów społecznych. Nie 
mniej ważne jest aktywne, pewne swej 
siły i tożsamości społeczeństwo oby-
watelskie, potrafiące lobbować za ko-
rzystnymi rozwiązaniami nie słabiej niż 
korporacje oraz umiejące zorganizować 
się przeciw niekorzystnym rozwiązaniom 
prawnym np. poprzez masowe protesty. 

Zbudowanie nowego ładu, który 
byłby bardziej korzystny dla większo-
ści z nas, jest więc przede wszystkim 
naszym zadaniem. Czy jednak nie jest 
już za późno? Czy jeszcze wierzymy 
w zmianę? Te pytania niech każdy zada 
sobie indywidualnie.

Adam Leśniewicz

Istnieją różne teorie stosunków między-
narodowych, każda z nich w inny spo-
sób tłumaczy globalny ład. Po I wojnie 
światowej idealiści wierzyli w utrzyma-
nie pokoju przez Ligę Narodów. Według 
nich do stanu wszechobecnego pokoju 
system międzynarodowy mógł dotrzeć 
tylko poprzez utworzenie kolektywnego 
systemu obronności, odpowiednią edu-
kację oraz ustalenie wspólnych reguł wy-
powiadania wojen. Ten idealistyczny ład 
na świecie trwał do… wybuchu II wojny 
światowej. Dla realistów jasne jest, że 
dążenie do posiadania leży w ludzkiej 
naturze. Dlatego kraje muszą dążyć do 
powiększania zasobów militarnych, mu-
szą być zdolne do przetrwania. Porzą-
dek globalny według realistów panował 
za czasów zimnej wojny, kiedy dwa kraje 
o mniej więcej takim samym potencja-
le militarnym rządziły całym systemem 
międzynarodowym. Pluraliści, po II woj-
nie światowej, zaczęli zwracać uwagę na 
nowych aktorów stosunków międzynaro-
dowych. Już nie tylko państwa, czy na-
rody tworzą światowy porządek. Pojawia 
się coraz więcej organizacji międzynaro-
dowych a także globalnych firm, wywie-
rających wpływ na nasz ład. Dla neore-
alistów państwa dokonują racjonalnych 
wyborów – dążą do tego, co jest dla nich 
najlepsze. Stan równowagi w systemie 
międzynarodowym zostanie osiągnię-
ty poprzez równowagę ekonomiczną 
państw. Również według neoliberalnych 
instytucjonalistów kraje kierują się racjo-
nalnym wyborem, jednak w tym przypad-
ku jest to zazwyczaj wybór współpracy 
z innymi państwami. Gdy ta kooperacja 
jest dodatkowo zinstytucjonalizowana, 
państwa zdają sobie sprawę, że nie 
mogą się nawzajem oszukiwać, ponie-
waż przy kolejnych negocjacjach nie 
wyjdzie im to na dobre. W tym wypadku 
porządek w systemie zostaje zapewnio-
ny poprzez współpracę państw. To tylko 
podstawowe teorie stosunków między-
narodowych i to przedstawione w wiel-
kim skrócie. Jednak już na ich podstawie 

możemy wywnioskować, że nie tak łatwo 
po prostu zdefiniować „nowy ład global-
ny”, dla różnych grup będzie on oznaczał 
coś innego, każda grupa odnajdzie go 
w czymś innym. 

W tym momencie mam wrażenie, że 
dalsze rozważania nad naszym ładem 

nie będą zbyt konstruktywne – propo-
nuję więc przeanalizować aktualną sytu-
ację międzynarodową a być może okaże 
się, że nie żyjemy w globalnym ładzie, 
a raczej w nieładzie. Koniec zimnej woj-
ny na początku lat 90-tych przyczynił się 
do przekształcenia sytuacji międzyna-
rodowej. Od tego czasu na arenie znaj-
dują się już nie tylko dwa przeciwstaw-
ne sobie bloki militarne USA i ZSRR, 
ale wielu różnych aktorów, wśród nich 
również organizacje międzynarodowe 
takie jak NATO czy Unia Europejska. 
Kolejne istotne wydarzenie, które wpły-
nęło na międzynarodowe realia to atak 
terrorystyczny na World Trade Center 
w Nowym Jorku z września 2001 roku. 
Od tego momentu pierwsze skrzypce na 
świecie zaczęły grać same Stany Zjed-
noczone. Prowadząc wojnę z terrorem 
próbują zaprowadzić swój porządek na 
Bliskim Wschodzie a przy okazji w in-
nych częściach świata. Taka sytuacja 
była możliwa do czasu, kiedy ekono-
miczna potęga Stanów zaczęła się kru-
szyć w 2007/2008 roku z powodu roz-
poczęcia się kryzysu gospodarczego. 
W tym samym okresie inne kraje, szcze-
gólnie Azjatyckie i Ameryki Południowej, 
rozwijają się w szybkim tempie, a świat 
po raz kolejny zaczyna przekształcać się 

w wielobiegunowy. Jednak tym razem 
w pierwszym rzędzie stoją inni aktorzy 
niż po zakończeniu zimnej wojny. 

Aktualnie o sile państwa decyduje 
jego gospodarka. Według badań Inter-
national Monetary Fund PKB (wyrażone 
w USD) na jednego mieszkańca według 
parytetu siły nabywczej w 2011 roku było 
najwyższe w Katarze (102.943), Luk-
semburgu (80.119), Singapurze (59.711), 
Norwegii (53.471), Brunei (49.384) i USA 
(48.387) i to chyba za bardzo nie dziwi. 
Jednakże według danych Banku Świato-
wego roczne procentowe tempo wzrostu 
PKB w cenach rynkowych na podstawie 
stałej waluty lokalnej w roku 2011 okaza-
ło się być najwyższe w Macao (20,7%), 
Katarze (18,8%), Mongolii (17,3%), 
Ghanie (14,4%), Panamie i Timorze-
Leste (10,6%), Iraku i Turkmenistanie 
(9,9%) oraz Chinach i Zimbabwe (9,3%). 
W tym samym czasie w Stanach Zjed-
noczonych ten wskaźnik wynosił zaled-
wie 1,7% a w Niemczech 3%. Jak widać 
progres gospodarczy to już nie tylko do-
mena krajów rozwijających się, o których 
zrobiło się głośno w latach 2001-2003, 
tzw. BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chi-
ny i Republika Południowej Afryki, która 
dołączyła do grupy w 2011 roku). Aktual-
nie na arenie międzynarodowej pojawia 
się coraz więcej graczy, którzy zaczyna-
ją mieć coś do powiedzenia. Gdzie w tej 
całej sytuacji znajdują się organizacje 
międzynarodowe? Czy nadal mają coś 
do powiedzenia, czy tylko, zdominowane 
przez najbardziej wpływowe kraje, „mó-
wią ich głosem”?

Jak widać, sytuacja jest złożona. Czy 
panuje ład globalny? W stosunkach go-
spodarczych może i tak – jeśli mówiąc 
o ładzie, mamy na myśli po prostu ba-
lans siły wśród państw, brak wielkiego 
hegemona. Ale czy ładem można na-
zwać konflikt Izraela z Palestyną, Sy-
rii z Turcją, wojska międzynarodowe 
w Afganistanie albo sytuację w krajach 
trzeciego świata? My, Europejczycy, 
często patrzymy na świat z perspektywy 
starego kontynentu, porządkiem świato-
wym określając brak wojen na naszym 
podwórku. Czasami taki punkt widzenia 
jest jednak zbyt wąski, żeby zrozumieć 
globalne zjawiska takie jak „nowy global-
ny NIEład”.

Marzena Skubij

Korpokracja

W dzisiejszych czasach nie sposób dalej twierdzić, że to od państw i rządów 
bezpośrednio lub pośrednio zależy większość działań i interakcji międzynaro-
dowych. Tradycyjni aktorzy globalnych stosunków gospodarczo-politycznych 
tacy jak państwa i organizacje międzynarodowe wydają się niedzisiejsi. Nie-
zdolni do szybkiego podejmowania decyzji, współdziałania, wygenerowania 
środków finansowych potrzebnych do podjęcia akcji…

Korporacje międzyna-
rodowe nie ograniczają 

się dzisiaj do lobbowania 
na rzecz swoich spraw 

podczas procesu powsta-
wania uregulowań 

krajowych (...).

Globalny nieład – aktualna sytuacja na arenie stosunków 

międzynarodowych

„Nowy ład globalny” – używamy tego wyrażenia często, ale co tak naprawdę 
ono oznacza…? Czy mówiąc o NOWYM ładzie, mamy na myśli okres po zimnej 
wojnie, po ataku na World Trade Center z września 2001 roku, czy może aktu-
alny czas kryzysu finansowego? Bo ewidentnie one się od siebie różnią. Co 
tak naprawdę nazywamy ŁADEM? W słowniku synonimów pod wyrazem „ład” 
znajdziemy „porządek”. Ale czy na scenie globalnej panuje teraz porządek? 
Czy porządkiem można nazwać wydarzenia na Bliskim Wschodzie? Wreszcie, 
czy naprawdę obserwujemy ten nowy ład GLOBALNIE, ogólnoświatowo? Czy 
patrzymy na ten świat jako jedność, czy może jednak jak na konglomerat ak-
torów?

Nie tak łatwo zdefiniować 
„nowy ład globalny”, dla 
różnych grup będzie on 
oznaczał coś innego.
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Europa rok po przemówieniu 
Radosława Sikorskiego w 

Berlinie 
Co z postulowanymi 
zmianami?

Minął niedawno rok od osławione-
go już przemówienia Ministra Spraw 
Zagranicznych RP Radosława Sikor-
skiego „Polska a przyszłość Unii Eu-
ropejskiej”, jakie wygłosił w Berlinie 
na forum Niemieckiego Towarzystwa 
Polityki Zagranicznej w obecności 
m.in. szefa niemieckiej dyplomacji 
Guido Westerwelle. 

Przypadło ono na koniec polskiej pre-
zydencji w Radzie UE, która w po-
wszechnej opinii przebiegła sprawnie 
oraz była wysoko oceniana pod wzglę-
dem merytorycznym i organizacyjnym, 
lecz słychać było opinie, że zabrakło 
jej czegoś spektakularnego. Takim wła-
śnie wydarzeniem stało się wystąpienie 
naszego ministra – pobudziło debatę 
europejską w kraju i zagranicą, odbiło 
się szerokim echem w światowej pra-
sie oraz wzbudziło wiele odmiennych 
emocji – tych negatywnych szczegól-
nie wśród polskich środowisk konser-
watywnych. Komentatorzy wskazywali 
na historyczność wystąpienia – Polska 
znalazła się w awangardzie wzywającej 
do pogłębiania integracji, zarysowała 
wizję bardzo odważnych i potrzebnych 
Unii Europejskiej zmian. Opiniotwórczy 
The Economist napisał: „polski minister 
spraw zagranicznych przemawia do ber-
lińskich słuchaczy jak polityczny zawod-
nik wagi ciężkiej – z poważnymi pomy-
słami i żądaniami”. Była to duża zmiana 
jakościowa w porównaniu z sytuacją 
wcześniejszą, gdy zarzucano polskim 
władzom, że ich głównym założeniem 
polityki europejskiej jest ściągnięcie jak 
największej liczby funduszy z unijnego 
budżetu.

Rzeczą niezwykłej wagi było rów-
nież wyraźne opowiedzenie się ministra 
Sikorskiego za federalizacją UE jako 
rozwiązaniem narastających problemów 
przed jakimi staje Europa. Jest to wpisa-
nie się w popularną w ostatnich dwóch 
latach tezę mówiącą, że jeśli Unia Euro-
pejska nie stanie się federacją, to czeka 
ją rozpad. Warto też przypomnieć, że 
ideę powołania federacji europejskiej 
minister Sikorski powtórzył także 29 
marca br. przemawiając w Sejmie na 
temat założeń polskiej polityki zagra-
nicznej w 2012 roku. Co ważne, Sikorski 
dysponuje przy tym poparciem premiera 
Donalda Tuska, który nawet na ostatnim 

kongresie Europejskiej Partii Ludowej 
w październiku br. zachęcał do integracji 
słowami „więcej Europy”. Z drugiej stro-
ny, należy podkreślić, że prezydent Bro-
nisław Komorowski już takim entuzjastą 
federacji nie jest oraz miał za złe nie-
skonsultowanie z nim treści berlińskiego 
przemówienia. 

W obliczu ciągle niezażegnanego 
kryzysu, wykraczającego w UE poza 
jego ekonomiczny wymiar, a także wo-
bec coraz bardziej zdecydowanych 
działań antykryzysowych ze strony Unii 
i państw członkowskich, niniejszy artykuł 
ma na celu przypomnienie postulatów 
ministra Sikorskiego i przedstawienie, 
w jakim miejscu znajduje się obecnie ich 
realizacja bądź jak wyglądają możliwo-
ści ich realizacji. Należy też zaznaczyć, 
że postulaty te, jak i szereg innych, były 
rozważane przez Grupę Refleksyjną ds. 
Przyszłości Unii Europejskiej, w której 
skład wchodziło 11 ministrów spraw za-
granicznych państw należących do UE, 
w tym także Radosław Sikorski. 

1. Minister Sikorski wezwał do wspólno-
towej kontroli głównych planów reform 
gospodarczych, stworzenia możliwości 
sankcji dla krajów niewdrażających za-
leceń politycznych, wzmocnienia dyscy-
pliny finansowej i uzależniania od niej 
dostępu do funduszy ratunkowych. Kra-
je podlegające procedurze nadmiernego 
deficytu miałyby przedstawiać swoje bu-
dżety krajowe Komisji Europejskiej do 
zaakceptowania, a Komisja otrzymałaby 
uprawnienia do ingerowania w polityki 
krajów, które nie mogą spełnić swoich 
zobowiązań. Kraje uporczywie łamiące 
zasady byłyby zawieszone w prawach 
głosu.

W powyższym wymiarze głównym 
osiągnięciem był tzw. Pakt Fiskalny – 
umowa międzyrządowa, która poprzez 
zobowiązanie do przełożenia zobowią-
zań z Paktu do porządku prawa krajo-
wego, wzmacnia dyscyplinę budżetową 
i poddaje ścisłej koordynacji polityki go-
spodarcze i budżetowe państw w celu 
zbilansowania finansów publicznych. 
Do najważniejszych założeń Paktu Fi-
skalnego należy ograniczenie długu 
publicznego do 60% PKB, deficytu bu-
dżetowego państw do 3% PKB, a defi-
cytu strukturalnego do 0,5% PKB. Wpro-
wadzono również mechanizm sankcji, 

Trybunał Sprawiedliwości może nałożyć 
karę w wysokości 0,1% PKB na pań-
stwo, które nie stosuje się do przepisów 
traktatu. Jest to podstawowa zmiana 
w stosunku do Paktu Stabilności i Wzro-
stu, który był wielokrotnie łamany przez 
państwa członkowskie bez ponoszenia 
konsekwencji. Obecnie Pakt Fiskalny 
jest w procesie ratyfikacji przez państwa 
członkowskie. 

Reformy zarządzania gospodarcze-
go to też szereg innych projektów. Wcze-
śniej, w grudniu 2011 r. wszedł w życie 
tzw. sześciopak, czyli pakiet pięciu dy-
rektyw i jednego rozporządzenia, po-
dobnych w treści do Paktu Fiskalnego, 
lecz w formie aktów prawa UE.  8 paź-
dziernika 2012 r. zaczął działać Euro-
pejski Mechanizm Stabilizacyjny (ESM) 
– stały mechanizm ratunkowy w formie 
organizacji międzynarodowej, zastępu-
jący tymczasowe Europejski Funduszu 
Stabilizacji Finansowej (EFSF) i Euro-
pejski Mechanizm Stabilności Finanso-
wej (EFSM). Obecnie trwają też prace 
nad unią bankową – znacznym rozwi-
nięciem europejskiej regulacji i kontroli 
sektora bankowego.

2. Kolejnym postulatem było uczynie-
nie Europejskiego Banku Centralnego 
(EBC) bankiem centralnym z prawdzi-
wego zdarzenia i pożyczkodawcą ostat-
niej szansy.

Postulat ten został już częściowo 
zrealizowany. We wrześniu br. EBC 
podjął decyzję o podjęciu nieograni-
czonych skupów obligacji państw strefy 
euro zmagających się z kryzysem finan-
sowym. Jest to decyzja mająca na celu 
nie tylko uratowanie tych państw przed 
bankructwem, ale też przywrócenie za-
ufania inwestorów do strefy euro i poka-
zanie determinacji decydentów do utrzy-
mania unii walutowej. Wzmocnienie 
pozycji instytucjonalnej Europejskiego 
Banku Centralnego przewiduje się rów-
nież w ramach przyszłej unii bankowej, 
bowiem to EBC ma stać się organem 
nadzoru nad bankami strefy euro.

3. Powyższe dwa postulaty dotyczyły 
wymiaru ekonomicznego integracji. Po-
zostałe wiązały się przede wszystkie 
ze sferą polityczną. Jednym z nich było 
przygotowanie nowego traktatu unijne-
go.

Angela Merkel zgodna z Radosła-
wem Sikorskim w kwestii wizji integracji 
europejskiej nalega na zwołanie kon-
wentu, który miałby przygotować nowy 
traktat. Kanclerz RFN jest zadeklaro-
waną orędowniczką stworzenia unii po-
litycznej, bez której dalsza integracja 
gospodarcza może okazać się fiaskiem. 
Propozycje znacznych reform trakto-
wych przygotowuje też przewodniczący 
Rady Europejskiej Herman van Rom-
puy – jedną z nich miało być stworzenie 
odrębnego budżetu dla strefy euro. Na 
Radzie Europejskiej w październiku br. 
odrzucono jednak ten pomysł. W ogó-
le, wedle różnych doniesień, większość 
państw członkowskich jest przeciwna 
nowemu traktatowi.

4. Drugi z postulatów politycznych doty-
czył wzmocnienia Komisji Europejskiej 
i ograniczenia jej składu w celu uspraw-
nienia działalności.

Biorąc pod uwagę wspomnianą po-
wyżej aktywność kanclerz Merkel oraz 
przewodniczącego Rady Europejskiej, 
można się spodziewać, że przygotowy-
wane projekty reform traktatowych będą 
zawierały wzmocnienie pozycji ustrojo-
wej Komisji Europejskiej na kształt swe-
go rodzaju unijnego rządu. W kwestii 
zmniejszenia liczby komisarzy unijnych 
– zostało to już przewidziane w Traktacie 
z Lizbony (art. 17 ust. 5 TUE), który sta-
nowi, że od 1 listopada 2014 roku Komi-
sja składać się będzie z liczby członków 
odpowiadającej dwóm trzecim liczby 
państw członkowskich, chyba że Rada 
Europejska, stanowiąc jednomyślnie, 
podejmie decyzję o zmianie tej liczby. 

5. Kolejne postulaty dotyczyły zwięk-
szenia demokratycznej legitymizacji in-
stytucji unijnych, szczególnie poprzez 
zwiększenie kompetencji Parlamentu 
Europejskiego (PE) w ramach nadzoru 
budżetów krajowych.

Kompetencje Parlamentu Europej-
skiego są konsekwentnie zwiększane 
od kilkudziesięciu lat i należy się spo-
dziewać, że ten trend będzie utrzyma-
ny, a nawet wzmocniony. Wydaje się to 
naturalne w związku z coraz częstszym 
podnoszeniem kwestii deficytu demo-
kratycznego oraz zwiększaniem zakresu 
kompetencji innych instytucji ponadna-
rodowych – PE odpowiada bowiem za 
legitymizację całego systemu unijne-
go. Ponadto, wśród przygotowywanych 
przez szefa Rady Europejskiej propo-
zycji reform znajduje się też stworzenie 
odrębnego parlamentu dla strefy euro 
wyposażonego w kompetencje porów-
nywalne z parlamentami narodowymi.  
Wobec zwiększania uprawnień Komisji 

do kontrolowania krajowych budżetów, 
parlament ten miałby legitymizować pro-
ces ingerencji w finanse państw człon-
kowskich.

6. W odniesieniu do potrzeby wykreowa-
nia narodu europejskiego i europejskiej 
opinii publicznej, Sikorski zgłosił potrze-
bę wybierania z ogólnoeuropejskiej listy 
kandydatów części eurodeputowanych.

W Parlamencie Europejskim znajduje 
się projekt autorstwa Andrew Duffa, który 
zakłada, że w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego 25 dodatkowych depu-
towanych będzie wybieranych przez 
wszystkich obywateli UE z dodatkowej 
europejskiej listy wyborczej. Na posie-
dzeniu Komisji Spraw Konstytucyjnych 
19 kwietnia 2011 r. projekt został przy-
jęty, a 7 lipca 2011 r. PE odbył debatę 
nad projektem i postanowił o odesłaniu 
sprawozdania do komisji w celu ponow-

nego rozpatrzenia. Drugie sprawozdanie 
zostało przyjęte 26 stycznia bieżącego 
roku. Jak jednak powiedział sam eurode-
putowany Duff w trakcie listopadowego 
Federalnego Komitetu Politycznego Unii 
Europejskich Federalistów w Warsza-
wie, przed nowymi wyborami do PE nie 
będzie większości dla jego projektu i nie 
uda się przyjąć tych zmian.

7. Następną sugerowaną zmianą insty-
tucjonalną było połączenie stanowisk 
przewodniczących Rady Europejskiej 
i Komisji Europejskiej.  

Projekt takiego rozwiązania był roz-
ważany m.in. przez wspomnianą już 
Grupę Refleksyjną ds. Przyszłości Unii 
Europejskiej, aczkolwiek pomysł ten nie 
został zapisany w raporcie końcowym 
opublikowanym po ostatnim spotkaniu 

Grupy w połowie września br. w War-
szawie. Znalazł się tam jednak postulat 
zwiększenia przejrzystości wyboru szefa 
Komisji i zwiększenia jego legitymizacji. 
Nowopowstałe stanowisko mogłoby stać 
się rodzajem prezydenta lub szefa rzą-
du UE wyposażonego w szerokie kom-
petencje i wybieranego zapewne przez 
Parlament Europejski bądź w wyborach 
bezpośrednich.

8. Ostatnie wezwanie ministra Sikorskie-
go dotyczyło wzięcia przez Niemców 
większej odpowiedzialności za ratowa-
nie strefy euro.

Choć Niemcy w mniejszym lub 
większym stopniu przyznają, że są naj-
większym beneficjentami integracji eu-
ropejskiej (takiej deklaracji domagał 
się minister Sikorski), to wciąż władze 
Republiki Federalnej z Angelą Merkel 
na czele są przeciwne najbardziej kon-
trowersyjnym dla niemieckich wyborców 
działaniom. Chodzi zwłaszcza o emisję 
euroobligacji, czyli de facto o uwspól-
notowienie długów publicznych, pozwo-
lenie na skupowanie przez EBC pań-
stwowych obligacji, czemu Niemcy były 
do końca przeciwne, czy przekazywanie 
kolejnych transzy pakietów ratunkowych 
państwom PIGS, co już kilkakrotnie mia-
ło miejsce, lecz było decyzjami niepopu-
larnymi. Jak otwarcie przyznaje Angela 
Merkel, nie będzie zgody na wspólno-
tową odpowiedzialność za długi dopóty, 
dopóki nie stworzymy unii politycznej. 
Powstaje więc pytanie, czy jeśli Mer-
kel weźmie na siebie więcej odpowie-
dzialności i zaproponuje powstanie unii 
politycznej i fiskalnej, to czy obywatele 
i deputowani zarówno niemieccy jak 
i z reszty państw członkowskich udźwi-
gną ciężar odpowiedzialności w trakcie 
głosowań referendalnych i parlamentar-
nych nad nowym traktatem?

Ostatni rok był niezwykle ciężki dla 
Unii Europejskiej, jednak podjęte dzia-
łania pokazują dużą determinację, aby 
uchronić Unię przed dezintegracją. Rok 
2013 może okazać się jeszcze trudniej-
szy. Jak przewiduje francuski filozof Ber-
nard-Henri Lévy, Europejczycy mogą zo-
stać postawieni przed decyzją: federacja 
albo śmierć. 

Jacek Meissner
Student europeistyki w CE UW

 i politologii w INP UW

Choć Niemcy w mniej-
szym lub większym 
stopniu przyznają, że są 
największym beneficjen-
tami integracji europej-
skiej (takiej deklaracji 
domagał się minister 
Sikorski), to wciąż wła-
dze Republiki Federalnej 
z Angelą Merkel na czele 
są przeciwne najbardziej 
kontrowersyjnym dla 
niemieckich wyborców 
działaniom. 
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Impas w stosunkach na linii Warszawa-Wilno nie sprzy-
ja poprawie sytuacji polskiej mniejszości na Litwie. Czy 
zmieni to polityczny sukces Akcji Wyborczej Polaków na 
Litwie?

„Stosunki Polski z Litwą będą tak dobre, jak dobre będą sto-
sunki państwa litewskiego z polską mniejszością”. Te słowa 
Donald Tusk wypowiedział w Wilnie rok temu. Gdyby rzeczy-
wiście posłużyć się miarą zaproponowaną przez premiera, to 
na chwilę obecną stosunki polsko-litewskie prezentują się fa-
talnie. Zeszłoroczne przemówienie Tuska litewscy Polacy mieli 
prawo odebrać jako zapowiedź twardej i nieustępliwej polityki 
rządu w obronie ich praw. Zapowiadana zmiana kursu jednak 
nie nastąpiła, a członkowie polskiej mniejszości na Litwie, liczni 
szczególnie w rejonach wileńskim i solecznickim (stanowią tam 
większość mieszkańców), w dalszym ciągu znajdują się w nie-
pomiernie gorszej sytuacji niż przedstawiciele mniejszości li-
tewskiej w naszym kraju. Sprawą najbardziej chyba nagłośnio-
ną przez media była walka mieszkających na Litwie Polaków 
o możliwość umieszczania dwujęzycznych tabliczek z nazwa-
mi ulic i miejscowości oraz pisowni swoich 
nazwisk w ojczystym języku. Spór w tej 
ostatniej kwestii ostatecznie znalazł finał 
przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej w Luksemburgu. Rozstrzygnięcie 
zdecydowanie rozmijało się z oczekiwania-
mi członków polskiej społeczności: zdaniem 
Trybunału Litwa ma w tym przypadku prawo 
narzucać swoim obywatelom pisownię na-
zwisk, jednocześnie nie naruszając wolno-
ści obywatela UE. Warto jednak zaznaczyć, 
że w ostatecznym rozrachunku Trybunał 
pozostawił w swoim orzeczeniu otwartą furt-
kę i sprawę ostatecznej decyzji pozostawił 
w gestii litewskich sądów. To zaś w zasa-
dzie równa się wyrokowi śmierci dla postu-
latów mieszkających na Litwie Polaków. 

Jakakolwiek pomoc ze strony polskiego rządu wydaje się 
być jeszcze mniej prawdopodobna w obliczu sygnałów postę-
pującego ochłodzenia na linii Wilno-Warszawa. Ochłodzenia 
inspirowanego przede wszystkim ze strony naszego północ-
no-wschodniego sąsiada. Najpierw w październiku prezydent 
Litwy, Dalia Grybauskaite, poinformowała, że dostrzega potrze-
bę ograniczenia w polsko-litewskich spotkaniach fasadowych.  
Z kolei kilka tygodni później, po raz pierwszy od 5 lat litewskiej 
głowy państwa zabrakło na obchodach polskiego święta nie-
podległości. Oficjalnie Grybauskaite zatrzymały niecierpiące 
zwłoki „sprawy związane z polityką wewnętrzną”. Nie ma więc 
obecnie odpowiedniego klimatu do rozmów o dalszym losie li-
tewskich Polaków, kwestii będącej prawdziwą kością niezgody 
w relacjach pomiędzy oboma państwami. 

Taki impas otwiera drogę do działania Akcji Wyborczej Po-
laków na Litwie (AWPL). Partia litewskiego eurodeputowanego, 
Waldemara Tomaszewskiego, odniosła w październikowych 
wyborach parlamentarnych niemały sukces przekraczając po 
raz pierwszy w swojej historii próg wyborczy. Wynik 5,83% 
głosów przełożył się na 8 miejsc w Seimasie, jednoizbowym 
litewskim parlamencie. Co więcej, AWPL znalazła się również 
w nowej centrolewicowej koalicji rządzącej, otrzymując możli-
wość obsadzenia w nowym rządzie jednego ministerstwa oraz 
czterech stanowisk wiceministrów.  

Wiele jednak wskazuje na to, że dla polityków AWPL roz-
poczynająca się właśnie kolejna kadencja Sejmu nie będzie ła-
twa. W dużej mierze właśnie przez przynależności parlamenta-
rzystów tego ugrupowania do obozu władzy. Przede wszystkim 
pod zarząd Akcji Wyborczej trafił teren bardzo grząski i zdradli-
wy – ministerstwo energetyki. Konfliktogenny resort wymagać 
będzie nieustannej uwagi, gdyż każdy popełniony tam błąd lub 
uchybienie w realizowaniu założonego scenariusza pozwoli 
obarczyć całą winą partię Tomaszewskiego. Realizacji takiej 
pesymistycznej wizji ma zapobiec Jarosław Niewierowicz – 
silny i doświadczony kandydat do objęcia ministerialnej teki 
z ramienia AWPL, prezes spółki działającej na rzecz budowy 
polsko-litewskiego mostu energetycznego oraz dawny wicemi-
nister spraw zagranicznych Litwy. 

Pewne niebezpieczeństwo wiąże się również z faktem, iż 
Akcja Wyborcza dość znacząco odbiega pod względem ide-
ologicznym od swoich koalicyjnych partnerów. Różnie może 
być w związku z tym z realizowaniem punktów swojego pro-
gramu wyborczego. A tych partia Tomaszewskiego ma pod 
dostatkiem. O ile jednak postulat stopniowego przechodzenia 

w sektorze ciepłowniczym na biopaliwo 
lub kwestia dofinansowania rozwoju dróg 
lokalnych nie powinny budzić większych 
kontrowersji wśród współkoalicjantów, to 
w kwestiach światopoglądowych dojść 
może do znacznej rozbieżności zdań. Bez 
wątpliwości projekt dotyczący ochrony 
dzieci nienarodzonych, nad którym pracę 
kończy zespół AWPL, wywoła ożywioną 
dyskusję pomiędzy Litewską Partią Socjal-
demokratyczną i Partią Pracy z jednej stro-
ny, a ugrupowaniem Tomaszewskiego oraz 
konserwatywnym Prawem i Porządkiem 
z drugiej. Wejściem na minę może być dla 
AWPL również walka o uchwalenie ustawy 
o mniejszościach narodowych. Sprawa ta 

dzieli litewskich polityków już od dłuższego czasu. Wydaje się 
jednak, że AWPL może być skłonna zaryzykować forsowanie 
swoich rozwiązań – pożądany kształt ustawy byłby niewątpli-
wie ważnym krokiem na drodze do unormowania kontaktów li-
tewskich władz i polskiej mniejszości. A „nowe otwarcie” na tym 
polu jest jednym z priorytetów partii Tomaszewskiego.

Na razie Waldemar Tomaszewski tryumfuje – sukces wy-
borczy jego ugrupowania zdecydowanie pokazał, że mieszka-
jący na Litwie Polacy stanowią liczną i społecznie zaangażo-
waną grupę, z którą obecnie nie sposób się nie liczyć. Ciężko 
jednak przewidzieć co dalej. Udział w szalonej koalicji, niespój-
nej zarówno pod względem światopoglądów prezentowanych 
przez poszczególnych koalicjantów jak i różnic w partykular-
nych politycznych interesach może zarówno pogrzebać AWLP 
jak i skutecznie przygotować do przyszłych sejmowych bojów. 
Zapewne najbliższe miesiące przyniosą nam odpowiedź na py-
tanie o jaką stawkę Tomaszewski i jego ugrupowanie są w sta-
nie grać. 

Paweł Leśniewski

Pomoc od wewnątrz Problemy w relacjach 
polsko-litewskich

Niecałe dwa miesiące temu ogólno-
światowe media obiegła nietypowa 
wiadomość. W specjalnej ankiecie 
przygotowanej przez NewsEffector 
i fundację Regiony Rosji zapytano 
27 tys. obywateli stu największych 
miast Federacji Rosyjskiej: Czy czu-
ją się szczęśliwi w swoim mieście? 
Co może jednak zaskakiwać, w tym 
plebiscycie na „Najszczęśliwsze mia-
sto Rosji”, pierwsze miejsce zajęła 
aglomeracja znana przede wszystkim 
z zupełnie innej, ciemnej strony – Gro-
zny. Stolica autonomicznej republiki 
Czeczeni jeszcze niecałe dziesięć lat 
temu określana była przez ONZ mia-
nem „Najbardziej zniszczonego mia-
sta na świecie”. Przetrwała dwie wy-
niszczające wojny, a do kwietnia 2009 
roku formalnie toczył się tam konflikt 
z separatystami. Islamski problem 
Rosji został rozwiązany w najprostszy 
sposób – siłą, a następnie zamiecio-
ny pod dywan. A może jednak to nie 
Kreml wygrał, tylko Czeczeni?

Wiadomość o wybraniu Groznego naj-
dogodniejszym do życia miastem w Ro-
sji z jednej strony nie jest tak napraw-
dę niczym zaskakującym. Wystarczyło 
śledzić niektóre informacje z regionów 
Kaukazu, aby zauważyć, że trzy lata 
temu agenda ONZ – Program Narodów 
Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich 
wyróżniła Grozny za najefektywniejszą 
odbudowę miasta po konflikcie zbroj-
nym. Można powiedzieć, że to właśnie 
wtedy świat dostrzegł niedawne zmiany. 
W szczegółach podania złożonego przez 
władze miasta do plebiscytu ONZ prze-
czytać możemy o programie „Miasto bez 
znaków wojny”, który to projekt wdrażać 
zaczęto w 2006 roku. Jego celem było 
całkowite odbudowanie tej w 90% zruj-
nowanej metropolii. We wstępie wła-
dze Groznego podkreślają, jak ważnym 
ośrodkiem w latach dziewięćdziesiątych 
było ich miasto. Z populacją liczącą 400 
tys. obywateli, Grozny stanowiło na Pół-
nocnym Kaukazie drugą siłę przemysło-
wą regionu i trzeci ośrodek miejski pod 
względem populacji. Gospodarka, tak 
jak i obecnie, skupiona była głównie wo-
kół przemysłu petrochemicznego, dzięki 
czemu trzy wyższe uczelnie specjalizo-
wały się głównie w kształceniu młodych 
inżynierów właśnie w tej dziedzinie.

W podaniu trafiamy również na lako-
niczny fragment mówiący o wojnie i jej 
konsekwencjach. Ucieczce prawie 100 
tys. obywateli, zniszczeniu miasta i jego 
obrzeży oraz całkowitemu zrujnowaniu 

infrastruktury komunikacyjnej. Dla zobra-
zowania skali zniszczeń porównam, że 
Grozny jest miastem wielkości Gdańska, 
a sama Czeczenia powierzchnią dorów-
nuje województwu małopolskiemu. Bom-
by oraz pociski nie oszczędziły niczego, 
nie było domów, bloków i szkół bez wi-
docznych śladów zniszczeń.

W wyniku powojennej odbudowy 
przywrócono 250 km dróg i odrestauro-
wano 13 mostów. Odbudowano około 
3200 budynków, zainstalowano wiele 
tysięcy kilometrów rur kanalizacyjnych 
i ciepłowniczych oraz kabli instalacji 
elektrycznych, a to wszystko w zaledwie 
trzy lata. Wybudowano również zakła-
dy metalurgiczne, fabryki elektro-me-
chaniczne oraz podstację elektryczną 
aby móc zwiększyć ilość miejsc pracy. 
W 2009 roku powstawać zaczęło naj-
bardziej imponujące przedsięwzięcie, 
biznesowy kompleks sześciu wieżow-
ców „Grozny City” wznoszących się na 
wysokość 150 metrów z lądowiskiem 
dla helikopterów na najwyższym drapa-
czu. Obecnie budynki te są już ukończo-
ne i całkowicie zdominowały panoramę 
miasta. Tafle szkła oświetlane są w nocy 
kolorową iluminacją, której nie powsty-
dziłby się nawet Dubaj. Władze na ni-
czym nie oszczędzają. Ulice są nowe, 
czyste i ozdobione w każdym detalu. 
Najbardziej reprezentacyjnie prezentuje 
się Aleja Putina, nazwana tak przez pre-
zydenta Czeczeni Ramzana Kadyrowa 
na cześć przywódcy Rosji. Na jej koń-
cu, w sercu miasta, a właściwie w Sercu 
Czeczeni, bo tak ochrzczono tę budowlę, 
wybudowano w 2008 roku ogromny me-
czet im. Akhmata Kadyrova. Największa 
w Europie świątynia tego typu została 

nazwana imieniem ojca obecnego pre-
zydenta republiki, który został zabity 
w zamachu czeczeńskich separatystów 
w 2004 roku. Rozległa budowla z czte-
rema strzelistymi wieżami i niezliczoną 
ilością kopuł króluje na głównym placu 
w środku miasta. Meczet od razu stał 
się wizytówką Groznego, trafił na flagę 
i herb miasta, jest dumą muzułmańskiej 
mniejszości w Rosji. Tutaj również nie 
poskąpiono pieniędzy na iluminacje. Co 
noc każdy nawet najmniejszy skrawek 
meczetu jest odpowiednio oświetlony, 
tak jak i mieniące się kolorami tęczy 
fontanny w otaczającym go zespole 
ogrodów. Zgodnie z islamskim prawem 
w mieście nie można kupić alkoholu, 
a kobiety w większości chodzą po ulicy 
ubrane w chusty bądź burki. Tylko flagi 
na urzędach publicznych przypominają, 
że jesteśmy jeszcze w Rosji. Prezydent 
Ramzan Kadyrow sam otwarcie przy-
znaje: „chcę zrobić Czeczenię bardziej 
islamską niż sami islamiści”. Zapytany 
przez reporterów skąd bierze pieniądze 
na odbudowę stolicy, stadionów, monu-
mentalnych meczetów z uśmiechem od-
powiada – „Allah daje”.

Czy jednak miasto jest takim rajem 
jakim się wydaje? Mieszkańcy i dzien-
nikarze dowodzą, że nie. W zagranicz-
nych mediach często poruszany jest 
temat autorytarnej policji zarządzanej 
prze proputinowskiego prezydenta Cze-
czeni – Ramzana Kadyrowa. W I wojnie 
czeczeńskiej walczył z Rosjanami, zaś 
w drugiej stanął po ich stronie (więcej 
na temat I i II wojny czeczeńskiej, zob. 
„Krótkie przypomnienie historii długo-
trwałego konfliktu”). Po dojściu jego 
ojca do władzy zorganizował i dowodził 
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Okiełznać Groźnego

Jakakolwiek pomoc ze strony 
polskiego rządu wydaje się 

być jeszcze mniej prawdopo-
dobna w obliczu sygnałów 

postępującego ochłodzenia na 
linii Wilno-Warszawa. Ochło-
dzenia inspirowanego przede 

wszystkim ze strony nasze-
go północno-wschodniego 

sąsiada.

Serce Czeczeni - meczet im. Akhmata Kadyrova
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służbą bezpieczeństwa złożoną głównie 
z amnestionowanych byłych separaty-
stów. Stała się ona prywatną armią klanu 
Kadyrowów, która po dziś dzień wykorzy-
stywana jest przeciwko opozycji. Ma opi-
nię brutalnego antydemokraty. Otwarcie 
można powiedzieć, że jest to człowiek 
Putina, który od 2006 roku pilnuje, aby 
wszelkie formy sprzeciwu wobec krem-
lowskiej polityki już się nie pojawiały.

W 1989 r. Czeczeni stanowili tylko 
30 proc. mieszkańców tej 400 tysięcznej 
metropolii. Obecnie 270 tys. Grozny jest 
czystym etnicznie miastem zamieszka-
nym w 95 proc. przez Czeczenów. Pro-
blemy etniczne, religijne i kulturowe na-
leżą już do przeszłości. Moskwa co roku 
przekazuje Czeczeni 2 mld dolarów dota-
cji. Jest to prawie 2 tys. na mieszkańca. 
Nie wiadomo jaka część z tej sumy prze-
znaczana jest na faktyczny rozwój, a ile 
trafia do prywatnych kieszeni wysoko 
postawionych władz miasta. Kreml po-
zwala również przeznaczać do lokalnego 
budżetu zyski ze wszystkiego co przy-
nosi dochody w regionie, szczególnie z  
dochodowego wydobycia ropy. Władimir 
Putin nie szczędzi pieniędzy, ponieważ 
wie, że dzięki temu będzie mieć spokój. 
Ludzie zmęczeni wojną, walkami, ucie-
kaniem, wracają do pięknego miasta i są 
szczęśliwi z tego co dostają.

Krótkie przypomnienie historii długo-
trwałego konfliktu

Problemy Federacji Rosyjskiej z Czecze-
nią pojawiły się po rozpadzie Związku 
Radzieckiego. Już wcześniej dobiegają-
ce stamtąd sygnały dawały znać, że kraj 
dąży do niezależności. Powstanie nie-
podległej Czeczenii ogłosił 1 listopada 
1991 roku ówczesny prezydent Dżochar 
Dudajew. Trzy lata później władze rosyj-
skie po nieudanej, politycznej interwen-
cji, zdecydowały się wszcząć działania 
bojowe poprzez wkroczenie 11 grud-
nia 1994 do republiki wojsk rosyjskich., 
W lutym 1995 roku zdobyta została stoli-
ca kraju – Grozny. Od tego momentu ca-
łość zbrojnej obrony Czeczeni przeszła 
w formę partyzantki oraz aktów terrory-
stycznych. Rosjanie nieprzygotowani na 
tego typu walkę zarówno w mieście jak 
i w górskich rejonach Kaukazu mieli duże 
trudności w prowadzeniu operacji militar-
nej. W sierpniu 1996 roku separatyści 
czeczeńscy zmylili dowództwo rosyjskie 
i nieoczekiwanie odbili Grozny. Wskutek 
zmiany władz w Federacji oraz w obliczu 
przeciągania się konfliktu obie strony 
podpisały rozejm odkładający problem 
statusu republiki na pięć lat. Porozumie-
nie to było podwaliną pod przyszłe poko-
jowe rozwiązanie sporu. Czeczeni mieli 

sprawować władzę w oparciu o zacho-
wanie praw człowieka, z poszanowaniem 
praw narodów do samostanowienia, rów-
nouprawnienia narodów oraz zapewnie-
nia porządku i bezpieczeństwa. Państwo 
uzyskało de facto niepodległość, ale jak 
się szybko okazało, nie potrafiło zacho-
wać porządku wewnętrznego na swoim 
terytorium. Republika stała się bazą dla 
grup przestępczych oraz terrorystycz-
nych, czego efektem były zamachy bom-
bowe w Moskwie, Riazaniu i Wołgodoń-
sku. Warto jednak pamiętać, że część 
specjalistów widzi w nich prowokacyjne 
działania rosyjskich służ bezpieczeństwa 
FSB. Taką wersję potwierdził m.in. były 
podpułkownik FSB Aleksandr Litwinien-
ko*  w książce „Wysadzić Rosję” (ang. 
„FSB blows up Russia”). Sfingowane za-
machy miały być casus belli do ponownej 
próby odbicia Czeczeni przez Federację 
Rosyjską.

11 października 1999 roku rozpoczę-
ła się II wojna czeczeńska. Na początku 
grudnia po otoczeniu przez oddziały ro-
syjskie Groznego wezwano mieszkań-
ców do jego opuszczenia. Bez względu 
na wiek osoby pozostające w mieście 
miały być potraktowane, jak bandyci 
i terroryści. Szturm rozpoczęto 12 grud-
nia, a po przełamaniu oporu zdobyto je 1 
lutego 2000 roku. W kwietniu wszystkie 
miasta obsadzono władzami federalnymi 
i zakończone zostały działania bojowe. 
Zwycięstwo Rosji zostało wykorzystane 
w kampanii wyborczej Władimira Putina. 
Nie był to jednak koniec wojny, ponieważ 
w dalszym ciągu prowadzone są działa-
nia terrorystyczne czeczeńskich separa-
tystów na terenie Federacji Rosyjskiej. 
Przeprowadzono takie zamachy, jak atak 
na moskiewski teatr na Dubrowce w paź-
dzierniku 2002 roku, wysadzenie przez 
kobiety-samobójczynie dwóch cywilnych 
rosyjskich samolotów w sierpniu 2004 
roku, zamach w moskiewskim metrze 
oraz najtragiczniejszy w skutkach atak 
na szkołę w Biesłanie 1 września 2004 
roku. Formalne zakończenie wojny oraz 
ogłoszenie pokoju nastąpiło 23 kwiet-
nia 2009 roku. Choć w wyniku ataków 
wojsk rosyjskich na siatkę terrorystyczną 
w Czeczeni oraz ogłoszenie w 2006 roku 
amnestii dla czeczeńskich separatystów 
ataki zostały stłumione,, nadal nie można 
być pewnym, że ponownie nie dojdzie do 
starć z radykalnymi grupami bojowników 
czeczeńskich.

Liczbę ofiar obydwu tych konfliktów 
trudno jest oszacować, gdyż Moskwie 
zależy na tym aby liczby nie były zbyt 
duże. Z jednej strony mówi się o 10 tys. 
zabitych bojowników czeczeńskich i 5,5 
tys. żołnierzy, z drugiej zaś strony o 10 
tys. zabitych żołnierzy i prawie 20 tys. 

poległych bojowników. Mowa tu jednak 
tylko o żołnierzach i separatystach, stra-
ty w ludności cywilnej są nieznane, ale 
można przypuszczać, że sięgają znacz-
nie powyżej wymienionych liczb.

Wydaje się, iż wojna w Czecze-
ni nauczyła Kreml tylko tego, że nale-
ży bardziej pilnować swoich wpływów 
w miejscach szczególnie dążących do 
niepodległości. Podczas konfliktu na-
gminnie łamane były prawa człowieka 
przez obie jego strony. Nie było żad-
nych reguł. Zabijanie jeńców, masowe 
gwałty, uprowadzanie ludzi, mordowanie 
cywilów, handel ludzkimi organami, tor-
tury. Wszystko to przynajmniej w pewnej 
części jest udokumentowane. Między 
innymi najbardziej znana sprawa gwałtu 
i zabójstwa 18 letniej Elizy Kungajewej 
przez rosyjskiego pułkownika Jurija Bu-
danowa. Skazany w pierwszej instancji 
wojskowy dostał zaledwie 3 lata odsiadki 
w więzieniu, a dzięki amnestii, jako ka-
waler Orderu Bohatera Rosji od razu wy-
szedł na wolność, został uznany za nie-
poczytalnego i skierowany na leczenie. 
Dopiero pod naciskiem organizacji praw 
człowieka i rządów państw zachodnich 
proces odbył się ponownie i pułkownik 
dostał karę 10 lat więzienia oraz został 
zdegradowany do stopnia szeregowca 
i utracił wszystkie odznaczenia.

Pokłosie tego konfliktu do dziś widać 
w sądach Federacji Rosyjskiej i Trybu-
nale Praw Człowieka w Strasburgu, ale 
Kreml nie tak łatwo pozwala prawu na 
znieważanie armii Rosyjskiej i część 
spraw kończy się uniewinnieniem bądź 
niskimi wyrokami. W przypadku wyroków 
Strasburga sprawy kończą się przeważ-
nie wypłatą odszkodowań, ale wbrew 
zaleceniom Trybunału, zazwyczaj nie są 
ponownie wznawiane przez sądy krajo-
we.

Powiązanie wojny w Czeczeni z pra-
wami człowieka ma również drugie dno. 
W roku 1992 kiedy to Federacja Rosyj-
ska złożyła formalny wniosek o akcesję 
do Rady Europy, to właśnie ten konflikt 
stanął na przeszkodzie jej przyjęcia. Po 
pewnym czasie przełamano impas i przy-
stąpiono do dalszych rozmów. W opinii 
nr 193 wydanej przez Zgromadzenie 
Parlamentarne Rady Europy przygoto-
wano szereg ocen oraz istotnych treści 
mających w przyszłości być podstawo-
wą do wynegocjowania zobowiązań ze 
strony Federacji. Jedną z nich jest wy-
cofanie wojsk z Naddniestrza do roku 
1997 (mamy prawie rok 2013, a Rosja 
ani myśli wycofywać się z tego rejonu!). 
Większość z tych zobowiązań, jak i kon-
wencji przyjętych na forum Rady Europy 
nie została zrealizowana. Do dziś jedynie 
40 z blisko 200 konwencji Rady zostało 

ratyfikowanych przez państwo rosyjskie.
Kolejny problem z Czeczenią poja-

wił się w roku 1999, kiedy to wybuchła 
II wojna czeczeńska. W Radzie Europy 
poważnie zaczęto zastanawiać się nad 
tym, co zrobić z krajem, który dokonuje 
masowych naruszeń praw człowieka. 
Miało już nawet dojść do wydalenia Fe-
deracji Rosyjskiej z szeregów Rady Eu-
ropy poprzez wniesienie skargi między-
państwowej do Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka przez koalicję państw 
na czele której stanęły Holandia, Portu-
galia i państwa skandynawskie. Nieocze-
kiwanie, 11 września 2001 roku państwa 

zachodnie musiały zmienić swoją polity-
kę wobec Moskwy, która korzystając ze 
sposobności jeszcze bardziej podkre-
ślać zaczęła swój wkład w walkę z „ter-
roryzmem“ w Czeczeni. W kilka lat po 
wojnie zagrożenie w Rosji islamskim 
terroryzmem z Północnego Kaukazu na-
dal spędza sen z powiek służbom bez-
pieczeńśtwa, a po konflikcie w Czeczeni 
pozostały tylko ciągnące się w sądach 
sprawy i piękna nowoczesna stolica ma-
skująca gorzkie doświadczenia przeszło-
ści.

Jan Król

* Aleksandr Litwinienko zmarł 24 listo-
pada 2006 roku w Londynie. W skutek 
dochodzenia brytyjskich służb udało 
ustalić się, że przyczyną jego śmierci 
było zatrucie silnie toksycznym izoto-
pem polonu 210. Nie wiadomo kto zlecił 
zamach na byłego podpułkownika FSB. 
W pożegnalnym liście za swoją śmierć 
Litwinienko obwinia Putina.

Jesteśmy świadkami bitwy o pienią-
dze. Pytania o to kto, co, komu i za ile 
są dzisiaj powszechnie zadawane na 
arenie międzynarodowej. Myśli Euro-
pejczyków skupione są zaś na dwóch 
zasadniczych aspektach. Pierwszy to 
dość powszechny problem trwające-
go poczucia bezradności i pogarsza-
nia się stanu bytu społeczeństwa spo-
wodowany kryzysem w strefie euro. 
Drugi aspekt dotyczy kwestii usta-
lenia wydatków Unii Europejskiej na 
najbliższe lata. W czym tkwi kuriozum 
tej sytuacji? Jakie rozwiązania rozwa-
żane są przez europejskich przywód-
ców? Przyjrzyjmy się w jakim punkcie 
negocjacji jesteśmy.

Spór o wieloletnie ramy finansowe

Pierwszy problem dotyczy ustalenia 
wieloletnich ram finansowych (WRF), 
czyli budżetu na lata 2014-2020. Projekt 
wyjściowy przygotowany przez Cypr, 
sprawujący prezydencję w Radzie Unii 
Europejskiej, został odrzucony na po-
siedzeniu 22-23 listopada. Był to bardzo 
zły sygnał nie tylko z politycznego punku 
widzenia, ale również dla rynków finan-
sowych. Konieczna w tym wypadku al-
ternatywa została przedstawiona przez 
przewodniczącego Rady Europejskiej 
Hermana Van Rompuya. Jak wszyscy 
wiemy, ta propozycja również została 
odrzucona na ostatnim szczycie w Bruk-
seli. Kolejny projekt, szykowany na 
styczniowy szczyt, raczej nie będzie róż-

nił się co do celów i filozofii założeń bu-
dżetowych. Inaczej jednak zostaną roz-
łożone oszczędności – bój trwa o około 
100 mld euro. Mimo odrzucenia ostatniej 
propozycji warto więc ją poznać – osta-
teczna wersja wieloletnich ram finanso-
wych będzie prawdopodobnie bardzo do 
niej zbliżona.

Czym są wieloletnie ramy finansowe

W WRF ujęte są wydatki na administra-
cję, globalny wymiar Europy, inteligentny 
wzrost gospodarczy oraz trwały wzrost 
gospodarczy. Szacuje się, że na lata 
2014-2020 na powyższe cele zostanie 
przeznaczonych około 1 025 000 mln 
euro. Środki ujęte poza ramami WRF 
to pieniądze przeznaczane na Fundusz 

Solidarności, pomoc nadzwyczajną oraz 
na wypadek kryzysów w sektorze rol-
niczym. Na ten cel Komisja ma zamiar 
przeznaczyć 58 316 euro. W  sumie daje 
nam to wynik 1 083 316 mln euro, czyli 
1,11% DNB UE.

Komisja proponuje ustawienie WRF 
na poziomie 1,05% DNB UE oraz 0,02% 
środków nieujętych w ramach finanso-
wych i 0,04% środków poza budżetem. 
Daje nam to łącznie 1,11% funduszy, 
które byłyby uruchamiane w sytuacjach 
kryzysowych i nadzwyczajnych. 

W toku negocjacji pomiędzy pań-
stwami członkowskimi zaistniała po-
trzeba pogodzenia silnych argumentów 
przedstawianych przez płatników netto 
(są nimi m.in. Wielka Brytania, Niemcy 
czy Finlandia) opowiadającymi się za 

„Wierzę, że przedstawiam ambitne, acz odpowiedzialne 
propozycje. Ograniczamy wydatki w niektórych obsza-

rach a zwiększamy je w dziedzinach priorytetowych”

Herman Van Rompuy, Przewodniczący RE

Europa 
niezgody
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większymi cięciami w sferze budżetowej 
a beneficjentami netto takimi jak Polska 
czy Czechy.

Pod dużym znakiem zapytania sta-
nęła między innymi kwestia wysokości 
kwoty funduszy europejskich przezna-
czonych na politykę spójności. Jest 
ona odpowiedzialna za wyrównywanie 
wszelkich różnic społecznych w pań-
stwach członkowskich. Oczywiście, naj-
większymi biorcami z tej puli środków 
są kraje, które niedawno przystąpiły do 
Unii.

Ostatecznie uzgodnione zostały cię-
cia budżetowe sięgają kwoty 100 mld 
euro i objęły przede wszystkim politykę 
spójności i rolnictwo. Cięcia funduszy 
na rolnictwo nie były jednak tak wielkie. 
Prawda jest taka, że nie tylko w Polsce 
rolnicy potrafią zorganizować wielkie 
protesty i unijni przywódcy świadomie 
nie chcą zaczynać wojny na tym polu. 
Największy ciężar cięć musiały wziąć 
na siebie fundusze spójności. Polska 
najwięcej korzystała właśnie z tych środ-
ków, trudno się więc dziwić, że zdanie 
polskiego rządu na temat zmian w pla-
nie budżetowym było zdecydowanie ne-
gatywne.

Nowy plan budżetowy

Projekt Komisji (dokument KOM (2011) 
500 z dnia 29.06.2011 roku) poświęcony 
budżetowi z perspektywy „Europy 2020” 
z założenia skupia się na innowacyjności 
i dostosowaniu planu finansowego do 
nowej rzeczywistości i wyzwań stawia-
nymi Europie. Podkreśla wzmocnienie 
pozycji UE na arenie międzynarodowej. 

Interesującą inicjatywą jest tworze-
nie efektu dźwigni w wielu projektach 
wykorzystywania funduszy unijnych. 
Konsolidacja programów i odpowiednie 
warunki przyznawania funduszy popra-
wiające ich alokacje mają pomóc w unik-
nięciu powielania wydatków państw 
członkowskich w procesie wdrażania 
unijnych środków. Z ostatnich danych 
Komisji Europejskiej wynika, że aż 70% 
projektów dotyczących polityki rolnej nie 
jest pokrywanych z krajowych dotacji. 
Oszczędności szuka się wszędzie. Jak 
bowiem podkreśla Komisja: „Nowy bu-
dżet nie będzie kosztował podatników 
więcej, lecz za sprawą odpowiedzialnej 
alokacji środków, ma być efektywniej 
wykorzystywany i przynosić większe 
korzyści.” W perspektywie pięciu lat, 
liczebność personelu instytucji euro-
pejskich zostanie zmniejszona o 5%. 
Więcej nakładów ma być za to przezna-
czona na rozwój badań i innowacji, edu-
kację i rozwój małych, średnich przed-
siębiorstw (MŚP).

Podstawowa zmiana dotyczy rów-
nież sposobu przeliczania składek 
członkowskich. Planuje się odejście od 
systemu na podstawie DNB na rzecz 
autentycznych zasobów własnych. Po-
wstałby również nowy mechanizm, który 
wyznaczałby próg przyznawanych fun-
duszy. Byłby on niekorzystny dla Polski, 
gdyż obniżyłby ich wysokość o 13 mld 
euro.

Pozostaje także kilka innych niewy-
jaśnionych kwestii – czy VAT od unijnych 
środków będzie można zaliczyć jako 
wpłaty na jeden z funduszy UE? Jeśli 
nie, pomoc w tym przypadku będzie nas 
więcej kosztować. Dla najbiedniejszych 
regionów ma być przyznawane 85% do-
finansowania – czy Polskę będzie stać 
na pokrycie reszty wydatków? Co z 10% 
zaliczką?

Sama wysokość unijnych funduszy 
to jeden problem, drugi stwarza ich efek-
tywne wykorzystywanie. To właśnie chce 
się dziś zmienić. Nowy projekt budżeto-
wy podkreśla cel wydawania unijnych 
środków. Ich perspektywa ma stanowić 
o wiele szersze pole. Cel ten ma nie tyle 
co poprawić sytuację danego regionu 
co całej Unii. Jeśli chodzi o efektywność 
wydawania unijnych funduszy Polska 
zajmuje dziewiąte miejsce w rankingu. 
Jesteśmy wśród państw, które otrzymu-
ją najwięcej dotacji, w roku 2011 było to 
aż 21% całego budżetu. Patrząc jednak 
na przyznawane płatności okresowych 
i zaliczek jako procent alokacji nie jest 
już tak dobrze: 25% to w tym przypad-
ku zdecydowanie za mało. W praktyce 
można nazwać to niewydolnością syste-
mu. Zbyt duży napływ kapitału, napotyka 
na wewnętrzne problemy z jego umiej-
scowieniem. W sytuacji zmiany sposobu 
rozliczania projektów może się to oka-
zać jeszcze większym problemem.

Więcej samodzielności państw

Zgodnie ze strategią Europa 2020 prze-
widywana jest również większa konso-
lidacja programów europejskich oraz 
uproszczenie przepisów ogólnych i sek-
torowych. W przepisach mają nastąpić 
zmiany zachęcające do korzystania 
z funduszy europejskich np. zmniej-
szenie kosztów ich wdrażania. Tym sa-
mym szczególnie podkreślana jest rola 
efektywności kontroli i zastosowania 
europejskich funduszy. Efekt dźwigni 
ma zostać osiągnięty dzięki współpracy 
z sektorem prywatnym. 

Jeśli chodzi o sam proces przyzna-
wania funduszy i ich egzekwowanie, 
w tym aspekcie również zaszły pewne 
zmiany. KE będzie zawierała umowę 
z państwem członkowskim o sposo-

bie wykorzystywania unijnych środków 
zgodnych z założeniem strategii Euro-
pa 2020. Plan ten ma być indywidualnie 
dopasowany do potrzeb każdego pań-
stwa. Zapisane warunki ax ante i ax post 
(przed i po wdrożeniu)są bezwzględne. 
Ich niespełnienie będzie groziło zawie-
szeniem płatności lub wręcz anulowa-
niem przyznanych środków. Ponadto, 
państwo członkowskie zobowiązane 
jest do przedstawienia całorocznego 
sprawozdania świadczącego o efektyw-
nej alokacji funduszy i ich efektywności. 
Z polityki spójności będą mogły korzy-
stać „regiony w fazie przejściowej”, czy-
li odchodzimy od zasady phasing-out 
i phasing-in. Zakładała ona kryterium li-
czące PKB na mieszkańca powyżej 75% 
średniej dla UE-25, lecz poniżej 75% 
średniej dla UE-15 w przypadku regio-
nów phasing- out. Wskaźniki dla regio-
nów phasing-in przyjmują odpowiednio 
odwrotne kierunki. W nowym budżecie 
jako kryterium przyznawania pomocy 
zostanie ustawiony próg od 75% do 95% 
PKB tego regionu w stosunku do śred-
niej PKB z UE-27 państw.

Warto poświęcić trochę uwagi licz-
bom. Na politykę spójności planuje się 
przeznaczyć 376 mld euro, 40 mld euro 
skierować do programu „Łącząc Euro-
pę” (poprawa infrastruktury, transportu, 
energii i technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych) oraz 10 mld euro na Fun-
dusz Spójności. Dla Polski jest to szcze-
gólnie ważne ponieważ, aż 234,9 tys. 
wniosków (źródło: Funduszeeuropejkie.
gov, stan na sierpień 2012) dotyczy wła-
śnie polityki spójności. W tym zakresie 
wydano już w całej Unii 501,2 mld zło-
tych (w okresie 2007-2013). Jeśli chodzi 
zaś o politykę rolną, jej zakładana pula 
wynosi 281,8 mld euro plus 89,9 mld na 
rozwój obszarów wiejskich i 15,2 mld 
tzw. uzupełnienia.

Kończąc analizę planu budżetowego 
wydatki w dziedzinie spraw wewnętrz-
nych wyniosą 3,2 mld euro, zaś na in-
strumenty spraw zewnętrznych prze-
znaczona zostanie kwota około 70 mld. 
Poziom środków na ochronę ludności 
i Europy oraz potencjał reagowania kry-
zysowego wyniesie 455 mln euro.

Fiasko, czy rutynowe problemy?

Jak w kontekście tych propozycji oce-
niać fiasko ostatniego szczytu? Janusz 
Lewandowski unijny komisarza ds. bu-
dżetu ostrzegał przed nim: „Albo unijni 
przywódcy zgodzą się na najnowszą 
propozycję budżetu UE na lata 2014- 
2020, albo będzie źle”. Kanclerz Nie-
miec Angela Merkel od początku była 
jednak innego zdania. W swoich wypo-

wiedziach podkreślała, że jeszcze nigdy 
nie udało się zaakceptować budżetu za 
pierwszym razem, dlaczego miałoby się 
to więc udać teraz, w dobie problemów 
gospodarczych? Trudno się z tym przy-
najmniej częściowo nie zgodzić. Czy 
warto jednak w dobie spadku zaufania 
inwestorów do europejskich instytucji 
podkreślać fakt, że nie możemy uzgod-
nić wspólnego budżetu i wykrzykiwać 
przy tym nacjonalistyczne hasła, jak zro-
biła to Wielka Brytania?

Jaki będzie wyniki drugiego podej-
ścia do ustalania wieloletnich ram fi-
nansowych  przekonamy się w styczniu. 
Budżet na lata 2014-2020 to jednak nie 
jedyny problem. Pozostaje kwestia wciąż 
niezaakceptowanego budżetu na rok 
2013. Miedzy Parlamentem a Radą nie 
doszło cały czas do porozumienia odno-
śnie jego kształtu. Zgodnie z procedurą 
powołano komitet pojednawczy, który 
zakończył pracę 13 listopada. Oprócz 
ogólnie poruszanych kwestii rozłożenia 
środków, zajęto się także problemem 
dziury budżetowej w wysokości 9 mld 
euro w budżecie za rok 2012. Powstała 
koncepcja wypełnienia tej luki pieniędz-
mi ze środków pozyskanych z grzywien 
i składek członkowskich. W tej sytuacji 
płatnicy netto odpowiedzieli propozycją 
wykorzystania  15 mld euro – puli niewy-
danych pieniędzy za ubiegły rok. Za ich 
sprawą można by wyrównać rachunek, 
jednak KE twierdzi, że takich pieniędzy 
nie ma. Pojawiły się dyskusje, spory i wy-
lewanie goryczy… Sprawa do tej pory nie 
została rozstrzygnięta.

Przyglądając się projektowi budżetu 
na rok 2013 przygotowanemu przez KE 
można zauważyć, iż największe nakła-
dy przeznaczone zostaną na poprawę 
wzrostu gospodarczego w UE i na walkę 
z bezrobociem. W kwotach sytuacja wy-
gląda następująco; zobowiązania ogó-
łem miałyby wynosić 152 502 mln euro, 
co stanowi 1,15% DNB UE. Płatności 
zaś, 143 911 euro, czyli 1,08% DNB UE. 
Więcej szczegółów w można znaleźć 
w tabeli dołączonej do artykułu.

TABELA 1
PLAN BUDŻETOWY NA ROK 2013

TRWAŁY WZ-
ROST GOSPO-
DARCZY

70 147 mln euro

ZARZĄDZANIE 
ZASOBAMI NA-
TURALNYMI

61 289 mln euro

OBYWATELST-
WO, WOLNOŚĆ, 2 376 mln euro

UE JAKO 
PARTNER NA 
ARENIE M-N  

9 595 mln euro

ADMINISTRAC-
JA 9 095 mln euro

RAZEM 152 502 mln euro

Źródło: opracowanie własne

Nie można w tym miejscu nie poru-
szyć bardzo świeżego tematu jakim jest 
plan utworzenia odrębnego budżetu dla 
państw strefy euro. Jeśli wprowadzimy 

oddzielny budżet dla państw eurolandu, 
istnieje obawa obniżenia zaufania inwe-
storów w stosunku do pozostałych kra-
jów. Niewyjaśnione zostaje również py-
tanie – ile z państw, których walutą jest 
euro będzie mogło/chciało dopłacać do 
dwóch budżetów?

Plan przedstawiony przez J. M. Bar-
roso zakłada przyznanie KE uprawnień 
do wetowania budżetów narodowych, 
jeśli ich deficyt jest zbyt duży. Odnośnie 
często podnoszonej kwestii naruszania 
w ten sposób suwerenności, należy pa-
miętać, iż UE nie zamierza decydować 
o wewnętrznych ustaleniach budżeto-
wych, lecz jedynie kontrolować ich stan. 
Jak widać „twór” jakim jest UE to cudow-
ny, samodzielny mechanizm, który odpo-
wiada nam na pytania, na które nawet 
jego twórcy nie znają odpowiedzi.

W dobie kryzysu, tworzenia nowych 
mechanizmów stabilizacyjnych ustalenie 
budżetu na pewno nie jest łatwe. Cza-
sem warto jest jednak „zacisnąć pasa”, 
żeby potem sytuacja uległa poprawie. 
Konsekwencje kryzysu będą odczuwalne 
jeszcze przez najbliższe lata, ale miejmy 
świadomość, iż na problemy Unii z usta-
leniem planów budżetowych patrzy dziś 
cały świat. Zachowanie to nie sprzyja ani 
stabilizacji politycznej ani ekonomicznej. 

Klaudia Kapała

Tekst powstał w oparciu o:
1. Dokument KOM (2011) z dnia 29.06.2011 r. – 
Budżet z perspektywy „Europy 2020”.
2. Projekt budżetu ogólnego UE na rok budżetowy 
2013 z dnia 15.06.2012 r.

W obecnych czasach media koncen-
trują się na konfliktach. Kiedy docho-
dzi do krwawych rozbojów, wszyst-
kie stacje telewizyjne nagłaśniają 
i jakiś czas śledzą sprawę. Tylko co 
dalej? Co kiedy już jedna strona wy-
gra? Mało kogo interesuje, jak radzi 
sobie Libia, o której jeszcze w 2011 
roku było bardzo głośno. Szkoda, 
bo właśnie tam dzieje się coś ważne-
go. A może nawet bardzo ważnego. 
Zwłaszcza, gdy przywrócimy w pa-
mięci najczęściej wskazywane w me-
diach powody wybuchu Arabskiej 
Wiosny: żądanie wolności, demokra-
cji i poszanowania praw człowieka. 
Kwestia zmiany ustroju państwa, któ-
re nie miało demokratycznych trady-
cji budziła sceptyczne nastroje. Więk-

szość założyła, że Libijczykom i tak 
nie może się udać, dlatego porzucili 
śledzenie sytuacji w tym kraju. A co 
jeśli się mylili?

Demokratyczne wybory

Po obaleniu rządów Muammara Kadda-
fiego, 23 października, oficjalne nowe 
władze w Benghazi, ogłosiły wyzwole-
nie Libii. Tego samego dnia odbył się 
szczyt Rady Europejskiej, która zobo-
wiązała się dalej wspierać przeprowa-
dzanie reform ustrojowych na terytorium 
tego państwa. Najwyraźniejszym i może 
najbardziej istotnym działaniem, jakie-
go podjęła się Unia Europejska, było 
wsparcie Krajowej Rady Tymczasowej 
(National Transitional Council of Libya 

- NTC) w przeprowadzeniu pierwszych 
wyborów do Zgromadzenia Konstytucyj-
nego. Z tej przyczyny został powołany 
European Union Election Assessment 
Team (EU EAT). Jego celem było po-
kierowanie władz i udzielenie informacji 
odnośnie poprawnego przebiegu demo-
kratycznej elekcji. Na miesiąc przed datą 
wyborów w nowej Libii, na zaproszenie 
High National Election Commission 
(HNEC), przybyła pierwsza część gru-
py 21 europejskich ekspertów. Celem 
EU EAT, jak zapowiedziała wcześniej 
Catherine Ashton, było „dokonanie kom-
pleksowej oceny nadchodzącego proce-
su wyborczego”. Przewodniczącym EU 
EAT został członek Parlamentu Europej-
skiego, Alexander Graf Lambsdorff. 14 
specjalistów obserwowało głosowanie 

Libijska demokracja?
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w lokalach wyborczych, a pozostałych 
7 ekspertów tematycznych przebywają-
cych w Trypolisie skoncentrowało się na 
kwestiach legislacyjnych, nadzorowało 
przestrzeganie praw człowieka i uczest-
nictwa kobiet w wyborach.

Elekcja odbyła się 7 lipca 2012 r, 
a wyniki ogłoszono kilka dni później. Fre-
kwencja wyniosła około 60%, a władzę 
w kraju przejęła zwycięska partia libe-
rałów, na której czele stanął ekonomista 
i przywódca dawnej NTC – Mohamoud 
Jibril. Na trzy dni po głosowaniu, w wy-
wiadach z prasą, przedstawiciel grupy 
eksperckiej UE pozytywnie i z aprobatą 
ocenił przebieg elekcji.

21 października 2012 r. EU EAT opu-
blikował szczegółowy raport dotyczą-
cy przebiegu wyborów. Potwierdził on 
wstępne opinie, które wygłosił wcześniej 
Alexander Graf Lambsdorff. W ocenie 
ekspertów była to zaskakująco dobrze 
i demokratycznie przeprowadzona elek-
cja, zdecydowanie najlepsza spośród 
wszystkich, które do tej pory obserwo-
wali specjaliści z UE. Podkreślano, że na 
uznanie zasługiwało przygotowanie od 
strony technicznej, tj. sporządzenie list 
uprawnionych do głosowania, stworze-
nie lokali wyborczych oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa głosującym (w większo-
ści okręgów). Grupa ekspercka wspo-
mogła również organizację szanujących 
wolność słowa kampanii wyborczych dla 
kandydatów. Przygotowano również me-
dia do transmisji rozmów kandydujących 
oraz emisji spotów. Istotne było przepro-
wadzenie edukacji wyborców, która ob-
jaśniła system elekcji i całość prawa wy-
borczego. W całym procesie głosowania 
przestrzegano praw człowieka, a przede 
wszystkim zasad równości i niedyskry-
minacji. Co warte podkreślenia, kontro-
wersyjne dla dużej części społeczeń-
stwa prawa kobiet zaczynają być coraz 
bardziej respektowane. Kobiety mogły 
zarówno głosować w wyborach (stano-
wiły 45% z zarejestrowanych wyborców), 
jak i kandydować do GNC (wybrano 32 
z nich).

Niespodziewany sukces?

Raport może wzbudzać euforię i dawać 
powód do dumy przedstawicielom UE. 
W końcu Unia wreszcie promuje idee 
demokratycznego państwa prawa. Jed-
nak nie ulegajmy iluzji... Pomimo tak do-
brych wyników, nie można jeszcze mó-
wić o sukcesie demokracji. Libijczykom 
udało się (choć nie bez pomocy Zacho-
du) zbrojnie obalić poprzedni ustroj, ale 
jeszcze tak naprawdę nie stworzono no-
wego systemu gospodarczo-polityczne-

go. Mamy więc do czynienia z okresem 
przejściowym, a przed władzą stoi wiele 
trudności. 

Choć wybrano już 200-osobowy par-
lament – nazwany Generalnym Kongre-
sem Narodowym (GNC), który zastąpił 
NTC, to organ ten musi jeszcze wybrać 
prezydenta i powołać premiera w cią-
gu kilku pierwszych miesięcy od elek-
cji. Tutaj pojawia się pierwszy problem, 
a mianowicie struktura wybranego parla-
mentu. Najwięcej mandatów (39) zdobył 
National Forces Alliance (NFA), którego 
przywódcą jest Mohamoud Jibril, 17 gło-
sów należy do przeciwników liberałów, 

partii Bractwa Muzułmańskiego – Justi-
ce and Construction. Pozostałe miejsca 
należą do niezależnych kandydatów 
bez przynależności partyjnej (120 man-
datów!), a 14 do 1-3-osobowych przed-
stawicieli pomniejszych partii niemają-
cych większego znaczenia. Sytuacja ta 
powoduje, że mimo wygranej, NFA nie 
jest w stanie stworzyć parlamentarnej 
większości. Trudno bowiem przewidzieć 
zachowania „wolnych” członków parla-
mentu. W społeczeństwie, które nie ma 
typowej struktury społecznej, naturalny 
jest brak partii reprezentujących interesy 
poszczególnych grup. Większość kan-
dydatów, która znalazła się w GNC, zo-
stała wybrana dzięki przynależności do 
konkretnej rodziny bądź plemienia. Tych 
członków parlamentu bardzo ciężko 
skłonić do myślenia w kategoriach „pań-
stwowych” czy „narodowych”. Uniemożli-
wia to przewidzenie smaku tego koktajlu 
z demokracją w roli głównej. 

Konsekwencją takiego układu sił są 
również problemy z powołaniem premie-
ra. Pierwszym elektem został Mustafa 

Abushagur, którego jednak odwołano 
jeszcze zanim zdążył przejąć nowe obo-
wiązki. Ostatecznie rząd został zaprzy-
siężony dopiero 14 listopada 2012 roku. 
Urząd premiera objął Ali Zeidan nale-
żący do National Forces Alliance, jego 
doświadczenie daje pewne nadzieje na 
wypracowanie przez Kongres zdolności 
do podejmowania decyzji.

Kolejna trudność wiąże się z najważ-
niejszym zadaniem libijskiej izby usta-
wodawczej. Jest nim stworzenie Komisji 
Konstytucyjnej składającej się z 60 osób 
(po 20 z Trypolitanii, Cyrenajki i regionu 
Fazzan), która sporządzi nową konsty-
tucję Libii. Początkowo grupa ekspertów 
miała zostać mianowanie przez GNC. 
Zapis artykułu uprawniający Kongres do 
podjęcia takich działań, zmieniła jednak 
Krajowa Rada Tymczasowa w tygodniu 
poprzedzającym lipcową elekcję. Obec-
nie trwa spór o to, czy zmienić przepisy 
i powrócić do poprzedniej idei wybierania 
Komisji przez parlamentarzystów, czy 
postąpić według nowej zasady, w myśl 
której grupa ekspercka zostanie wyło-
niona w wyborach narodowych. Debata 
dotyczy de facto tego jaką rolę w tworze-
niu nowego demokratycznego państwa 
prawa powinno odegrać społeczeństwo. 

Jakby tego było mało następnym 
poziomem piramidy problemów jest to, 
w jakim kierunku powinien zmierzać 
ustrój nowej Libii. Z jednej strony Libij-
czycy obawiają się systemu prezydenc-
kiego, który za bardzo kojarzy im się 
z reżimem Kaddafiego. Z drugiej, model 
parlamentarny, o którym myślano z sa-
mego początku decydując się na po-
wołanie Kongresu Narodowego wydaje 
się ryzykownym, nieprzewidywalnym 
w skutkach rozwiązaniem. Jeśli wła-
dze Libii zdecydują się jednak na drogę 
w tym kierunku, niemożność osiągnięcia 
koalicji spowoduje prawdopodobnie poli-
tyczny chaos, co uniemożliwi efektywne 
funkcjonowanie władzy. Z drugiej strony, 
znacząca liczba indywidualnych kandy-
datów, których niezwykle trudno będzie 
przekupić w celu zdobycia ich głosów 
może okazać się właśnie siłą parlamen-
tu. Nieuchronnie wydłuży to jednak pro-
ces legislacyjny.

Warto podkreślić, że niezależnie 
od kwestii ustrojowych, GNC z powo-
dzeniem dąży do stworzenia mocnych 
władz lokalnych, co prowadzi nowy ustrój 
w stronę federalizmu. Demokratyczne 
wybory do ośrodków lokalnych odbyły 
się już m.in. w Trypolisie, co może wska-
zywać na tendencję do dążenia w stronę 
decentralizacji władzy. Póki co, decyzją 
GNC wstrzymano jednak dalsze formo-
wanie władz miejscowych do czasu aż 

Mahmoud Jibril 
podczas kongresu 
ekonomicznego
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powstanie nowa konstytucja. W tym mo-
mencie równie prawdopodobne wydają 
się wszelkie mieszanki obydwu form rzą-
dów. Warto pamiętać, że na ustrój pań-
stwa, będą miały również wpływ zasady 
płynące z szariatu. Echa religii nie da się 
bowiem uniknąć w przypadku tego arab-
skiego państwa..

Charytatywne wsparcie czy walka 
o libijski tort?

Dobra Unia w duchu traktatowych idei 
jako pierwsza pospieszyła wydobyć 
GNC z opresji politycznej niemocy. 12 
listopada 2012 roku „w konsekwencji zo-
bowiązań do pomocy w tworzeniu demo-
kracji” UE rozpoczęła pięciotygodniowe 
szkolenia dla członków Kongresu. Głów-
nym elementem tego przedsięwzięcia 
są zajęcia dotyczące najważniejszych 
aspektów demokracji parlamentarnej, 
charakterystycznych rozwiązań instytu-
cjonalnych i procesu konstytucjonaliza-
cji. Prowadzącymi są przede wszystkim 
przedstawiciele europejskich parlamen-
tów oraz instytucji UE.

Nie można odmówić Unii Europejskiej 
tego, że udziela największego wspar-
cia finansowego dla nowej Libii. Do tej 
pory przeznaczono na ten cel 37,5 mln 
euro poprzez projekty dotyczące m.in. 
administracji publicznej, społeczeństwa 
obywatelskiego i edukacji, a do końca 
2013 roku zaplanowano przeznaczenie 
kolejnych prawie 55 mln na inwestycje 
związane z bezpieczeństwem, rząda-
mi prawa, zdrowiem czy kształceniem 
i szkoleniem zawodowym.

Mimo walki o demokracje najwięk-
szym i fundamentalnym problemem Libii 
jest kwestia bezpieczeństwa. Sytuacja 
jest wyjątkowo niestabilna zwłaszcza 
na wschodzie kraju i w biednych przy-
granicznych miejscowościach. Toczą się 
tam krwawe potyczki pomiędzy dawnymi 
zwolennikami Kaddafiego a lokalnymi 
władzami. Oprócz tego niektóre grupy 
społeczne dalej wychodzą na ulicę i de-
monstrują z użyciem broni i materiałów 
wybuchowych. Wagę stabilności pod-
kreślił w swoim wystąpieniu w czasie 
Libijskiego Forum Ekonomiczno-Spo-
łecznego Dyrektor Generalny Libijskiego 
Banku Zagranicznego Mohamed Ben 
Yousef: „Bezpieczeństwo jest pierwszym 
krokiem w tworzeniu przyszłego rozwoju 
gospodarczego i społecznego Libii – dla 
zdrowia, edukacji i dla państwa jako ca-
łości”.

Kwestia ta coraz częściej na forum 
publicznym zostaje poruszana przez 
przedstawicieli UE. Kładą oni nacisk na 
zapewnienie bezpieczeństwa w Libii po-
nieważ jest ono nierozerwalnie związane 

z bezpieczeństwem 27 krajów organiza-
cji. W batalię o stabilizację sytuacji w re-
gionie włączyły się też aktywnie Stany 
Zjednoczone. Wychodząc poza politycz-
ne deklaracje charakterystyczne dla  Eu-
ropy, organizują one nie tylko szkolenia 
dla libijskiej milicji, ale też żywo intere-
sują się tym krajem. Wpływy w przyszłej 
Libii mogą mieć strategiczne znaczenie 
dla stosunków zagranicznych zaangażo-
wanych państw - wilków.

Kolejnymi graczami są poszczegól-
ne kraje UE, działające na własną rękę. 
W listopadzie Wielka Brytania, pomimo 

sprzeciwu parlamentu zrezygnowała 
z żądania zwrotu 200 mln funtów będą-
cych kosztami interwencji zbrojnej Jed-
nocześnie poinformowano, że Brytyjska 
Heritage Oil, weszła w  posiadanie 51% 
udziałów w Sahara Oil Services Holdings 
Ltd. – firmie, która wydobywa ropę na 
terenach Libii. W podobnym momencie 
Republika Włoska odblokowała zamro-
żone aktywa Fiata będące w posiadaniu 
władz Libii.

Najbardziej widoczna jest jednak 
Francja, która nie tylko zaoferowała od-
blokowanie dostępu do kolejnych fundu-
szy związanych ze starym reżimem, ale 
też dwukrotne zwiększyła ostatnio liczbę 
stypendiów na francuskich uczelniach 
przeznaczonych dla libijskiej młodzieży. 
Francuska minister spraw zagranicznych 
Laurent Fabius jako pierwszy przed-
stawiciel innego państwa przemówiła 
przed nowym rządem Libii w dniu jego 
zaprzysiężenia. Równolegle pomiędzy 
krajami toczą się rozmowy w związku 
z przejęciem przez północno-afrykańskie 
państwo francuskiej bankrutującej rafi-
nerii Petit-Couronne. Republika jednak 
nie tylko w ten sposób „walczy” o Libię. 
W dniach 14–29 listopada odbył się w Li-

bii Festiwal Filmów Francuskich, promu-
jący kulturę Francji.

Libijska przypadłość

Przyglądając się zmianom jakie zacho-
dzą w Libii wyraźnie widać wyjątkowość 
libijskiego społeczeństwa, zwłaszcza na 
tle pozostałych krajów arabskich. Tym, 
co zwiększa szansę na powstanie w tym 
kraju liberalnej demokracji jest nasta-
wienie społeczeństwa. Mieszkańcy tego 
kraju to przede wszystkim ludzie młodzi, 
którzy posiadają wyższe wykształcenie, 
a którym brak miejsc, w których mogli-
by je wykorzystać. Państwo nie dawa-
ło możliwości dalszego rozwoju. Teraz 
wiedzą oni, że można żyć inaczej niż do 
tej pory, a zastana przez nich rzeczywi-
stość, nie była ani normalna ani spra-
wiedliwa. Cechuje ich duża otwartość na 
Zachód. Chcą wolności i poszanowania 
praw jednostki oraz władzy, która re-
spektuje prawa obywateli. Ponadto, już 
w czasach reżimu Kaddafiego Libijczycy 
posiadali pewien stopień ochrony socjal-
nej zapewniającej wykształcenie, opiekę 
medyczną etc. Zaspokojenie podstawo-
wych potrzeb wzmaga ich wolę i zaan-
gażowanie w tworzenie sektora małych 
przedsiębiorstw czy społeczeństwa oby-
watelskiego. Nie można mieć do nich żalu 
o to, że pragną spokoju, bezpieczeństwa 
i dobrego życia. Są jednak świadomi, że 
pozostawieni sami sobie, mają mniejsze 
szanse na zmianę, spełnienie marzenia 
o wolności... Sama chęć do nauki jednak 
nie wystarczy. Potrzebny jest jeszcze na-
uczyciel, który pomoże…

„Pomagających” jest całkiem sporo. 
Trudno jednak nie zauważyć zasadni-
czych przyczyn tej pomocy. Dla państw 
zaangażowanych w sytuację w regionie 
najważniejsze jest własne bezpieczeń-
stwo i korzyści płynące z libijskiej ropy. 
Jej wydobycie osiągnęło już stan z przed 
wybuchu rewolucji, tj. 106 milionów ba-
ryłek dziennie. Nie uruchomiono jednak 
wszystkich rafinerii, a władze libijskie za-
powiadają do 2015 zwiększenie wydoby-
cia do 2 mln baryłek. Nieustannie są też 
prowadzone badania w związku z eks-
ploatacją nowych pól naftowych oraz 
skierowaniem zainteresowania w stronę 
masowego wydobycia gazu łupkowego, 
którego złoża również znajdują się na te-
renie Libii. To naturalne, że troszczymy 
się o kurę, która ma nam znosić złote jaj-
ka. W tym wypadku złoto przybrało jed-
nak ciemniejszy kolor.

Patrycja Michałek

Źr
ód

ło
: w

w
w.

m
or

gu
efi

le
.c

om
, c

la
rit

a



22

NTRUM

23

Raport:
Akcja Mikołajki!

Z przystanku „Emilii Plater” koło Złotych 
Tarasów o godzinie 22 wyruszył specjal-
nie zarezerwowany autokar wypełniony 
po brzegi uczestnikami mikołajkowego 
szaleństwa. Na tablicy autobusu wy-
świetlono nazwę zapalonej grupy fanów 
i współorganizatorów większości imprez 
Centrum Europejskiego: !CE PARTY 
CREW. Tym sposobem odbył się niepo-
wtarzalny „bifor” w środku komunikacji 
miejskiej!

Wchodząc  do klubu czuło się po-
wiew historii. Samo miejsce rodem 
z PRL-owskich czasów ze specyficzny-
mi kanapami, lampami i barem idealnie 
przywoływało tamten okres. Dodatkowo 
pojawiły się przygotowane przez Sa-
morząd transparenty z propagandowy-
mi  hasłami uzupełniające całość – na 
przykład „Studenci wszystkich wydzia-
łów – łączcie się!”. Uczestnicy zabawy 
wkomponowali się w klimat swoimi stro-
jami i licznymi dodatkami – szczególnie 
popularne okazały się bawełniane ob-
szerne sweterki, ubrania w kropki i stare 
kapelusze.

W ramach podkreślenia świąteczne-
go wymiaru imprezy goście mogli skosz-
tować pierogów oraz spotkać tańczące-
go Mikołaja. Do atrakcji można również 
zaliczyć liczne promocje i zniżki na ba-
rze, a także konkurs z koszulkami do 
wygrania. 

Cała sala bujała się w rytmach daw-
nych przebojów. Parkiet był pełen do 
wczesnych godzin rannych :) W tym 
miejscu należy dodać, że tak dobra fre-
kwencja była także wynikiem wcześniej 
przeprowadzonej promocji całego wyda-
rzenia.

Wszystkim obecnym na Mikołajkach 
chcę w imieniu Samorządu Studentów 
Centrum Europejskiego bardzo podzię-
kować za dobrą zabawę i jej autentycz-
nie rodzinny wymiar.

Magda Dawidziuk

Tegoroczna impreza Mikołajkowa odbyła się 7 grudnia 
w klubie ,,Klinika”. Na tę jedną noc można było cofnąć się 
do charakterystycznych lat PRL. 
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Film jako źródło wiedzy historycznej 
– wydanie specjalne

Andrzejkowy wieczór. Jak mogłoby się 
zdawać, myśli wszystkich wybiegają 

tego dnia w przyszłość, zadajemy sobie 
pytania co przyniesie nam jutro i staramy 
się na nie znaleźć odpowiedź odwołując 
się do magicznych wróżb. Jednak w tym 
roku część z nas zajęła się odkrywaniem 
i wyjaśnianiem przeszłości. Dr Mirella 
Kurkowska zorganizowała spotkanie 
zatytułowane „Pseudouczeni, zdrajcy, 
bohaterowie. Wybrane aspekty „Ras-
senpolitik” na Podhalu 1939-1945. Nowe 
materiały i ustalenia”. Wśród zaproszo-
nych gości Centrum Europejskiego byli 
m.in. Justyna Łuczaj-Salej – reżyserka 
filmu „Archiwum istnień” i jego montaży-
sta Bartosz Pietras, Wojciech Szatkow-
ski – autor książki „Goralenvolk. Historia 
zdrady” i wydawcy tej publikacji Anna 
i Bartosz Namaczyńscy z firmy księgar-
sko-wydawniczej Kanon z Zakopanego, 
a także dr Paweł Komorowski, dr Jaro-
sław Kurkowski i dr Zbigniew Tucholski 
– historycy z Polskiej Akademii Nauk.

Spotkanie składało się z trzech za-
sadniczych części: wprowadzenie do te-
matu i prezentacja książki, emisja filmu 
oraz dyskusja. W ramach pierwszej czę-
ści, nieoceniony dr Kurkowski starał się 
wyjaśnić genezę, ukazać najważniejsze 
cechy, a przede wszystkim znaczenie 
„Rassenpolitik” dla funkcjonowania III 
Rzeszy. Niemieckie badania antropolo-
giczne w tym okresie wiązały się z szaleń-
czymi, pseudonaukowymi, okultystycz-
nymi koncepcjami – m.in. poszukiwano 
śladów dawnych „boskich” mieszkańców 
Atlantydy wśród ludności zamieszkującej 
Tybet. Specjalna wyprawa pod auspicja-
mi Ahnenerbe (organizacji włączonej do 
SS) dotarła do najwyższych gór świa-
ta w 1938 r. Okultystyczne, mistyczne 
wątki łączyły się w ideologii III Rzeszy 
z tradycjami ruchu volkistowskiego i rze-
komo naukowym programem swoistej 
„modernizacji” świata, tworząc przedziw-
ną i zbrodniczą w skutkach mieszaninę 
imperialnej polityki, nauki, pseudonauki, 
magii i „germańskiej” religii. Badania an-
tropologiczne prowadzone przez Niem-
ców na ziemiach polskich były więc ele-
mentem starannie przemyślanej strategii 
nowego ładu światowego, przewidujące-
go zniszczenie całego narodu polskiego.

Po tym wstępie głos zabrał Wojciech 
Szatkowski, autor niedawno wydanej 
i właśnie nagrodzonej na Targach Książ-

ki Historycznej (nagroda Klio w kategorii 
monografii naukowych) książki „Gorale-
nvolk. Historia zdrady”. Jak się dowie-
dzieliśmy Goralenvolk to próba utwo-
rzenia (na podstawie pseudonaukowych 
ustaleń) osobnego narodu góralskiego, 
mającego rzekomo germańskie korzenie 
– bezpośrednio związana z akcją germa-
nizacyjną prowadzoną przez Niemców 
w okresie II wojny światowej, a wynika-
jąca z zasady „dziel i rządź”. Wszystko 
zaczęło się w zasadzie od dziadka na-
szego gościa – Henryka Szatkowskiego, 
którego autor określił jako „mózg całej 
operacji”. Motywy uczestnictwa Henryka 
Szatkowskiego w akcji Goralenvolk nie 
są do końca wyjaśnione. Z jednej strony 
przypuszcza się, że główny wpływ mia-
ła tutaj ideologia, Henryk Szatkowski już 
przed wojną był bowiem germanofilem, 
ale nie można wykluczyć także zwykłego 
szantażu. Przywódcą całego ruchu zo-
stał Wacław Krzeptowski, nazywany po-
tocznie góralskim Führerem, będący wi-
zytówką tzw. ruchu góralskiego. W całej 
tej sprawie znaczące są liczby. Władze 
niemieckie wydawały wszystkim oby-
watelom Generalnego Gubernatorstwa 
kenkarty (niem. Kennkarte) – okupacyjne 
dowody osobiste. Na Podhalu wydano 
ich 150 tys., z czego ok. 27 tys. były to 
karty z literą „G” czyli góralskie, poświad-
czające przynależność do „narodu gó-
ralskiego” o germańskim pochodzeniu. 
W całej akcji agitacyjnej do Goralenvolk 
aktywny udział brało ok. 350 osób, sto-
sowano różnorodne formy nacisku, nie-
kiedy nawet uniemożliwiając otrzymanie 
kenkart „P” (polskich). Wniosek z danych 
liczbowych i przesłanie płynące z ma-
teriałów zawartych w książce jest takie, 
że górale w swej masie nie dopuścili się 
zdrady – do sztucznie wywołanego i pod-
trzymywanego ruchu przystąpiła mniej 
lub bardziej chętnie tylko część ludności 
Podhala. Ponad 80 jej procent przyjęło 
kenkarty polskie manifestując tym sa-
mym swoją przynależność do Polski, nie 
zaś do Niemiec.

Po krótkiej przerwie i poczęstunku 
przygotowanym przez urocze, debiutu-
jące w tej roli „kelnerki” z CE, obejrzeli-
śmy film „Archiwum istnień” w reżyse-
rii Justyny Łuczaj-Salej. To opowieść 
o nieznanej dotychczas działalności 
antropologów nazistowskich z Sekcji 
Ras i Ludoznawstwa Instytutu Niemiec-

kich Prac na Wschodzie, działającego 
w Krakowie w miejsce zlikwidowanego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powołał 
go do życia Hans Frank, generalny gu-
bernator okupowanych ziem polskich. 
Materiały z tych „badań rasowych” odna-
lezione w Stanach Zjednoczonych trafiły 
niedawno do Polski. Na filmie przewijają 
się setki zdjęć, robionych w seriach: am 
face, z profilu prawego, lewego, z unie-
sioną głową; zdjęcia rąk, stóp, kobiecych 
dekoltów ustawionych koło linijki. Reży-
serka filmu dotarła do osób, które są na 
nich uwiecznione, do ich bliskich, a także 
do innych świadków tych zdarzeń z lat 
wojny. Ta pełna impresji, poruszająca 
filmowa opowieść uzupełniła i dobrze 
zilustrowała wcześniejsze wypowiedzi 
gości spotkania, przybliżając nam pełną 
strachu i niepewności okupacyjną at-
mosferę. 

Pytania i dyskusję, która miała szcze-
gólny charakter również ze względu na 
wątek osobisty Wojciecha Szatkow-
skiego, trzeba było brutalnie przerwać 
ze względu na późną porę i planowany 
powrót części naszych gości do Zako-
panego. Parę razy zadawano więc już 
„naprawdę ostatnie pytanie”. Zamyśle-
ni, jakie jeszcze sekrety skrywa historia 
z pozoru dobrze znanego okresu, zakoń-
czyliśmy andrzejkowy wieczór z historią.

Agata Micińska

fo
t. 

M
ire

lla
 K

ur
ko

w
sk

a



24

NTRUM

25

Węgry
Orbana

Victor Orban umiejętnie wykorzystał kryzys polityczny i gospodarczy  
na Węgrzech oraz  uderzył w wysokie tony węgierskiej duszy, czemu 
zawdzięcza swoje zwycięstwo wyborcze z 2010 roku oraz dzięki czemu 
utrzymuje dość wysokie poparcie. Taka była myśl przewodnia wykładu 
o Węgrzech wygłoszonego przez profesora Bogdana Góralczyka 19 listo-
pada w Centrum Europejskim UW.

Na początku wykładu profesor Gó-
ralczyk wytłumaczył czym jest tzw. 

syndrom Trianon, który trzeba znać 
i rozumieć jeśli chce się analizować ak-
tualne wydarzenia na Węgrzech. Otóż 
kraj ten po przegranej pierwszej wojnie 
światowej został zmuszony do podpisa-
nia 4 czerwca 1920 roku w pałacu Grand 
Trianon w Wersalu traktatu pokojowego 
z państwami Ententy. Na jego mocy Wę-
gry straciły aż 2/3 swojego terytorium. 
Pomimo tego, Węgrzy uważali się za 
ważnych, czując się jednocześnie upo-
korzonymi. W związku z tym pragnęli oni 
rewanżu na krajach, które ów Traktat im 
narzuciły. Konsekwencją tego było pro-
wadzenie w dwudziestoleciu międzywo-
jennym polityki rewizjonistycznej w celu 
odzyskania utraconego terytorium. Ta-
kie podejście sprawiło, iż Węgry weszły 
w sojusz z Hitlerem i Mussolinim. Pań-
stwo to po raz drugi opowiedziało się po 
przegranej stronie światowego konfliktu 
i na mocy pokojowego traktatu w Paryżu 
z 1947 roku zostały mu nadane dokład-
nie takie same granice jak po pierwszej 
wojnie światowej. W skrócie, syndrom 
Trianon to więc przejaw niechęci oraz 
braku zaufania do światowych mocarstw 
wśród  Węgrów. 

Skutkiem takiego „okrojenia” Węgier 
jest to, iż dzisiaj aż 1/3 Węgrów miesz-
ka w krajach ościennych, z czego naj-
więcej, bo około 2 mln, w rumuńskim 
Siedmiogrodzie. Jest to znacząca licz-
ba biorąc pod uwagę fakt, iż w samych 
Węgrzech mieszka około 10 mln ludzi. 
Tym bardziej, że 10% stanowią mniej-
szości narodowe, w tym najliczniejsza, 
romska, 4%. Co więcej, aktualnie wśród 
Węgrów mamy do czynienia z ujemnym 
przyrostem naturalnym, a wśród Romów 
wprost przeciwnie. Znajomość syndromu 
Trianon oraz powyższych danych demo-
graficznych pomaga zrozumieć dlaczego 
Węgrzy dali się oczarować Orbanowi.

Victor Orban już raz w latach 1998-
2002 był premierem. Józef Debreczeni, 
biograf premiera i przez półtora roku 
jego bliski doradca, który potem stał się 
jego krytykiem, podkreślał, że Orban na 
początku swojej politycznej kariery był li-
berałem. Jednak stopniowo jego poglądy 

przesuwały się na prawo, zaczął jedno-
czyć tamtejszą prawicę oraz pretendo-
wać do roli „ojca narodu”. Jego Fidesz 
(Partia Obywatelska) był aż do 2010 roku 
w opozycji. Błędem obozu rządzącego 
było wdanie się w rozpoczętą przez opo-
zycję licytację obietnic. W efekcie Węgry 
bardzo szybko się zadłużały, czego kon-
sekwencją było doprowadzenie gospo-
darki tego kraju do granicy bankructwa. 
W 2006 roku światło dzienne ujrzały ta-
śmy z nagraniem głosu premiera Feren-
ca Gyurcsanyego, który na wewnętrz-
nym spotkaniu socjalistów przyznawał: 
„kłamaliśmy rano, w dzień i w nocy” oraz 
mówił o konieczności przeprowadzenia 
głębokich reform i cięć socjalnych. Jakby 
tego było mało, gdy Węgrom udało się 
już wynegocjować pożyczkę o wysoko-
ści 25 mld dolarów od międzynarodo-
wych instytucji finansowych, wybuchnął 
światowy kryzys gospodarczy z 2008 
roku.  Węgrzy mieli już dosyć zamiesza-
nia zarówno politycznego jak i gospo-
darczego oraz polityki zaciskania pasa. 
W związku z tym chcieli mieć przywódcę 
silnego i charyzmatycznego, który zrobi 
z tym wszystkim porządek. Taką osobą 
był Victor Orban, który przy takiej ko-
niunkturze politycznej i gospodarczej 
– jak pisze profesor Bogdan Góralczyk 
–  nie musiał nawet przedstawiać wybor-
czego programu, lecz dostał władzę po 
prostu  „na tacy” („Przegląd Polityczny”, 
nr 111/2012).

Na swoim wykładzie profesor Gó-
ralczyk podkreślał, iż Węgry obecnie są 
pewnego rodzaju eksperymentem spo-
łeczno-politycznym. Otóż Victor Orban 
o swoim zwycięstwie wyborczym, które 
było znaczne, gdyż Fidesz uzyskał aż 
2/3 miejsc do węgierskiego Zgroma-
dzenia Narodowego, powiedział, iż przy 
urnach wyborczych dokonała się rewo-
lucja, której rezultatem ma być „zmiana 
systemu” po 20-letnim „okresie przej-
ściowym”. Nowy premier nie poprze-
stał tylko na suchych deklaracjach, lecz 
szybko przeszedł do czynów. Wkrótce 
po wygranych wyborach we wszystkich 
państwowych urzędach umieszczona 
została odezwa, w której to nacisk poło-
żono na pięć pojęć: praca, dom, rodzina, 

zdrowie i porządek. Równo w rok po ob-
jęciu władzy przez Orbana, tj. 25 kwiet-
nia 2011 w Poniedziałek Wielkanocny 
(istotna jest tutaj symbolika, święta wiel-
kanocne są świętami zmartwychwsta-
nia), Fidesz wykorzystując konstytucyjną 
większość w parlamencie  zmienił wę-
gierską konstytucję nie przeprowadzając 
nad tym projektem ogólnonarodowego 
referendum. Tym samym zmieniono na-
zwę państwa z Republiki Węgierskiej 
po prostu na Węgry. Różnica polega na 
tym, iż Republika Węgierska to był kraj 
w obecnych granicach, tymczasem Wę-
gry są dużo większe, gdyż są one wszę-
dzie tam gdzie mieszkają Węgrzy, tzn. 
mają powierzchnie sprzed podpisania 
traktatu z Trianon. Wychodząc naprze-
ciw temu rozumowaniu, Orban jeszcze 
zanim znowelizował konstytucję, nadał 
Węgrom przebywającym w diasporze 
bierne i czynne prawa wyborcze, czy-
li zrobił coś, co nie ma precedensu we 
współczesnej Europie. 

 Pozostałe zmiany  wprowadzone 
przez Orbana mające na celu ową „zmia-
nę systemu” to obsadzanie wszystkich 
najważniejszych urzędów w państwie 
swoimi ludźmi. Człowiek prezydenta 
jest nie tylko prezesem Trybunału Kon-
stytucyjnego, ale także szefem nowo 
powołanej Krajowej Rady Sądownictwa. 
Funkcję tę pełni Tunde Hando, mająca 
sprawować nadzór nad całym wymiarem 
sprawiedliwości na Węgrzech, prywatnie 
zaś – żona J.Szajera, twórcy nowej kon-
stytucji. Jak powiedział profesor Góral-
czyk, Węgrami rządzą obecnie „kumple 
z akademika” tzn. oprócz oczywiście sa-
mego Orbana, prezydent Węgier – Janos 
Ader oraz przewodniczący parlamentu 
Laszlo Kover, którzy rzeczywiście studio-
wali na jednym wydziale (był to Wydział 
Prawa Uniwersytetu im Loranda Eotvosa 
w Budapeszcie).

Władzy podporządkowane są także 
największe media, które często pokazy-
wały przewinienia i afery poprzedniego 
rządu, przemilczając te aktualne. Or-
ban w celu zbudowania nowego syste-
mu uchwalił również słynną już ustawę 
medialną ograniczającą wolność słowa, 
ustawę zmniejszającą niezależność 

Banku Centralnego oraz dwa pakiety 
ustaw okołokonstytucyjnych, tzn. takich, 
które można zmienić minimum większo-
ścią 2/3. Jednak taką jak wiadomo, w de-
mokracji dysponuje się bardzo rzadko. 
W związku z tym można powiedzieć, iż 
od 1 stycznia 2012 roku system Orbana 
jest ukonstytuowany.

Orban jako premier bardzo umiejęt-
nie wykorzystuje wciąż żywy wśród Wę-
grów Syndrom Trianon, o czym świadczy 
jego przemówienie wygłoszone 15 mar-
ca 2011 roku w dniu święta narodowe-
go: Opowiedzieliśmy się za krajem, który 
godnie i zgodnie z przepisami pożegnał 
się z MFW [Międzynarodowym Fundu-
szem Walutowym, przyp. Redakcja]. 
Stanęliśmy w obronie Węgrów, wprowa-
dzając podatek bankowy i kryzysowy… 
Skrzyknęliśmy się, kiedy trzeba było 
wyrwać system emerytalny z rąk gieł-
dowych rekinów. Stanęliśmy w obronie 
Węgier w UE wtedy, gdy z poduszczenia 
sił tutejszych – skierowano przeciwko 
nam podłe i kłamliwe oskarżenia, mające  
na celu zniesławienie Węgrów. Tak jak 
powiedział Orban w swoim przemówie-
niu, Węgry rzeczywiście wypowiedziały 
wojnę międzynarodowemu kapitałowi 
czego konsekwencją jest to, iż ucieka 
on z Węgier, a nad Balatonem – popu-
larnym miejscem wypoczynkowym, po-
upadały małe biznesy oraz wiele domów 
jest wystawionych na sprzedaż.  Orban 

chciał także przeorientować politykę za-
graniczną Węgier zawiązując strategicz-
ne partnerstwo z Chinami. Mówił on bo-
wiem, że „płyniemy pod flagą zachodnią, 
ale w gospodarce światowej wiatr wieje 
ze wschodu”, co jest tak naprawdę po-
wtórzeniem słynnej frazy Mao Zedonga: 
„Wiatr ze Wschodu pokona wiatr z Za-
chodu”. Dla Chin, ze względu na swoje 
rozmiary, Węgry nie są jednak bardzo 
atrakcyjne, w związku z czym Orban 
wspólnie z ministrem gospodarki 18 listo-
pada  ogłosili, że kończą z prowadzoną 
dotychczas „polityką wyzwolenia” w go-
spodarce i ponownie zwrócą się o pomoc 
do MFW.

Warto wspomnieć, iż na Węgrzech 
jest także duża grupa ludzi, której nie 
podoba się to co robi Orban, jednak pro-
blem polega na słabości i rozbiciu opo-
zycji. Jej zjednoczenie nie powiodło się 
oddolnie stworzonemu przez obywateli 
ruchowi Solidarność, który odwołuje się 
do naszej, polskiej „Solidarności”. Warto 
jednak podkreślić, że w listopadzie bie-
żącego roku były lewicowy premier Wę-
gier Gordon Bajnai utworzył ruch o na-
zwie „Razem 2014”. Jest to pierwsza 
poważna alternatywa dla Victora Orba-
na, która może mu zagrozić w wyborach 
parlamentarnych w 2014 roku.

Zdaniem profesora Góralczyka, 
Węgry to teraz tylko demokracja dekla-
ratywna. Jej podstawy zostały bowiem 

rozmontowane. Przypomniał także, iż 
niektórzy pragną wprowadzić Budapeszt 
w Warszawie.  Ten wykład na pewno dał 
pewne pojęcie z czym byłoby to związa-
ne.  Niestety kwestia węgierska wobec 
palących spraw Grecji czy Włoch nie 
jest w tym momencie najistotniejsza dla 
UE. Profesor Góralczyk uważa jednak, iż  
jest ona papierkiem lakmusowym granic 
unijnej tolerancji. Czy w UE jest miejsce 
na opartą na państwowym interwencjo-
nizmie demokrację fasadową, a nawet 
miękką autokrację jaką w istocie wpro-
wadził „system Orbana”? Czas na pewno 
da odpowiedź na to pytanie.

Adam Dorywalski

Studenci Centrum Europejskiego po-
nownie wsparli charytatywną akcję 

świątecznej pomocy Szlachetna Paczka. 
Głównym założeniem tej akcji jest idea 
przekazywania bezpośredniej pomo-
cy – by była ona skuteczna, konkretna 
i sensowna. Na podstawie informacji ze-
branych przez wolontariuszy Stowarzy-
szenia Wiosna, każdego roku powstaje 
baza rodzin, które dotknęło nieszczęście, 
tych, których bieda jest niezawiniona. Są 
to najczęściej rodziny wielodzietne, nie-
pełne, z chorymi lub niepełnosprawnymi 
dziećmi. Dzięki zebranym przez nich in-
formacjom, darczyńcy spełniają potrzeby 
ludzi w określonej sytuacji, odpowiada-
jąc na ich jasno sprecyzowane potrzeby. 
To daje pewność, że pomoc trafia tam, 
gdzie jest najbardziej potrzebna!

W tym roku zdecydowaliśmy się po-
móc Pani Magdalenie z województwa 
podlaskiego, która samodzielnie wycho-

wuje dwóch synów (23 i 11 lat). Oprócz 
podstawowych potrzeb (żywność, ubra-
nia i środki czystości) rodzina marzyła 
o nowej kuchence, gdyż obecna często 
się psuła i coraz bardziej realna stawała 
się groźba braku możliwości przygoto-
wania jakichkolwiek ciepłych posiłków. 

Dzięki Waszej ofiarności udało się 
spełnić marzenia rodziny Pani Magda-
leny! Serdecznie dziękujemy za całą 
pomoc finansową przekazaną do puszki 
w bibliotece CE oraz podczas zbiórek na 
Waszych zajęciach. Łącznie zebraliśmy 
619 zł 27 gr co pozwoliło na zakup tak 
potrzebnej tej rodzinie kuchenki. Jeste-
śmy również wzruszeni Waszą odpowie-
dzią na apel o przynoszenie żywności 
i trwałych środków czystości – kosze, 
które stały w holu CE opróżnialiśmy kil-
kakrotnie, ponieważ były wypełniane po 
brzegi!  Dzięki Waszej hojności i otwar-
temu sercu do rodziny Pani Magdaleny 

zostało posłanych kilkanaście paczek 
pomocy! Pokazaliśmy razem ogromną 
moc czynienia DOBRA, która w nas tkwi! 
Dziękujemy!

Adam Leśniewicz

Koło Naukowe „Europa Nova” & 
Samorząd Studentów CE UW

Studenci CE dla
akcji Szlachetna PACZKA
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Miej swoje zdanie o...

Praca podczas studiów stała się czymś 
zupełnie normalnym i powszechnym 

wśród studentów. Parę lat wstecz tyl-
ko nieliczni łączyli naukę z zarobkiem. 
Obecnie sytuacja, w której student sam 
się utrzymuje lub chociaż dorabia do kie-
szonkowego czy stypendium nikogo już 
nie dziwi. Młodzi ludzie w zależności od 
możliwości czasowych i liczby zajęć na 
uczelni zarabiają w wolnych chwilach na 
swoje potrzeby.

Studenci zazwyczaj ścieżkę zawodo-
wą rozpoczynają od bezpłatnych praktyk 
i staży, po których szukają konkretnej 
pracy w interesującej ich branży. Zdoby-
te doświadczenie oraz nowe umiejętno-
ści są wówczas ich dodatkowym atutem 
u potencjalnych pracodawców. Faktem 
jest również, że większość studentów 
decyduje się  na dorywcze, sezonowe 
formy zarobku we wszelkiego rodzaju 
sklepach, restauracjach, call center itp. 

Takie prace (choć najczęściej wiążą się 
z niskim zarobkiem), mają pewną klu-
czową zaletę – elastyczny grafik. Ten 
czynnik jest przeważnie decydujący. Na 
poważne oferty wymagające pełnej dys-
pozycyjności młode osoby decydują się 
dopiero na ostatnich latach studiów lub 
bezpośrednio po nich. 

Co studenci uważają o pracy na stu-
diach?

...pracy na studiach

Uważam, że praca i różnorodne doświadczenia w niej zdobyte są elementarnym wymogiem, który powi-
nien być spełniany przez rzesze studentów, szczególnie kierunków humanistycznych. Studia poszerzają 
horyzonty, uwrażliwiają na problemy nurtujące opinię społeczną oraz uczą niejednokrotnie pracy w gru-
pie. Praktyczne umiejętności pozyskujemy jednak głównie w pracy. Osobiście uważam, że mała firma 
daje więcej możliwości zdobywania kluczowych kompetencji niż państwowe urzędy. Dzięki pracy z małej 
strukturze ma się dostęp do odpowiedzialnych zadań oraz dostrzega się swój wyraźny wpływ na budowę 
potencjału firmy. Istotna jest również szeroka gama moich obowiązków - począwszy od pozyskania klien-
ta, co jest nie lada wyzwaniem, po kompleksowe przygotowanie dokumentacji. Warto zdać sobie sprawę, 
że nie we wszystkim musimy być najlepsi – zespół istnieje właśnie po to, by zoptymalizować działania tak, 
aby każdy zajmował się kwestiami, w których rozwiązywaniu jest najefektywniejszy. Pracodawcy nie in-
teresuje bowiem ilość czasu jaką poświęciliśmy na realizację danego działania lecz rezultat. Praca sama 
w sobie stanowi wartość i każda jej forma może nas wiele nauczyć – czy to zajęcie związane z naszymi 
zainteresowaniami czy też praca dorywcza. Dla pracodawcy ważne są kompetencje, a nie tylko wiedza 
branżowa, którą można bez problemu nabyć chociażby poprzez książki.

Patrycja, studentka 3 roku

Połączenie pracy ze studiowaniem byłoby fajną opcją, ale niestety na studiach mojego typu nie ma na to 
czasu. Jestem studentem pierwszego roku Politechniki Warszawskiej na kierunku Mechatronika, Robo-
tyka i Automatyka i zazwyczaj nie mam wolnej chwili na nic poza nauką. Dwa pierwsze lata są ,,walką” 
o utrzymanie się na studiach, więc o pracy pomyślę później.  Na trzecim roku, gdy minie okres ,,przesiewu” 
studentów pewnie zdecyduję się na staż w większej firmie by zdobyć doświadczenie i praktyczną wiedzę. 
Kto wie, może po nim uda mi się znaleźć upragnioną pracę – na co bardzo liczę :)

Mateusz, student 1 roku

Generalnie w Warszawie raczej nie ma takiego pojęcia jak „bezrobocie wśród studentów”. Żeby nie móc 
znaleźć pracy, trzeba się naprawdę postarać. Studenci, w przeciwieństwie do absolwentów, z wiadomych 
powodów zatrudniani są nader chętnie. Oczywiście, jeśli mówimy o pracy dorywczej, typowo studenckiej, 
skupionej na zarobkach, a nie rozwoju, bo z tą drugą bywa znacznie gorzej. Osobiście mam bardzo po-
zytywne doświadczenia, poczynając od pracy jako hostessa, przez bycie kelnerką, na recepcjonistce koń-
cząc. A gdy student obrotny i ogarnięty, potrafi także całkiem nieźle zarobić.

Martyna, studentka 3 roku

Studiuję na trzecim roku europeistyki. Zajęć na uczelni mam bardzo mało i z powodzeniem mogę pozwolić 
sobie na pogodzenie nauki z pracą. Obecnie pracuję dorywczo, jest to praca nocna przy inwentaryzacjach 
w hipermarketach i mniejszych sklepach. Nie ukrywam, że jest to raczej ciężkie zajęcie ze względu na go-
dziny pracy, ale zarobki są całkiem przyzwoite. Póki nie znajdę lepszej pracy, będę trzymała się obecnej. 
Od października szukam stałego zatrudnienia w wymiarze od poniedziałku do piątku w stałych godzinach. 
Poszukuję głównie przez popularne portale internetowe. Do tej pory byłam na kilku rozmowach, jednak póki 
co – bez skutku. Pracodawcy chcą zatrudniać osoby z dużym doświadczeniem, a przecież my jako młodzi 
studenci też musimy gdzieś to doświadczenie zdobyć. Szkoda, że szefowie firm często tego nie rozumieją 
i nie chcą dać szansy. Także dlatego należy, moim zdaniem, jak najwcześniej podjąć pracę i zdobywać 
cenne doświadczenie i umiejętności, które potem można wpisać w CV.

Klaudia, studentka 3 roku

Praca podczas studiów to świetna możliwość na zdobycie dodatkowych pieniędzy – a chyba każdy student 
ich potrzebuje. Studiując dziennie ciężko jest jednak znaleźć coś „stałego” czy związanego stricte z kierun-
kiem studiów. Zazwyczaj trzeba szukać czegoś w systemie zmianowym czy pracy na weekendy. Dlatego 
też wielu studentów, w tym i ja, pracuje np. jako kelnerzy czy barmani. Nie pomaga to niestety w zdobywa-
niu doświadczenia zawodowego :(  Osobiście chętnie podjęłabym się pracy czy chociażby stażu związanej 
z tym co studiuje, ale ogromna większość firm poszukuje pracowników dostępnych od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8-16, kiedy odbywa się sporo zajęć uniwersyteckich. Wyklucza to poważniejsze za-
angażowanie się. Chciałabym, aby więcej pracodawców wzięło to pod uwagę i postarało się być bardziej 
elastycznymi. Mam także nadzieję, że w  przyszłym semestrze lub roku uda mi się wygospodarować więcej 
czasu na poważniejszą pracę.

Magda, studentka 2 roku
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Tytuł: Pięćdziesiąt twarzy Greya, książ-
ka rozpoczęła dotychczas trzyksiążkową 
serię. 
Autor: E. L. James

Seria z nazwiskiem Grey w tytule 
to  książki, które masowo czyta się 

w kawiarniach i poczekalniach, o których 
bezwstydnie dyskutuje się w środkach 
komunikacji, na które nie sposób do-
czekać się w bibliotecznych kolejkach. 
Książki, które, jak wyliczono, na świecie 
sprzedają się w tempie jednego egzem-
plarza na minutę. Także w Polsce seria 
okupuje wszelkie rankingi sprzedaży, co 
– biorąc pod uwagę odsetek procentowy 
czytelnictwa w naszym kraju – powoduje 
potrzebę bliższego przyjrzenia się temu 
popkulturowemu zjawisku. My także 
pewnego przedpołudnia dołączyłyśmy 
do tego powszechnego już zjawiska, 
żywo spierając się o „Pięćdziesiąt twarzy 
Greya” przy kawie, a dyskusja ta przero-
dziła się w tekst.

Książki opisują historię Any – młodej, 
niedoświadczonej seksualnie dziew-
czyny, która spotyka Christiana Greya 
– bogatego, przystojnego, seksowne-
go biznesmena. Ta znajomość bardzo 
szybko zdominuje życie Any, a w miarę 
poznawania Greya, bohaterka wkracza 
w coraz bardziej przerażający ją i zara-
zem fascynujący świat seksu. Również 
tego w wydaniu hard, bo Christian Grey 
okazuje się praktykować SM.

„Pięćdziesiąt twarzy Greya” – obawy 

Pomimo że sama powieść nie wydaje się 
tak „niebezpieczna” i demoralizująca jak 
straszą niektóre środowiska, to już jej fe-
nomen i rozgłos wokół niej może być nie-
pokojący. Szeroki oddźwięk i skala popu-
larności „50 twarzy…” może bowiem stać 
się przyczyną pewnego rodzaju uma-
gicznienia czy ubajkowienia opisywanej 
dewiacji seksualnej, nosi też znamiona 
odkrycia „skrywanej prawdy”, rewelacji 
na miarę Raportu Kinseya.    

W pewnym sensie książka może 
sprawić, że zrobimy krok w tył w walce 
o równouprawnienie kobiet, wytrącić so-
bie fundamentalny argument, że „nie, za-
wsze oznacza nie” oraz dać złudne wra-
żenie, że kobiety, choć często się do tego 
nie przyznają, w głębi serca „tak wła-
śnie lubią” i dla kochanego mężczyzny 

są gotowe zrobić dosłownie wszystko. 
Samo wyjście sadomasochistów z szafy 
nie jest zjawiskiem negatywnym, warto 
o tym rozmawiać zwłaszcza, że w Polsce 
o seksualności mówi się zdecydowanie 
za mało, jednakże nie należy zapominać 
o tym, że nie każdy ma takie upodoba-
nia erotyczne. Skala popularności SM po 
premierze książki może sprawiać błędne 
wrażenie, że prezentowana w niej mniej-
szość jest w rzeczywistości większo-
ścią, że każda kobieta marzy o silnym 
i kompletnie dominującym mężczyźnie 
a skrajnie patriarchalny układ jest czymś, 
co utraciłyśmy w procesie feminizacji i za 
czym tęsknimy (świadomie lub podświa-
domie). 

Nie tylko same opisy praktyk seksual-
nych podkreślają męską wyższość, lecz 
także zachowanie bohaterki, zwroty takie 
jak „nie ośmielała się na niego spojrzeć”, 
„posłusznie czekała” czy „spuściła pokor-
nie wzrok” w nieerotycznych kontekstach 
podkreślają miejsce kobiety w opisywa-
nym układzie. Taka antybohaterka nie 
przysłuży się idei równości i niezależno-
ści kobiet i nie powinna być ich przedsta-
wicielką! 

Choć w powieści to jest wspomniane, 
już w samym odbiorze czy marketingo-
wym szumie wokół książki (np. wyda-
wanych poradnikach SM) zapomina się 
o jeszcze jednym ważnym aspekcie: 
sadomasochizm polegający na zadawa-
niu bólu, upokarzaniu czy zniewalaniu, 
wciąż kwalifikowany jest jako zaburzenie 
preferencji seksualnych i często ukrywa 
się za nim problem psychiczny lub emo-
cjonalny uczestników relacji. 

„Pięćdziesiąt twarzy Greya”
– nadzieje 

Jak bardzo jednak nie oburzać się na 
wybuch Greyowej ekstazy czytelniczej, 
faktem jest, że książka przełamuje pew-
ne bariery. 

Historia opowiedziana jest w pierw-
szej osobie, czyli z perspektywy głównej 
bohaterki, Any. Tym samym poznajemy 
jej odczucia i wrażenia – to banał, ale 
niekonieczne w sytuacji, kiedy dominu-
jącym wątkiem powieści jest wątek sek-
sualny. Ana opisuje więc swoje wrażenia 
cielesne – skurcze mięśni, doznawa-
ną przyjemność i ból, bariery stawiane 
przez jej ciało, które stopniowo przekra-
cza. Obcując z tak intymnym zapisem 

wrażeń trudno nie zastanowić się nad 
własnym życiem seksualnym. W dodat-
ku E. L. James zwraca uwagę na kwe-
stie często wypierane z idealizowanych 
przedstawień seksu jak choćby natural-
ne wydzieliny ciała czy jego niespodzie-
wane reakcje.

Dyskusyjną kwestią jest na pewno 
pokazanie praktyk BDSM  jako lekko 
frywolnych przyjemności, ale może to 
też być pewien impuls do eksperymen-
towania we własnym życiu seksualnym, 
czasem przekraczania własnych barier, 
by seks był przyjemnością, a nie nudnym 
obowiązkiem. Jeśli pamięta się rzecz ja-
sna, że zawsze zarówno decyzja o tych 
zmianach jak i przyjemność muszą być 
obustronne.

Czy zatem trylogia książek o Greyu 
dokona seksualnej rewolty w polskim 
społeczeństwie? To kwestia wątpliwa, ale 
jest nadzieja, że stanie się ona tematem 
dyskusji, a w rezultacie pomoże bardziej 
świadomie podchodzić do kwestii seksu. 
Zarówno kobietom, jak i mężczyznom.

Grey współczesną wersją bohaterów 
de Sada? 

Wszyscy dobrze wiemy, że James ma 
swoich znakomitych poprzedników, któ-
rych porno- i erotopowieści do dziś cie-
szą się niesłabnącym zainteresowaniem 
(patrz: Zmysłowa Seria wyd. W.A.B). Po 
co więc napisała tę książkę?

Pomijając kontekst sadomasochi-
styczny, historia opisana w książce jest 
nade wszystko prostym romansem, opo-
wieścią o pokonywaniu granic (po obu 
stronach relacji), rytuałach przejścia i ini-
cjacji seksualnej. Zdecydowanie bliżej 
jej więc do powieści Jane Austin (patrz: 

Pięćdziesiąt twarzy Greya,
czyli SM  wychodzą z szafy

sceny bali i rautów) niż do, dajmy na 
to, skandalizującej „Justyny, czyli nie-
szczęść cnoty” de Sada. 

Wątku erotycznego pominąć się jed-
nak nie da, ba, jak to w przypadku lite-
ratury pop często bywa, kunszt literacki 
zastąpiony zostaje innym elementem – 
w tym przypadku właśnie podsycanym 
napięciem seksualnym. Jeśli to seks 
jest czynnikiem napędzającym sprzedaż 
książek E. L. James, to nie Grey uwodzi 
Anę, tylko James uwodzi nas, dokładnie 
w taki sam sposób jak twórcy reklam per-
fum lub ubrań wykorzystują seksualność 
by sprzedać nam swoje produkty. 

James stale nakręca swój interes: 
płyty z osobiście dokonanym przez nią 
wyborem utworów, poradnik seksualny, 
wkrótce adaptacja filmowa, wszystkie 

te okołopopliterackie produkty podbija-
ją swoją wzajemną sprzedaż. Wątpliwe 
jednak, czy w ostatnim okresie specjal-
nie poszukiwana stała się wielokrotnie 
przywoływana w książce powieść Tho-
masa Hardy’ego „Tessa d’Urberville”, czy 
grane przez Greya preludia Chopina.

De Sad w swoich powieściach do-
konywał surowej krytyki społeczeństwa, 
zmagał się z pojęciem i sensem cnoty, 
z różnicami między sztucznie nałożoną 
w formie konwenansów kulturą, a wy-
zwalającą naturą. Nawet jeśli w swoich 
opisach dochodził do przesady, próbował 
rozwikłać to rozdzierające istotę człowie-
ka położenie pomiędzy naturą i kulturą. 

W tym kontekście powieści E. L. 
James są wyraźnym znakiem naszych 
czasów: seks to czysta hegemonia, za-

bezpieczona i wynegocjowana podpi-
sanym kontraktem, o problemach tego 
świata decyduje się tylko w poufnych 
rozmowach na najwyższych szczeblach, 
a nam pozostaje skupić się na ćwiczeniu 
naszych mięśni Kegla.

Lidia Rudzińska, Martyna Steckiewicz

Długie, ciemne, zimowe wieczory zbli-
żają się wielkimi krokami. Bardzo 

wielkimi, bo już dziś zmrok zapada prak-
tycznie parę godzin po wschodzie słońca 
i nikomu nie chce się wyściubiać nosa 
za drzwi. Przed nami ta najbardziej przy-
gnębiająca część roku, kiedy porzucamy 
jakąkolwiek aktywność na rzecz zakopa-
nia się pod kocem, najlepiej z kubkiem 
aromatycznej herbaty lub gorącej czeko-
lady pod ręką. No dobrze… Ale co zrobić 
z tym nieoczekiwanym mnóstwem cza-
su, jaki zyskujemy w zimie? Odpowiedź 
jest prosta – czytać! Odpływać w odległe 
krainy, poznawać niepoznane, smucić 
się i radować losami bohaterów, dać się 
porwać intrygom i namiętnościom. I przy 
okazji, poprawić trochę statystyki doty-
czące spotkań Polaków z książką. Pew-
nie jeszcze zapytacie: „Ale co czytać?” 
Bo przecież rynek księgarski jest nie-
zmierzony, jak okiem sięgnąć, a biedny 
student nie ma czasu na przekopywanie 
się przez góry tomów. A ja na to odpo-
wiem, że na ratunek przychodzą nam 
blogi czytelnicze. 

Czym są blogi czytelnicze?

O fenomenie bloga, jako takiego, nie 
muszę chyba nikomu opowiadać. Więk-
szość z nas doskonale wie, jak funk-
cjonują te internetowe dzienniki, które 

w swoim czasie stanowiły formę ekspresji 
osobistej prawie każdego nastolatka. Na 
szczęście, ktoś mądry wpadł na wspania-
ły pomysł wykorzystania tego potencjału 
w słusznej sprawie. I zaczął publikować 
swoje opinie o przeczytanych książkach. 
Koncepcja przyjęła się i bardzo szybko 
zdobyła rzesze zwolenników. Dlaczego? 
A no dlatego, że każdy szanujący się mól 
książkowy chce nie tylko książki czytać, 
ale też o książkach dyskutować. Dla wie-
lu przeglądanie i komentowanie recenzji 
na blogach jest właśnie niczym innym, 
jak formą dyskusji. Tak więc, odwiedza-
jąc pierwszą z brzegu, przypadkową 
tego typu stronę internetową, natkniemy 
się na mniej lub bardziej rozbudowaną 
recenzję danej książki, a pod nią – na 
długą, często na kilkadziesiąt wpisów, 
wymianę opinii między internautami. Co 
jest największą zaletą blogów czytelni-
czych? Fakt, że dostarczają obiektywnej 
opinii na temat literatury. Obiektywnej, 
ale pod warunkiem, że wyłączymy śle-
pe zaufanie w słowa innych, a włączy-
my nasze własne myślenie. Przykład: 
sumując wszystkie subiektywne opinie 
czytelników, którzy wypowiedzieli się na 
n-liczbie blogów, możemy sobie wyrobić 
jakiś pogląd na dany tytuł książkowy. Je-
śli chwali go 10% bloggerów, a pozostali 
mieszają z błotem, to nasuwa się logicz-
ny wniosek, że książka jest kiepska i mo-

żemy sobie ją odpuścić, niewiele przy 
tym tracąc. Jeżeli natomiast sytuacja jest 
odwrotna i 90% recenzji wychwala książ-
kę pod niebiosa, szybko zrozumiemy, że 
jest to tytuł obowiązkowy.

Co daje nam lektura blogów 
czytelniczych?

Otóż, bardzo wiele korzyści. Numer 1: 
oszczędność czasu. Paradoksalnie, po-
święcając 10 minut dziennie na przejrze-
nie naszych ulubionych blogów, możemy 
się uratować od zmarnowania długich 
godzin i dni, które spędzilibyśmy nad 
nudną jak flaki z olejem i ciągnącą się 
w nieskończoność lekturą. Na dodatek, 
nie stracimy cennych minut w księgarni, 
bo już przekraczając jej progi, będzie-
my dokładnie wiedzieli, co warto kupić, 
a czego nie. Korzyść numer 2: posze-
rzanie literackich horyzontów. Zarówno 
w sensie poznawania nowych gatunków, 
czy nieznanych wcześniej autorów, jak 
i w sensie zdobywania wiedzy o szeroko 
pojętej literaturze jako dziedzinie życia. 
Na pewno nie stanie się to wraz z pierw-
szą przeczytaną recenzją. Ale po jakimś 
czasie sami się zorientujecie, że z ła-
twością kojarzycie nazwiska literackich 
noblistów i ba, nawet umiecie je przy-
pisać do tytułów! Mała rzecz, a cieszy. 
Zwłaszcza, że to się chyba nazywa być 

„Przeczytałem - polecam”Czyli słów kilka
o blogach czytelniczych
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wykształconym? Albo, jak kto woli, bły-
skotliwym. A poza tym, nigdy nie wiado-
mo, kiedy Wasz potencjalny pracodawca 
okaże się miłośnikiem Marqueza i doce-
ni to, że jako jedyni spośród wszystkich 
potencjalnych pracowników kojarzycie 
nazwisko. Korzyść nr 3: nauka krytycz-
nego myślenia. O tym już wspomniałam 
wcześniej. Przyjmując tak duże ilości in-
formacji, siłą rzeczy musimy przestawić 
się na krytycyzm i oddzielać ziarno od 
plew. Trzeba myśleć logicznie, porówny-
wać, analizować, zastanawiać się. Ktoś 
może mnie wyśmiać, że to zbyt dużo za-
chodu, jak na zwykłe czytanie recenzji. 
Ale ci, którzy lubią czytać w ogóle i któ-
rzy mienią się humanistami, zrozumieją 
i docenią te możliwości samorozwoju. 
No i korzyść ostatnia: czyli cała wartość 
dodana, jaką niesie ze sobą umiejsco-
wienie tego wszystkiego w Internecie. 
Nie będę się rozpisywać nad zaletami 
możliwości zabrania głosu w debacie 
publicznej, nawet jeśli dotyczy ona naj-
bardziej błahych spraw; poczucia przy-
należności do grupy, nawet jeśli to tylko 
grupa wirtualna; dostępu do informacji 
z całej globalnej wioski, nawet jeśli to tyl-

ko opinie o książkach. Znamy to wszyst-
ko z codziennego życia. I gdyby nam na 
tym nie zależało, to moglibyśmy żyć bez 
Internetu. A coraz częściej wydaje się, że 
jednak nie możemy.

Jak zacząć?

Nie jest to takie trudne, jakby się mo-
gło wydawać. 461 polskich blogów ma 
w swojej nazwie słowo mniej lub bardziej 
związane z książkami i czytaniem (bada-
nie W imię bloga: nazwy polskich blogów, 
A.Kochańska, J. Giemza, 21.11.2012). 
Wystarczy więc wstukać w Google sen-
sowną kombinację wyrazów i na pewno 
trafimy na stronę któregoś z najbardziej 
poczytnych blogów. Ale jeżeli nie wierzy-
cie tak o, na słowo, to proponuję zacząć 
od Spisu Moli Książkowych (http://www.
nasze-czytanie.blogspot.com), który jest 
swego rodzaju katalogiem blogów z re-
cenzjami. Kiedy już uda nam się zna-
leźć jakąś ciekawą stronę, pójdzie jak po 
sznurku. Dosłownie, bo większość blog-
gerów udostępnia linki do swoich ulubio-
nych blogów. „Z polecenia” możemy więc 
poznać naprawdę sporo wartościowych 

i sympatycznych stron.

I co teraz?

Teraz… cieszcie się czytaniem. Najpierw 
recenzji. A potem naprawdę dobrych 
pozycji z różnych gatunków literac-
kich. Dyskutowaniem z ludźmi, którzy 
to kochają, znają się na tym i mają coś 
mądrego do powiedzenia. Z czasem, 
cieszcie się również rosnącą wiedzą, co-
raz lepszym zorientowaniem w świecie 
książek oraz zaoszczędzonym czasem 
w księgarniach i bibliotekach. A może 
wciągniecie się na serio i sami zechcecie 
pisać czytelniczego bloga? Oby tak, bo 
w ten sposób rodzi się prawdziwa pasja 
i miłość do książek. A to chyba najlepsze, 
czego można życzyć na Święta.

Paulina Zając

My memories from Egypt

Dear M!

You know me, I get cold all the time so 
the best place I could find myself in is hot 
countries: Spain, Italy, Greece... I have 
visited the majority of hot countries in 
Europe which is important to me as I like 
to be close to my hometown. But this 
time I chose something completely new, 
totally distant and the one I have always 
dreamt of going to. Egypt :) I can’t even 
tell you how adorable this place is. The 
very feeling of a warm wind on my face 
after leaving the plane made up for the 
whole tiring and boring journey (almost 4 
hours on board… ugh!). And if you could 
just see the surroundings! Just like the 
ones you see in the movies. Incredible! 
Of course all the way to our hotel my Dad 
was telling me that I would be bored with 
this view, that everywhere are only sto-
nes, sand and Bedouins, maybe a don-
key if you’re lucky enough to spot it on 
time. But I felt completely the opposite! 
I felt like a child who was given a new toy 
and wants to enjoy it and discover it all 
the time, over and over again. 

I’m staying at a nice hotel which is si-
tuated in a small bay surrounded by high 
mountains. It’s very calm here and what 
is the most important - it is not crowded. 
I was really worried that here I would 
meet huge families with screaming chil-
dren. Hopefully I was wrong. What I love 
about this place is that the rooms are pla-
ced in small buildings so that you have 
the impression of living in a small city 
with the main building where the recep-
tion and dining room are. The beach is 
beautiful although there are stones eve-
rywhere what makes it difficult to enter 
the sea without the shoes on. But then… 
it’s just the paradise! It is a must to have 
a mask with snorkel with you. You should 
never leave your home without it. Here 
are so many colorful fish and creatures 
I don’t even know how to call! Yesterday 
one guy saw a turtle near the rocks. I will 
go there tomorrow and I hope to see 
it too. Besides lying on a beach, sun-
bathing and doing nothing you can do 
some sports like windsurfing, waterskiing 
or scuba diving. You can’t be bored here. 
Maybe it’s hard for you to imagine that 

I’m not only relaxing and turning from one 
side to the other so that my tan will be 
the same everywhere. I’ve already been 
to several places that I would like to tell 
you about. Last Friday I went on a one-
day-trip to Petra. Crossing all the borders 
was something I will never forget. We 
spent almost 2 hours filling and having 
checked all the documents – passports, 
visas, answering questions like “Who are 
you? Do you know anybody here? Whe-
re you born in Spain or Russia? What 
is the name of your father?” etc. Then 
checking our luggage and documents 
again. And it wasn’t because there were 
many of us. NO! That was because one 
guardian went for a coffee, the other was 
smoking, then the one from the checking 
point started chatting with his colleague 
and he didn’t care about us and so on. At 
that time it was very frustrating but now 
I think that was a comedy. Something 
like a parody of a real border and serious 
customs officers. But let me go back to 
Petra. Our group hired an English guide 
(his English wasn’t perfect but still beara-
ble to understand). Generally speaking 

these people here are very good at re-
membering new words and have good 
language skills. When they hear that you 
are from Poland or some other country 
they try to say everything they know in it. 
Sometimes it’s just one word but some-
times a few sentences. I was really sur-
prised. So our guide put us through the 
rock valley, told us everything he knew 
about the inhabitants, their beliefs, histo-
ry of the old city. The rocks were so co-
lorful, the stone had so many shades of 
red, yellow, beige… WOW! And the most 
famous monument in Petra – Khazneh. 
It’s worth to see it! I was really impres-
sed – I saw these things many times in 
books, films or on the Internet and finally 
I was there to see it live! However, you 
had to be very careful while you were 
walking through the valley because eve-
ry two minutes a camel or a donkey with 
a cab was crossing by without any care 
of others who weren’t the passengers. 
One guy from our group was hit by the 
running camel but luckily that wasn’t se-
rious. The old town was incredible. I took 
so many pictures that I almost filled the 
memory on my camera. 

The other day I made a four-day-trip 
around Bethlehem and Jerusalem. We 
hired a guide – he was from the Ukraine 
and he spoke Polish well. Without him 
we would not have any chances to see at 
least half of what we had seen. That was 
really helpful: he told us how much mo-
ney we should exchange, when to take 
a taxi, which way to go, he also knew tho-

se people there so very often we did not 
have to stay in queues. His knowledge 
was so wide, you could honestly say that 
he was definitely into it. He is the right 
person at a right place (as far as his job 
is concerned). We saw Bethlehem, Jeru-
salem: the most famous places – MUST 
SEE: place where Jesus was born, whe-
re he died, his grave, Mount of Olives, 
Stations of the Cross, Western Wall… 
many churches, chapels. There were 
plenty of them. Many, many people, Chri-
stians, Muslims and other followers. Eve-
ry church, every place there has its own 
history – every religion wants to play the 
main role in the holy places. For many, 
many years one church has been rebuilt 
many times because the priest changed 
or the king/queen wanted it, then another 
religion became more common so the 
next owners built something new (adju-
sted to their beliefs) and over and over 
again. So most of those buildings there 
have a huge variety of different styles in-
side and outside, which is breathtaking. 
Wow! We saw many pilgrimages, people 
were praying almost everywhere. I must 
admit, however, that to me all those holy 
places are not holy anymore. They are 
so commercialized that it is hard to talk 
about praying or have some private mo-
ment. I definitely did not feel anything 
special there, of course besides being 
amazed by visiting it and watching the 
most famous things. 

Still I am so happy I can be here. I feel 
that my dreams, everything I imagined in 

my head is slowly becoming true. Step 
by step ;) Tomorrow I’m moving to ano-
ther hotel near Giza. I’ll be closer to the 
pyramids and Sphinx that I have always 
wanted to see! I’m so excited! But now 
I have to prepare for our “Egyptian Par-
ty”! They have the best parties ever! No-
thing can be compared with them. Even 
these we had in Warsaw – remember 
Patrick’s party? ;) Everybody has to be 
dressed up – I’m going to be Cleopatra.

I wish you were here!
Hugs and see you in couple of days. 
Yours I

Isabella Stajer
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The very feeling of a warm wind on my face after leaving the plane 

made up for the whole tiring and boring journey (almost 4 hours on 

board… ugh!). And if you could just see the surroundings! 

Słowniczek
distant – odległy
adorable – uroczy
surroundings - otoczenie
bay – zatoka
snorkel – rurka do nurkowania
creatures - stworzenia
besides – oprócz, poza tym
tan – opalenizna
bearable - znośny
skills – umiejętności
inhabitants – mieszkańcy
wide – obszerny, szeroki
chapel – kaplica
followers – wyznawcy 
adjusted – dostosowane, zgodne
pilgrimages – pielgrzymki
holy – święty
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Czuję smutek wobec wszystkich placó-
wek, które miały mnie uczyć. Dziwne 
uczucie: wiedzieć o przebiegu Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej, a mieć minimal-
ne pojęcie o tym, co działo się w ciągu 
ostatnich 60 lat w mojej ojczyźnie. Tyl-
ko, że o tym się nie mówi, bo po co? 
Powtórzę: smutne. To, że moje pokole-
nie w większości widzi tylko przyszłość 
i walkę o zwiększenie wartości siebie-
towaru. Szkoda czasu na życie prze-
szłością, a tym bardziej PRLem, gdzie 
były tylko kartki, kolejki, „komuna”, a po-
tem Solidarność. Czuję również wstyd, 
że im więcej wiem, tym więcej nie wiem. 
Dlatego gonię i szukam. Dociekam 
prawdy i sprawdzam jak było. A było 
trochę inaczej.

Teraz jest lepiej. Podobno. Ilu mamy 
artystów, których rozpoznaje prawie 
cały świat? Jeszcze 40 lat temu mieli-
śmy. Wtedy to z nas czerpano, nami się 
inspirowano, nas naśladowano. Jerzy 
Grotowski – czy coś świta? Filozofów 
też kiedyś mieliśmy. Alfreda Tarskiego 
czy Romana Ingardena. Szkoda mi, 
że dopiero mając 22 lata miałam to 
szczęście, że spotkałam ludzi, którzy 
otworzyli mi oczy i uszy. Właśnie dlate-
go przeczytałam dwa zbiory felietonów 
teatralnych Konstantego Puzyny. Nie 
namówię pewnie nikogo do pochłonię-
cia tych lektur, więc o nich opowiem. 
Chyba potrzebuję. Trochę naiwnie, że 
może coś zmienię. Warto, bo zarówno 
od teatru, jak i życia można żądać cze-
goś istotnego.

Teatralna rzeczywistość

W latach 60. i 70. czy nawet później 
świat teatralny wyglądał inaczej. To, co 
uderza kiedy tylko zagłębić się w felie-
tony Puzyny, to młodzi ludzie. Weźmy 
osoby mające teraz 40-50 lat, które stu-
diowały w większych miastach takich 
jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź 
czy Poznań. Niezależnie, czy ich alma 
mater był uniwersytet czy politechnika, 
chodzili do teatru! Po prostu, oszczę-
dzali (a bywało ciężko) i szli. A były już 
wtedy kina. Nie mam na myśli sytuacji, 
kiedy na całe miasto przypadało jed-
no kino! Zazwyczaj było ich już wtedy 
kilka, możliwości obejrzenia filmu ab-
solutnie były. Mieli również telewizję. 
Mimo to chodzili do teatru po kilka razy 
w roku. Teraz? Nieliczne jednostki by-
wają, reszta uważa, że nie ma powodu. 
No chyba, że się to lubi, ale tak, to bez 

sensu. Lepszą rozrywką jest impreza 
z piwkiem, albo wódką, aby było bar-
dziej słowiańsko.

Nie można jednak winić wyłącz-
nie publiczności, czy raczej młodzieży 
(średnia wieku na wszystkich sztukach 
które widziałam wynosiła mniej więcej 
35 lat), która po prostu straciła zaintere-
sowanie kulturą wyższą. Tylko czy wyż-
szą? Jak wygląda wieczór w większości 
polskich teatrów? Wybieramy sztukę, 
w której zazwyczaj można zobaczyć 
kilku serialowo-filmowych aktorów. Za 
sam bilet płacimy kilkadziesiąt złotych, 
siadamy w fotelu, kurtyna się podnosi. 
Zazwyczaj zamiast sztuki otrzymujemy 
często miłe dla oka show z oklepanymi 
chwytami, przeplatane tekstami, które 
potrafią część widowni rozśmieszyć. Mi-
jają 2-3 godziny i kurtyna opada, a my 
wychodzimy ze świętym poczuciem, że 
się ukulturalniliśmy. Dobrze zarabiają-
cym nie przeszkadza taka „odmiana”. 
Obejrzeć show na żywo, czy zobaczyć 
w TV. Skoro mogą sobie na to pozwolić, 
często wybierają to pierwsze. Młodzież 
zdecydowanie woli tańsze kino czy 
oglądany nielegalnie w Internecie film. 
Przecież co to za różnica? Żadna z tych 
grup nie szuka jednak w teatrze Teatru!

Brawurowy przykład teatru absurdu 
próbujący pogodzić sprzeczności. Pu-
bliczność, która jest komiczna w nosze-
niu swoich masek zrozumienia „wielkiej 
sztuki” i aktorzy tragiczni w swej często 
niedopracowanej i przystosowanej do 
kamer a nie rampy grze. Ktoś, kto przy-
gląda się temu wszystkiemu z boku nie 
ma pewności, czy to prawdziwe. Tak 

wygląda współczesność i ludzie, którzy 
w rzeczywistości toną w otoczce pozo-
rów istnienia. Chaos. Mam wrażenie, 
że nie o to chodzi właścicielom teatrów. 
Chociaż może to taki zabieg? Absurd 
w teatrze zamiast teatru absurdu.

Konstanty Puzyna trafnie określił 
kulturę masową: Produkowana jest 
przemysłowo, podobnie też powielana 
i rozpowszechniana. Zalewa nas ze-
wsząd, standaryzuje i uniformizuje ludz-
kie społeczności w stopniu na tę skalę 
dotąd nie znanym. Mówi się co prawda, 
że po raz pierwszy w dziejach stała się 
powszechna, dostępna dla każdego. 
Zza tego demokratycznego frazesu 
coraz częściej wygląda jednak zimny 
uśmieszek totalitaryzmu. Masowość 
i uniformizacja, dobrze o tym wiemy, są 
zawsze na rękę ciągotom totalitarnym: 
przemysłu – bo dopiero wtedy interes 
się opłaca; władz – bo znacznie wtedy 
łatwiej nami manipulować. Więc pewnie 
nie bez racji panuje opinia, że mamy 
nareszcie kulturę prawdziwie demo-
kratyczną. „Panująca opinia jest to opi-
nia panujących” – zauważył już Bertolt 
Brecht, stary złośliwiec.

Mogłoby się zdawać, że do tej pory 
opowiadam o teatrze. Niekoniecznie, 
a na pewno nie tylko. Powróćmy do 
Konstantego Puzyny. To, co przede 
wszystkim wyróżnia go spośród innych 
krytyków teatralnych, to inne spojrzenie 
na rolę teatru. Jemu spektakl służy za 
okulary, przez których pryzmat opisuje 
społeczeństwo. Po jaką zresztą cholerę 
w ogóle pisać o teatrze, jeśli nie po to, 
by pisać o życiu? Co ględzić o pięknie? 

Żądać czegoś 
istotnego

Po jaką zresztą cholerę w ogóle pisać o teatrze, jeśli nie po to, 
by pisać o życiu? Co ględzić o pięknie? Wystawiać cenzurki, 
układać teatralne tabele ligowe? Szkoda na to papieru i czasu, 
póki nie chodzi o coś więcej.
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Wystawiać cenzurki, układać teatralne 
tabele ligowe? Szkoda na to papieru 
i czasu, póki nie chodzi o coś więcej. 
No dobrze, ładnie powiedziane, ale 
o co właściwie chodzi i co znaczy to 
wielokrotnie wspominane „coś więcej”? 

Co to znaczy teatr?

W czasach Puzyny nie wszystkie teatry 
były fabrykami do produkcji przedsta-
wień i cowieczornego handlu dość dro-
gim, żywym (!) towarem. Potrafiły nie 
być przygniecione biurokracją czy ko-
mercją. Dziś, kolejne teatry wyrastają 
jak grzyby po deszczu, ale nie z ofer-
tą świeżości scenicznej, aktorskiej. Ze 
świecą dzisiaj szukać teatru, który nie 
nastawia się na zarobek i nie sprzedaje 
(!) kiczu. Och, bardzo kulturalnego ki-
czu. Któż to jednak powiedział, że kicz 
jest sztuką w złym guście? Przeciwnie. 
Zły gust dostrzegamy w kiczu dopiero 
wówczas, gdy minie moda na gusty, 
jakie reprezentował. W momencie, gdy 
powstaje, kicz stara się być właśnie 
w jak najlepszym guście. Ambicją kiczu 
jest stać się p o d o b n y m do tego, 
co uchodzi w danym okresie za dobrą 
sztukę. I wszystkim się podobać. Niko-
go nie urazić, niczego, broń Boże, nie 
powiedzieć – ale wywołać wrażenie, 
że tu się mówi rzeczy ważne, głębo-
kie, ostre, nowe. Kicz to mistrzowskie 
powielanie stereotypów. Wszystkich 
formalnych i treściowych, które – po-
nieważ stały się stereotypami – niczym 
nikomu nie grożą. Żadną nową myślą, 
żadną obserwacją, żadnym podważe-
niem przyzwyczajeń i nawyków. Widzo-
wie takich zakłóceń przecież nie lubią, 
wydziały kultury też raczej nie. Ryzyko 
zbyt jest dzisiaj ryzykowne. Chcąc zaś 
podobać się wszystkim, trzeba dawać 
im to, do czego już przywykli, o czym 
słyszeli, do czego zdołali się jako tako 
przyzwyczaić – ale podawać jako no-
wość, awangardowość, „gust współ-
czesny”, żeby ich lenistwo estetyczne 
i poznawcze dodatkowo mile połech-
tać. Wystawiamy to, czego chce pu-
bliczność, co się podoba. Zarobek gwa-
rantowany. To pierwszy dowód na to, 
że dzisiaj znaczenie Teatru jest jeszcze 
bardziej marginalne, pozbawione jego 
najważniejszej funkcji: kulturotwórczej. 
Jak może tworzyć, kiedy nieustannie 
stosuje minoderię? 

Warto sobie zadać pytanie czym te-
atr różni się od innych wariantów spę-
dzenia wieczoru? Niby wiadomo: żywy 
aktor. (…) Choćby dlatego, że reaguje 
na nas. Oddziaływanie w teatrze jest 
wzajemne i obie strony świetnie o tym 
wiedzą. (…) W kinach non-stop, widzo-
wie stale wychodzą, wchodzą, prze-
łażą nam po nogach, gadają – i nic. 

Podczas programu telewizyjnego tak 
samo: rozmawiamy, idziemy do kuch-
ni, nastawiamy czajnik, jemy kolację, 
żegnamy sąsiadów – i tylko rzucamy 
okiem na ekran, by nie utracić ciągłości 
zdarzeń. Ta różnica odbioru – co ozna-
cza? Że teatr ciągle jeszcze polega na 
bezpośrednim kontakcie dwóch partne-
rów, aktora i publiczności, a kontakt ten 
wymaga zarówno współpracy obydwu 
stron, jak osobistej obecności aktora. 
W TV i kinie tego nie ma: taśma, ekran, 
dzieło utrwalone i niezmienne, a my za 
szklaną szybą, podglądacze. Tylko dla 
ludzi wartość żywego człowieka i tej 
ulotnej chwili jakoś zanikła... Wina ma-
łej ilości dobrych aktorów? Ważniejsza 
chyba jest kwestia tego czy tak napraw-
dę mamy do czynienia z bezpośrednim 
kontaktem i czym on właściwie powi-
nien być? Rzuceniem kilku śmiesznych 
gagów, które pobudzą publiczność do 
wybuchu nagłego rozbawienia? To 

ostatnio często stosowany chwyt na 
bycie „współczesnym”.

Powiedziano mi, abym od pozo-
stałych ludzi oczekiwała mniej, niż od 
samej siebie. Zostawmy abstrakcję, 
słowa Puzyny odnieśmy do realnego 
przykładu. Weźmy najnowszy spektakl 
Teatru Polskiego czyli szekspirowską 
„Burzę”, która miała swoją premierę 24 
listopada 2012 roku. Od razu jednak 
zaznaczę, że Spektakl jak film, bronić 
się winien sam, bez pomocniczych lek-
tur, dlatego nie będzie tutaj odwołań do 
szekspirowskiej tradycji i literatury, bo 
nie o nią chodzi. Nie powinno… 

Płaszczyzna aktualności

W jednym z wywiadów Konstanty Pu-
zyna powiedział, że w teatrze przyjmuje 
tylko to, co niesie żywe, współczesne 
treści. Tutaj „Burza” powinna zasłu-
żyć na pochwałę. Sztuka jest przede 

wszystkim o manipulacji ludźmi. Pro-
spero (Andrzej Seweryn) za pomocą 
magicznej różdżki wpływa na życie 
i zdarzenia niczego nieświadomego 
władcy Neapolu (Ewa Makomaska) 
i jego świty. Na początku doprowadza 
on do rozbicia królewskiego statku, 
płynącego w pobliżu wyspy Prospera. 
W całości sztuki naprawdę urzeka siła 
przekazu i sposób pojawiania się na 
scenie kolejnych rozbitków. Wychodzą 
oni z osobliwego tryptyku z osobnymi 
kurtynami, które odsłaniają i zasłaniają 
konkretnego aktora. Najważniejszy jest 
jednak moment znikania i pojawienia: 
ten pomiędzy pełnym odsłonięciem, 
a zapaleniem małej lampki pod sufitem 
każdego z tych „przejść”. Aktorzy są 
niczym marionetki, które ożywają lub 
z których uchodzi życie. Jakże łatwo 
tą bezwolność przenieść na rzeczywi-
stość. Zupełnie jak masy, które posłusz-
nie pozwalają sterować się mediom czy 
korporacjom. Tylko, że Prospero kiedyś 
był jednym z nich, a teraz dochodzi się 
swoich praw: odebranej władzy. Cał-
kiem zgrabnie i dzisiejszo, zwłaszcza 
w obliczu niezadowolenia społecznego 
związanego z codziennością. Wszyscy 
mieszkańcy wyspy: Prosper wraz z cór-
ką Mirandą (Anna Cieślak), służącym 
mu Kalibanem (Piotr Cyrus) i duchem 
Arielem (Lidia Sadowa) są kloszarda-
mi, ale jako jedyni mogą wpływać na 
życie rozbitków. 

Trafnie zarysowano przekrój „wy-
spowego społeczeństwa” w osobach 
sług Prospera. Kaliban, grany przez 
starszego aktora, wykonujący ciężką 
pracę za kawałek chleba, nienawi-
dzi swojej sytuacji. Do tego stopnia, 
że jest gotowy uczynić swoim bogiem 
i całować palce u stóp człowieka, któ-
ry upoi go alkoholem. Inaczej rzecz się 
ma z młodym Arielem, który całą swo-
ją kwestię rapuje. Dziecko ulicy, mimo 
niewoli – energiczny, ulotny. Dzisiejszy. 
Jak duża część młodzieży, ma puszkę 
piwa za swój atrybut. Posłuszny. Gotów 
zrobić wszystko dla spełnienia marzeń 
o wolności. 

Andrzej Seweryn, specjalnie na 
potrzeby Teatru Polskiego, zamówił 
u Piotra Kamińskiego współczesne tłu-
maczenie szekspirowskiej sztuki. Jak 
sam powiedział w czasie spotkania ze 
studentami każde pokolenie powinno 
mieć swoje tłumaczenia. Tylko po co? 
Powraca mi w myślach jedno z najczę-
ściej zadawanych przez Konstantego 
Puzynę pytań: Czy ISTOTĄ sztuki te-
atru jest spektakl czy literatura dra-
matyczna? Na przełomie lipca i sierp-
nia odbył się w Gdańsku 16 Festiwal 
Szekspirowski, na którym Luk Perceval 
z Thalia Theater w Hamburgu udowod-
nił, że „Hamlet” może poruszyć i być 
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dzisiejszy. Nieprzyjemnie nasz, niezależ-
nie od tłumaczenia, a nawet pozostając 
od niego bardzo daleko. W Warszawie 
o to trudniej, pomijając niektóre spekta-
kle z Wierzbowej. Niestety.

Rola publiczności

Taki jest los teatru: żyje jedynie w dniu 
dzisiejszym. Nie zna klasyki jak literatu-
ra, malarstwo, muzyka; w bibliotekach 
i muzeach przechowywać można szcząt-
ki spektaklu, nie spektakl. Można go 
wprawdzie zrekonstruować i wznowić. 
Jednego przecież odtworzyć się nie da: 
publiczności z przed lat. A teatr jest sztu-
ką zgoła dziwaczną: odbiorca stanowi tu 
element dzieła, wpływa na jego kształt, 
chociaż dzieło jest niby ukończone. Na-
prawdę jednak nigdy nie jest ukończone. 
Wie każdy aktor, jak głębokie zmiany za-
chodzą w spektaklu, gdy zmienia się pu-
bliczność lub wydarzenia poza teatrem 
zmieniają jej reakcje, odczucia, namięt-
ności. Spektakl zmienia wtedy barwę, 
rytm, ba – nieraz cały sens. Bo i oni , ak-
torzy zmieniają się wtedy, choć czasem 
nie zdają sobie z tego sprawy.(…) Obie 
strony są tu jakby pod prądem – i wystar-
czy gdzieś przerwać obwód, by dzieło 
zgasło jak żarówka. Dlatego nigdy nie 
jest ukończone: zmienia się wraz z tymi, 
co współtworzą prąd. I dlatego jest nie-
trwałe: ginie wraz z nim.

W konfrontacji z wizją Puzyny warto 
zastanowić się, kim jest publiczność, do 
której jest kierowana sztuka Teatru Pol-
skiego. W czasie spektaklu, spoglądając 
po skonsternowanych minach otaczają-

cej mnie widowni, miałam wrażenie, że 
grupa kloszardów nie syci ich potrzeb 
estetyki. Nie musi się podobać, bo nie 
o to chodzi. Ale samo niepodobanie 
również nie wystarcza. Zwłaszcza jeśli 
wzbudza pewien niesmak zamiast po-
ruszać myślenie. A tu? Jak powiedział 
Konrad do Masek w Wyzwoleniu Jana 
Maciejowskiego Myśl się dla was gubi, 
bo nie widzicie myśli. (…) Tak jest, dotąd 
nie widzicie myśli mojej, tylko mnie, a nie 
o mnie chodzi.

Czy problem tkwi w widowni? Zbio-
rowisku przypadkowych ludzi, którzy 
przyszli „zażyć dawkę kultury wyso-
kiej”? Patrzą oni na scenę, jak na coś 
egzotycznego. Może gdyby publiczność 
była młodsza odbiór byłby inny? Może. 
W każdym razie widownia obserwuje, 
ale raczej nie odnosi „Burzy” do siebie. 
Niezależnie od wieku, dochodzi do ja-
kiegoś zgrzytu w samej koncepcji. Treść 
jest całkiem aktualna, forma w pewien 
sposób też, ale… Scenografia przed-
stawia londyńskie lido – wakacyjny ba-
sen, kąpielisko bogatych ludzi z lat 20. 
XX wieku. Dość trudno to ze sobą sko-
jarzyć. Podobnie rzecz ma się z kostiu-
mami delegacji z Neapolu. Eleganckie, 
jednolite kostiumy z tego samego okre-
su, co opuszczone kąpielisko. Kremowe 
surduty lub garnitury dobrze kontrastują 
z ubiorem bezdomnych. Problem tkwi 
w nierzeczywistości postaci. Widzowi 
trudno zobaczyć w aktorach coś bliskiego 
sobie i swojej codzienności. Przesłanie 
zdecydowanie spotęgowałoby odzianie 
aktorów we współczesne korporacyjne 
garnitury i zmiana basenu w blokowisko, 

praską kamienicę albo starą fabrykę. An-
gielski reżyser jednak wie lepiej, co dla 
polskiego teatru jest najlepsze.

Mam wrażenie, że albo Konstanty 
Puzyna (i przy okazji ja) zbyt dużo(?!) 
oczekujemy od Teatru, albo dyrektor 
Seweryn zbyt mało. W rozmowie po 
spektaklu podał w wątpliwość znaczenie 
publiczności dla przedstawienia. Dał do 
zrozumienia, że widownia po prostu jest, 
a to, co zrobi z obejrzanym spektaklem 
to już jej sprawa. Najłatwiej jest przyznać 
„wolność interpretacji” i nie chcieć dać 
niczego konkretnego. Szkoda. Szekspir 
w każdej ze swoich sztuk miał to za cel. 
Niby w czasie spektaklu aktorzy mówią 
do publiczności, nie ma tu jednak prądu. 
Z jednej strony, to akurat wspaniałe, sam 
Puzyna by to pochwalił, w świecie „in-
dywidualności” teatr ma zgrany  zespół, 
który potrafi grać razem i wspierać się 
na scenie. Mimo to czuje się jednak, że 
pierwsze skrzypce (nie tylko w sztuce) 
gra Andrzej Seweryn. Dominuje nad po-
zostałymi aktorami, a efekt ten wzmacnia 
rola manipulatora. Z drugiej strony, akto-
rzy w „Burzy” to wyraźnie zamknięte koło 
wzajemnej adoracji, które oddziela się 
od publiczności grubą kreską. To przed-
stawienie daje nam aktorów w sztuce dla 
sztuki i publikę z  martwym odbiorem.

Podobno tylko w teatrze można mó-
wić prawdę prosto w oczy. Pod różnymi 
postaciami. Nie można oderwać teatru 
od świata. Prawdy również. W „Burzy” 
Teatr Polski nie mówi, tylko krzyczy i to 
sam do siebie. W ostatniej scenie Pro-
spero prosi widownię o przebaczenie. 
Choć przychodzi mi to z trudem, bo czu-
ję niedosyt i pustkę, to ja przebaczam. 
Podwójnie.

Patrycja Michałek

*Wszystkie cytaty użyte w artykule pochodzą 
z dwóch zbiorów felietonów Konstantego Puzyny: 
„Burzliwej Pogody” oraz „Półmroku”. 

**Konstanty Puzyna - krytyk teatralny, eseista, te-
atrolog, poeta. Urodził się w Warszawie w roku 1929, 
zmarł w 1989 w Augustowie. Ukończył polonistykę 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1950-
1953 był kierownikiem literackim Teatru Polskiego 
w Bielsku-Białej i Cieszynie, następnie Teatru Wy-
brzeże w Trójmieście (sezon 1953/54 ), a później 
Teatru Dramatycznego (do roku 1961) i Teatru Ate-
neum w Warszawie (1969). W roku 1956 należał 
do założycieli miesięcznika teatralnego „Dialog”, 
w 1971 został jego redaktorem naczelnym. Był pra-
cownikiem naukowym Instytutu Sztuki PAN. W roku 
akademickim 1986/87 przebywał w USA jako dok-
torant City University of New York, przygotowując 
pracę o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu. Zmarł 
28 sierpnia 1989 w Augustowie. Został odznaczony 
m.in. Krzyżem Kawalerskim (1974) i Krzyżem Oficer-
skim (1986) Orderu Odrodzenia Polski.
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Wojna w filmie, 
film na wojnie

Kino polskie nie przestaje zaskakiwać.
Dopiero co mogliśmy poszczycić się entuzjastycznie przy-

jętą, demaskatorsko-realistyczną „Różą”, a już sieci kinowe 
zdynamizowały kolejne ambitne krajowe produkcje. 

Kino polskie nie przestaje zaskaki-
wać. Dopiero co mogliśmy poszczycić 
się entuzjastycznie przyjętą, demaska-
torsko-realistyczną „Różą”, a już sieci 
kinowe zdynamizowały kolejne ambitne 
krajowe produkcje. Dwie najnowsze – 
„Pokłosie” długo nieobecnego na wielkim 
ekranie Władysława Pasikowskiego oraz 
„Obława” w reżyserii Marcina Krzyształo-
wicza – podobnie jak wyżej przytoczony 
film Wojciecha Smarzowskiego orbitują 
wokół tematu polskiej historii, lecz każ-
da realizuje odmienną, wybitnie autorską 
koncepcję jej ukazywania.

Nie było chyba w minionym dzie-
sięcioleciu tak głośno i prowokacyjnie 
komentowanego polskiego obrazu jak 
film „Pokłosie” traktujący o mordzie do-
konanym przez mieszkańców niewielkie-
go miasteczka na lokalnej społeczności 
żydowskiej. Głosy establishmentu chwa-
lące produkt za rzekomą odwagę w de-
mitologizowaniu bolesnych, dotychczas 
zamiatanych pod dywan wydarzeń z na-
szej historii mieszały się ze wzburzeniem 
przeciwników obrazu dopatrujących się 
w nim ahistorycznej propagandy naru-
szającej dobre imię naszego kraju i jego 
szkodliwości dla polsko-żydowskiego 
dialogu i pojednania. Do powstałego 
sporu nie sposób odnosić się bez indywi-
dualnego zapoznania się z opisywanym 
filmem, jest on bowiem produkcją na tyle 
wymykającą się definicjom, że każdy 
widz powinien wyrobić sobie o nim wła-
sną opinię.

„Pokłosie” jednoznacznie łączy się 
z nazwiskiem swego twórcy, reżysera 
kultowych „Psów”, będącego także – przy 
okazji obu produkcji – wyłącznym auto-
rem scenariusza. Temu niegdyś bardzo 
kreatywnemu twórcy najlepszego w swo-
im gatunku rodzimego kina sensacyjne-
go, przez blisko dekadę konsekwentnie 
odmawiano funduszy na realizację ja-
kiegokolwiek osobistego projektu. Jak 
mówiło się nieoficjalnie – nie za sprawą 
porażki artystycznej jego poprzedniego 
filmu („Reich” z 2001 r.), ale rozbieżności 
ideologicznych między reżyserem a roz-
maitymi decydentami filmowego światka. 

Koniec końców, to właśnie zapowia-
dane jako najbardziej kontrowersyjny film 
w jego karierze „Pokłosie”, może okazać 
się trampoliną gwarantującą Pasikow-
skiemu długo wyczekiwany powrót na 
szczyt i większą swobodę twórczą. Roz-
czaruje się jednak każdy, kto oczekiwał-

by stylistycznej kontynuacji wcześniej-
szych dokonań autora. Wbrew pozorom, 
jest to film wyjątkowo stonowany, stawia-
jący głównie na nieśpieszne odsłania-
nie przed widzem kolejnych elementów 
świata przedstawionego. Mozolnemu 
stopniowaniu napięcia sprzyjają genial-
nie spożytkowane kreacje aktorskie na 
pierwszym i drugim planie, do bólu typo-
we dla współczesnego kina zdjęcia czy 

wiarygodne odtworzenie realiów naszej 
prowincji z początków XXI wieku. Ga-
tunkowo mamy początkowo do czynie-
nia z typowym dramatem obyczajowym, 
skupiającym się na problemach braci 
Kalina (Ireneusz Czop i Maciej Stuhr), 
z których jeden mierzy się z wyrzutami 
sumienia po nieobecności na pogrzebie 
rodziców i niezbyt miłym przyjęciem ze 
strony mieszkańców wsi, drugi zaś, spo-
tykając się z jeszcze większym społecz-
nym ostracyzmem, stopniowo odkrywa 
przed krewnym pewną wyjątkową ta-
jemnicę. Dopiero druga połowa seansu, 
w której główni bohaterowie stykają się 
z bulwersującymi faktami na temat prze-
szłości wioski przesuwa historię w kie-
runku mrocznego thrillera/kryminału, 
nadając mu silnej wymowy metaforycz-
nej (z pewnym ukłonem w kierunku sty-
listyki gore). Realizacyjnie mamy jednak 
do czynienia ze standardem, produkcją 
możliwą do wyreżyserowania przez 
przeciętnego filmowego rzemieślnika. 
Cechą nobilitującą film Pasikowskiego 
do miana czegoś wyjątkowego jest bez-
litośnie bombardująca widza w ostatnim 
akcie tematyka zbrodni. Morderstwa, 
którego w gruncie rzeczy bez większego 
uzasadnienia dokonać mógł każdy (czyż 
nie taka jest wymowa bodaj najbardziej 
dosadnej, przedostatniej sceny filmu?).

„Pokłosie” to w moim odczuciu film 
źle odbierany po obu stronach frontu 

wojny polsko-polskiej.. Nie opowiada 
bowiem historii Jedwabnego (wioska 
w której rozgrywa się akcja nie zostaje 
w ten sposób nazwana) ani tym samym 
nie odwołuje się do autentycznych do-
świadczeń społeczeństwa polskiego z II 
wojny światowej. Nie próbuje bawić się 
w polemikę z najnowszymi ustaleniami 
historyków podającymi w wątpliwość 
polską inicjatywę dla dokonania masakry 
na żydowskich obywatelach miasteczka. 
W warstwie metaforycznej film stanowi 
raczej zbiorowy portret ludzkich postaw 
w zetknięciu z wydarzeniem ekstremal-
nym. Świadczy o tym zagłębienie się 
w filozofię kata, unaocznienie tego, co 
boli nas w społeczeństwie najbardziej 
– ksenofobii, materializmu, kłamstwa, 
wyobcowania. Inną sprawą jest posłu-
żenie się wyjątkowo aktualną tematyką, 
w moim odczuciu świadomie wykorzy-
staną do wywołania niepotrzebnego za-
mieszania wokół kwestii mordu, którego 
przebieg i przyczyny nadal pozostają 
nieoczywiste.

Wobec powyższego, nie sposób 
uniknąć uzasadnionych słów krytyki 
wobec „Pokłosia” stanowiącego niewia-
rygodny obraz zaborczej społeczności 
polskiej, legitymizującej swe niepodwa-
żalne zbrodnie filozofią tłumu i niezaspo-
kojonym głodem ziemi. Niestety, obraz 
ten stanowi bodziec dla domorosłych 
znawców historii i rozmaitych krytyków 
polskości jako takiej. Widzą oni w nim 
nie tyle zgrabną prowokację próbującą 
zagrać na nosie wszystkim za wyjątkiem 
„salonu”, co kolejną zachętę do negowa-
nia prawdy historycznej i wyzbywania się 
poczucia narodowej dumy.

Zupełnie inne podejście do nie naj-
nowszego, ale wciąż aktualnego tematu 
wojny prezentuje boleśnie naturalistycz-
na „Obława”. Kameralna wręcz opowieść 
o polskim oddziale partyzanckim i jego 
członku, cynglu „Wydrze” (Marcin Doro-
ciński) dostającym rozkaz likwidacji daw-
nego znajomego, kolaboranta Henryka 
(Maciej Stuhr równie genialny jak w Po-
kłosiu, chociaż poza ekranem mógłby 
sobie trochę pomilczeć) stawia przede 
wszystkim na pierwiastek ludzki prezen-
towanej historii. Wykorzystując pewien 
wycinek splątanych losów bohaterów, 
film skutecznie przekłada ich doświad-
czenia na tragiczny portret minionych 
czasów. Obraz nie bawi się w uwspółcze-
śnianie  filozofii bohaterów, ale niejako 

Nie było chyba w minionym 
dziesięcioleciu tak głośno 
i prowokacyjnie komentowa-
nego polskiego obrazu jak 
film „Pokłosie” traktujący 
o mordzie dokonanym przez 
mieszkańców niewielkiego 
miasteczka na lokalnej spo-
łeczności żydowskiej.
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„dokumentuje” relacje osób stawianych 
przed dramatycznymi wyborami okre-
su okupacji. Niemal paradokumentalne 
sceny z życia partyzantów, kameralna 
atmosfera w domu Henryka, wreszcie 
chłód każdej niemal przestrzeni w jakiej 
rozgrywa się akcja filmu – wszystko to 
stanowi dowód na wielką dbałość o spój-
ność i realizm opowieści. Największa 
innowacją i jednym z bezsprzecznych 
atutów obrazu jest rwana konstrukcja 
scenariusza i brak chronologii w pre-
zentowanych na ekranie wydarzeniach. 
Zabieg ten, już w samej swej istocie nie-
zwykle ciekawy, został wykorzystany na 
tyle zgrabnie, że można oceniać „Obła-
wę” nie tylko jako produkcję o inteligent-
nej fabule czy wiarygodnym tle obycza-
jowym, ale też niebywałej sprawności 
narracyjnej. Mimo zastosowania typowej 
dla współczesnego polskiego kina meto-
dy kadrowania ujęć (w dużym zbliżeniu, 
nieśpiesznie, zachowawczo), film wolny 
jest od popularnego ostatnio technicz-
nego prostactwa i wydobywa z obranej 
formy właściwie wszystko, co najlepsze. 
Jak przystało na produkcję odwołującą 
się do ludzkich sumień, film wyjątkowo 
umiejętnie oddziałuje na emocje prze-
ciętnego widza. Gdy trzeba, potrafi za-
skoczyć, innymi razy skutecznie porusza 
lub budzi zduszony, nerwowy chichot. 
Widzowie nieprzepadający za tego typu 
atrakcjami, mogliby wskazać na pewną 
nachalność w sposobie prezentowania 
na ekranie moralnie niepokojących scen 
(a takich, jak na film tego gatunku jest 

w nim całkiem sporo). Wreszcie, nie spo-
sób nie wspomnieć o świetnym doborze 
aktorów drugoplanowych, wśród których 
na szczególne wyróżnienie zasługuje 
kreacja Bartosza Żukowskiego (party-
zant Waniek) –  wreszcie wolna od na-
trętnych skojarzeń z synem Ferdynanda 
Kiepskiego.

Jak natomiast prezentuje się „Ob-
ława” w odniesieniu do współczesnej 
debaty dotyczącej polskiego wkładu 
w wojnę, etosu żołnierza podziemia czy 
dylematu relatywizmu moralnego wo-
bec sytuacji ekstremalnych? Cóż, moż-
na powiedzieć, że w kwestii rozłożenia 
pojęć „dobra” i „zła” film porusza się po 
utartych, co nie znaczy, że nietrafionych 
schematach. Eksponowana postawa 

bohaterów bezsprzecznie pozytywnych 
(Dorociński i Żukowski) przywoływała mi 
na myśl postępowanie Żydów z bardzo 
dobrze przyjętych przez środowisko ży-
dowskie „Bękartów wojny” Quentina Ta-
rantino. Podobnie jak w tamtej produkcji, 
reżyser dowiódł, że udręczony człowiek 
ma prawo do oceny moralnej swojego 
oprawcy, radykalnych metod działania, 
odkupienia i zemsty. Lecz w przeciwień-

stwie do wielkiej zgrywy mistrza postmo-
dernizmu, Krzyształowicz traktuje całą 
sprawę z perspektywy klasycznej - po-
ważnie i stanowczo. Nie jest to film po-
kroju „Pokłosia”, tworzący nowe, trudne 
pytania. „Obława” ukazuje nam raczej 
jak kontrowersyjna może być tradycyjna 
interpretacja najtrudniejszych kart naszej 
historii. Naprawdę dobre kino, niegodne 
zestawiania z obecną epoką.

Filmowa jesień 2012 dowiodła nam, 
że polskie kino historyczne nadal ma coś 
interesującego do powiedzenia i spraw-
dza się jako gatunek. Jednocześnie, po-
ruszając temat ostatniej wojny, zabiera 
głos w toczącej się nieprzerwanie bitwie 
o polskie dusze i umysły; starciu już nie 
na bagnety i czołgi, ale ostre jak brzytwa 
ludzkie światopoglądy. Jest to zdecydo-
wanie zdrowy objaw, zakładając że kino 
danej epoki powinno pozostawiać po 
sobie ślad, wskazujący przyszłym po-
koleniom w jakiej rzeczywistości żyliśmy 
i jakie trawiły nas dylematy. Oba seanse 
warte były zachodu, pozostawiając po 
sobie wrażenia znacznie cenniejsze niż 
koszt biletów. Czy podzielacie moje zda-
nie, oceńcie sami. Ze swej strony, mimo 
odnotowanych uwag, oba tytuły bardzo 
serdecznie polecam. Moim zdaniem: 
„Pokłosie”: 8/10, „Obława”: 9/10

Bartłomiej Marczak

 

Filmowa jesień 2012 
dowiodła nam, że polskie kino 

historyczne nadal ma coś 
interesującego do powiedzenia 

i sprawdza się jako gatunek. 

Konkurs Narodowego Centrum Nauki
Polecamy uwadze cykliczny konkurs PRELUDIUM na projekty badawcze realizowane 
przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora 
organizowany przez Narodowe Centrum Nauki. Jest to oferta dla osób, które mają pomysł 
badawczy - chcą na przykład rozwinąć temat pracy magisterskiej i planują rozpocząć 
karierę naukową po studiach. Obszar tematyczny objęty konkursem to HS (Nauki Human-
istyczne, Społeczne i o Sztuce). Obejmuje on 6 zróżnicowanych paneli, w ramach których 
można składać wnioski. W warunkach konkursu nie ma wymogu rozpoczęcia przez osoby 
składające wniosek studiów doktoranckich.
Informacje o konkursie można znaleźć na stronie:
http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-15-09-2012

Najbliższa, 5 edycja konkursu zostanie ogłoszona 15 marca. Warto już teraz przemyśleć 
koncepcję projektu i kompletować dokumenty. Serdecznie zachęcamy!

Parlament Europejski 
przyznał tegoroczną 

Nagrodę Filmową LUX

Laureatem tegorocznej Nagrody Filmowej 
LUX 2012, przyznawanej przez Parlament 
Europejski, został film „Io sono Li” w re-
żyserii Andrea Serge. Nagroda wyróżnia 
filmy promujące kultury europejskie i jed-
nocześnie ukazujące uniwersalizm wartości 
ważnych dla wszystkich Europejczyków.

Nagrodę wręczył reżyserowi przewodni-
czący Parlamentu Europejskiego Martin 
Schulz na oficjalnej ceremonii podczas 
listopadowej sesji plenarnej PE w Stras-
burgu. 

Zwycięski film podejmuje problema-
tykę imigracji i konfliktu między przyna-
leżnością do tradycyjnej wspólnoty a in-
dywidualnymi aspiracjami. Opowiada 
historię przyjaźni przełamującej stereo-
typy i uprzedzenia wobec „cudzoziem-
ców’”. To film o romantycznej i trudnej 
przyjaźni między chińską nielegalną imi-
grantką  i starym włoskim rybakiem, na 
wyspie Laguny Weneckiej, gdzie zacho-
dzą nagłe zmiany gospodarcze.

Dwa pozostałe filmy, które zakwali-
fikowane były do finału konkursu w tym 
roku to: „Csak a szél” („To tylko wiatr”), 
w reżyserii Bence’a Fliegaufa oraz 
„Tabu” w reżyserii Miguela Gomesa. 
„Csak a szél” w reżyserii Bence’a Flie-
gaufa to film oparty na prawdziwych 
wydarzeniach  i opowiada historię życia 
romskiej rodziny żyjącej na wsi na Wę-
grzech. Pomimo obaw przed atakami na 
tle rasowym, romska społeczność stara 
się kontynuować swoją codzienną walkę 
o przetrwanie. Film zdobył w tym roku 
nagrodę Grand Prix Jury na Festiwalu 
Filmowym w Berlinie oraz nagrodę jury 

na festiwalu filmowym Paris Cinéma.
„Tabu” Miguela Gomesa opowiada 

natomiast o obdarzonej temperamentem 
starszej kobiecie, jej pokojówce z Wysp 
Zielonego Przylądka i sąsiedzie zaanga-
żowanym w sprawy społeczne, którzy 
żyją na tym samym piętrze w budynku 
w Lizbonie. Kiedy starsza pani umiera, 
pozostałe dwie osoby dowiadują się 
o epizodzie z jej przeszłości: sensacyj-
nej opowieści o miłości i zbrodni, która 
zdarzyła się niegdyś w Afryce.

Trzy filmy finałowe spośród wszyst-
kich nadesłanych z różnych krajów eu-
ropejskich wybrało jury złożone z eks-
pertów ze świata filmu: producentów, 
dystrybutorów, operatorów, dyrektorów 
festiwali filmowych i krytyków. Jednym 
z głównych kryteriów możliwości zgło-
szenia filmu do konkursu było ukazanie 
w pracach filmowych uniwersalności 
wartości europejskich, różnorodności 
w kulturach europejskich lub ukazanie 
poprzez film debaty dotyczącej proce-
sem budowania Europy.

Nagroda filmowa Parlamentu Eu-
ropejskiego LUX została ustanowiona 
w 2007 roku i ma przyczyniać się do 
„popularyzacji europejskiego kina nieza-
leżnego podejmującego problematykę 
konfliktów i napięć społecznych w Eu-

ropie”. Wyróżnienia ona te filmy, które 
promują kultury europejskie, ukazują ich 
różnorodność, przy jednoczesnym uka-
zaniu uniwersalizmu pewnych wartości 
ważnych dla wszystkich Europejczyków. 
Dodatkowym ważnym aspektem kon-
kursu, jest ogólna promocja kina euro-
pejskiego, praktyczne pokonanie barier 
językowych (tłumaczenie filmów) i roz-
przestrzenianie kina europejskiego na 
terenie państw członkowskich UE.

W tym roku po raz pierwszy PE ogło-
sił także Dni Filmowe LUX, podczas któ-
rych nominowane do nagrody filmy były 
wyświetlane we wszystkich państwach 
członkowskich, umożliwiając w ten spo-
sób tysiącom obywateli obejrzenie tych 
trzech europejskich produkcji. Parla-
ment Europejski sfinansował stworzenie 
napisów do trzech filmów we wszystkich 
oficjalnych językach UE. Zapłaci także 
za dostosowanie oryginalnej wersji na-
grodzonego filmu do potrzeb osób nie-
dosłyszących i niedowidzących oraz za 
promocję produkcji.

Judyta Skowrońska

Relacja w następnym numerze !CEntrum

-OGŁOSZENIE-
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Czy Wy, drodzy Czytelnicy, również 
macie wrażenie, że Święta Bożego 
Narodzenia zaczynają się już po 1 
listopada? No dobrze, będę wyrozu-
miała i szczerze powiem, że tym ra-
zem zaczęły się „dopiero” w połowie 
tego miesiąca. Zgadliście już jaki te-
mat chcę poruszyć? Tak, chodzi mi 
o przedwcześnie „napadające” nas 
z każdej strony kolędy, ozdoby świą-
teczne i lampki migające we wszyst-
kich kolorach. Problem przedwcze-
snego rozpoczęcia celebrowania 
świąt dotyka nas od ładnych kilku 
lat i nie wydaje się, aby miało się to 
zmienić. Przejdźmy się, zatem wspól-
nie po miejscach najbardziej narażo-
nych na świąteczną epidemię. 

Zacznijmy od galerii handlowych. Ze 
sklepów ledwo co zniknęły znicze na 
Święto Zmarłych a już pojawiły się 
masy bombek i łańcuchów. Przyznam, 
że uwielbiam różnego rodzaju ozdoby 
i na całe godziny potrafię zniknąć mię-
dzy półkami. Kiedy jednak „muszę” za-
cząć to robić w połowie listopada, to tuż 
przed Świętami, kiedy naprawdę chcę 
coś fajnego kupić, jestem już po prostu 
zmęczona! Nie to jest jednak w gale-
riach najgorsze! Atakujące z głośników 
reklamy z promocjami i piosenki świą-
teczne są w stanie wykończyć nawet 
najbardziej zahartowanych w boju za-
kupoholików. My – konsumenci – i tak 
mamy relatywnie łatwo. Osoby pracują-
ce na tak zwanych standach (wysepki 
na środku korytarzy galerii) oraz pra-
cownicy supermarketów muszą znosić 
te jakże miłe dla ucha piosenki przez 8 
albo i więcej godzin swojej pracy.  A co 
mają począć ludzie ze słabszą odpor-
nością na tego typu akcje przedświą-
teczne? 

Spójrzmy teraz na wystrój obiektów 
handlowych. Pięknie przystrojone cen-
tra są często małymi dziełami sztuki 
przygotowanymi przez marketingow-
ców. Niestety po miesiącu oglądania 
ich widok tak powszednieje, że nie 
jesteśmy w stanie się nimi właściwie 
cieszyć. Czasem czające się z każde-
go kąta choinki i atrapy bałwanów lub 
mikołajów powodują wyłącznie uczucie 
przesytu. Możecie teraz powiedzieć, 
że nie lubię wystaw świątecznych, a to 
przecież nie tak. Uważam, że są one 
fajnym urozmaiceniem, a dodatkowo 

wprawiają nas w miły, świąteczny na-
strój. Ale pojawia się znowu to samo 
pytanie: dlaczego tak wcześnie musimy 
się z nimi zmagać?!

Powiedzmy, że udało nam się prze-
żyć w sklepie i wracamy zmęczeni do 
domu. Siadamy w fotelu, włączamy te-
lewizor aby odpocząć od świątecznych 
szaleństw, a tam co na nas czeka? Cała 
masa reklam świątecznych! Poczynając 
od kaw, przez zabawki dla dzieci a koń-
cząc na bananach za pół ceny – widząc 
promocje tych produktów wiemy, że już 
niedługo Święta! 

Zaraz, zaraz… banany?! No wła-
śnie! W ten sposób sklepy wciskają nam 
całą masę niezwiązanych ze Świątami 
rzeczy! Po co nam paczka mrożonych 
frytek czy polędwica śniadaniowa, kiedy 
w tym czasie na stole króluje dopiero co 
przyrządzony karp i świeżutkie, ledwo 
wyciągnięte z gotowania pierogi?

Wracając do tematu telewizji. Tam 
doszło już do całkowitej profanacji! „Ke-
vin sam w domu” 24 listopada?! Jak to 
w ogóle możliwe?  Wyemitowano go 
wcześniej, żeby zdążyć przed końcem 
świata? ;) Klasyka naszych świąt, o któ-
rą w zeszłym roku toczyła się zaciekła 
batalia, aby nie usuwano jej z progra-
mu, tym razem została puszczona rów-
no miesiąc przed Wigilią. Dobrze, że 
inne filmy z serii „czas na Święta” jesz-
cze się nie pojawiły na ekranach. 

Dochodząc do cudownego czasu 
jakim są Święta Bożego Narodzenia 
większość z nas jest już zmęczona ich 
komercyjną otoczką i czuje się jakby 
przeżywała je o wiele za długo. Jeszcze 
2 dekady temu ten czas był dla ludzi 
niezwykłym, ciepłym a przede wszyst-
kim rodzinnym wydarzeniem. Teraz 
w dobie komercjalizacji i nastawienia 
się tylko na zyski, reklama musi zacząć 
wcześnie działać, aby lepiej wbić nam 
się do głów.

Może jednak wszechogarniająca 
konsumpcja nie jest taka zła jak ją ma-
luję? Przecież dzięki temu „cieszymy 
się” Świętami o miesiąc dłużej niż one 
w rzeczywistości trwają! Wiemy dokład-
nie, że szczęście w tym dniu nam i na-
szym bliskim zapewni barszcz z Tesco, 
kawa z promocji Lidla i prezenty zaku-
pione w Apple Store. Kolęd już nawet 
nie musimy puszczać. Nasz umysł po 
kilkudziesięciu godzinach spędzonych 
w galeriach handlowych sam już nuci 

„Last Christmas”….
Jaki z tego wniosek? Nie dajmy 

przytłoczyć się całej masie przedświą-
tecznych „przygotowań” zafundowa-
nych nam przez różne ośrodki oddzia-
ływania na nasze życie. Głowa do góry 
i przetrwamy to razem. A no i powtórka 
dopiero za rok!

Klaudia Szymczak

Święta w listopadzie?! Sacrum i profanum

Odważniejemy... Z drugiej strony, roz-
sądek podpowiada mi, że to bardziej 
umasowienie. Coraz powszechniej 
przyznajemy się do tego, że najbar-
dziej z Bożym Narodzeniem kojarzy 
nam się reklama Coca-Coli, utwór 
„Last Christmas” czy emisja filmu 
o Kevinie. Większą łatwość w przy-
znaniu się do takiego stanu rzeczy ma 
moje czy młodsze pokolenie. Szkoda, 
że wraz ze spadkiem wieku, zmniejsza 
się również poczucie pewnego oso-
bliwego smutku, czy zawstydzenia, 

że tak właśnie jest... To jednak nie ma 
tu największego znaczenia, istotą jest 
sama desakralizacja Świąt.

To wielopłaszczyznowy zabieg, któremu 
bezrefleksyjnie poddaje się większość 
rodzin w Polsce czy na świecie od wielu 
lat. Oczywiście utowarowienie całej rze-
czywistości odegrało w tym swoją rolę. 
O ustrojeniu choinki czy zakupie pre-
zentów świątecznych przypomina nam 
otoczenie już na miesiąc wcześniej. Po 
części chodzi o tradycje.

Mam jednak wrażenie, że w chwili 
obecnej w Polsce większość osób nie 
spogląda wstecz. A już zwłaszcza na kul-
turę, bo nie warto. W końcu kiedy opo-
wiemy komuś o tym, czemu zostawiliśmy 
miejsce dla niespodziewanego gościa 
nie będziemy „trendy” (w większości 
przypadków wcale się go nie spodzie-
wamy ani nie chcielibyśmy go widzieć!). 
Przecież nie wyprodukował tego Zachód, 
więc po co to kultywować?. Na szczęście 
zawsze może przyjść babcia czy ktokol-
wiek starszy i wepchnąć trochę siana 
pod obrus. I po kłopocie. Mamy urato-
wane tradycyjne Święta, jak na polską 
rodzinę przystało. Możemy usiąść przed 
komputerem by sprawdzić notowania na 
giełdzie,albo pójść na pasterkę, bo wy-
pada, bo zawsze tak było, bo wstyd nie 
iść... Nie, nie bardzo. Wstyd to dobre 
słowo, ale ma tutaj niewłaściwy kierunek.

Po co nam Święta? Zapytajcie kilkoro 
z ludzi w swoim towarzystwie, dlaczego 
czekają na Boże Narodzenie. Jeśli wy-
łączymy wszystkich tych, dla których to 
tylko przykry obowiązek gotowania je-
dzenia, wydawania pieniędzy na bezsen-
sowne prezenty, (gratuluję kreatywności) 
pozostanie do wyboru kilka odpowiedzi. 
Przeważy zdecydowanie „aby odpo-
cząć”, „bo to wolne dni”… Profanum po 
dwakroć.

Teraz o tym drugim słowie. Sacrum. 
Tylko nie mylić z obrządkiem religijnym 
i koncentracją uwagi na narodzinach 
dzieciątka Jezus! Nie. Absolutnie nie. Wi-
działam sacrum przy barszczu z Tesco, 
choince z wyprzedaży, ręcznie robionym 
prezencie i w dziewczynie, która nie wie-
rzy w nic (choć to wyjątkowo trudne).

W tych Świętach, które mam na myśli 
było coś pięknego. Ulotnego, ciepłego, 
metafizycznego, jak na coś niezwykłego 
i „niecodziennego” przystało. Nie chodzi-
ło wcale o jakiś „spokój” płynący z Cichej 

Nocy, ale o niezwykłe nastrojenie we 
wnętrzu człowieka… To chyba boli mnie 
najbardziej. Najgłębsza i nie mam pew-
ności czy uleczalna sfera profanum, któ-
ra jest w ludziach, w ich obłudzie. Święta 
dla Świąt. Oto nowa, choć nie pierwszej 
młodości, tradycja. W czasach takich, 
jak obecne, kiedy często Święta to pora, 
kiedy trzeba się spotkać z ludźmi, do 
których nie odzywamy się cały rok… Nie-
wiele osób widzi, że tylko wewnętrzne 
przeżycie Świąt przynosi nam poczucie 
święta, a samo pokazanie najmłodsze-
mu, dziecięcemu pokoleniu rodzinnej 
szopki, mija się z celem.

Święta są w nas. Wewnątrz. W tej 
wyjątkowości czasu Bożego Narodzenia, 
w którym powinniśmy świętować, cie-
szyć się. Wspólnie, dla siebie, ze sobą. 
Przeżyć sacrum w dobrej, szczerej roz-
mowie, serdecznym uścisku, posłanym 
komuś uśmiechu…

 Wcale nie stajemy się odważ-
niejsi. Odważnieją jedynie jednostki, któ-
re coś z zastaną rzeczywistością robią, 
albo po prostu nie chcą grać w tym na-
iwnym teatrzyku formy, która zdążyła już 
wystarczająco zdeformować Święta, aby 
nie miały w sobie świętości. Jednak aby 
mieć tak rozumianą odwagę, potrzebne 
jest coś jeszcze. Coś przydatnego przez 
365 dni. Samodzielne myślenie i świa-
domość, że można inaczej. Tego nam 
jednak brakuje. Z roku na rok. Coraz bar-
dziej.

Patrycja Michałek



NTRUM

41

NTRUM

!CEntrum patronuje hawajskim  urodzinom Elvisa

ALOHA ELVIS: HAWAJSKIE URODZINY

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Ogólnopolski Fan Club Elvi-
sa Presley’a „Raised On Rock” oraz klub Piwnica pod Harendą zapraszają wszystkich fanów króla 
rock’n’rolla na imprezę „Aloha Elvis: hawajskie urodziny”.

Koncert „Aloha From Hawaii” Elvisa Presley’a z 14 stycznia 1973 roku zapisał się na stałe na kart-
ach historii muzyki rozrywkowej, telewizji i współczesnych mediów. Zainteresowanie występami króla 
rock’n’rolla w połowie lat siedemdziesiątych było tak duże, że aby mu sprostać trzeba było sięgnąć po 
najnowsze osiągnięcia techniki. Koncert transmitowano za pośrednictwem satelity na cały świat - ty-
lko w ten sposób taka gwiazda sceny muzycznej mogła dotrzeć ze swoim widowiskiem do każdego 
miejsca na ziemi, którego swoim zasięgiem nie była w stanie objąć żadna trasa koncertowa. 

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Ogólnopolski Fan Club Elvisa 
Presley’a „Raised On Rock” oraz klub Piwnica pod Harendą również pamiętają o tym wyjątkowym 
wydarzeniu i już 10 stycznia 2013 roku zapraszają wszystkich fanów króla rock’n’rolla oraz studentów 
do warszawskiej Piwnicy Pod Harendą na imprezę „Aloha Elvis: Hawajskie Urodziny”, w trakcie której 
obchodzona będzie także siedemdziesiąta ósma rocznica urodzin Króla.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.00 projekcją koncertu „Aloha From Hawaii”. Po jej  zakończeniu 
odbędzie się specjalna debata na temat fenomenu Elvisa Presley’a z udziałem  przedstawiciela pols-
kich mediów muzycznych oraz profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Urszuli Jareckiej. Pod-
czas imprezy „Aloha Elvis – hawajskie urodziny”  odbędą się także liczne konkursy z nagrodami (m.in. 
karaoke, konkurs tańca i konkurs wiedzy na temat życia i twórczości Elvisa). 

Główną atrakcją wieczoru będzie występ kultowego już zespołu The King’s Friends (zespół otrzymał 
certyfikat dla najlepszego polskiego wykonawcy utworów Elvisa Presleya), a po koncercie nastąpi sza-
lone Elvis’ Party w rytmach złotych przebojów rock’n’rolla, twista i boogie. 

Zapowiada się fantastyczna noc z muzyką Elvisa, na której nie może Was zabraknąć! Będzie 
rock’n’rollowo, głośno, hucznie i tanecznie! 

NAJLEPSZA IMPREZA 2013 roku - JUŻ 10 STYCZNIA w Piwnicy pod Harendą!

Wstęp wolny do godziny 20:00, później bilety w cenie  10 zł (5zł dla studentów) do nabycia w dniu im-
prezy. 

Szczegóły dotyczące imprezy znajdziecie na:

- stronie internetowej wydarzenia: www.aloha-elvis.pl,
- facebookowym fanpage’u imprezy: www.facebook.com/https://www.facebook.com/
events/491475294208018/
- blogu ELVIS: Promised Land: (www.gregnolan.blog.interia.pl) 

Patroni medialni:

- klubowa.pl, InfoStudent, mmwarszawa.pl, uniwerek.tv, www.gregnolan.blog.interia.pl, SEDNO 
gazeta studencka, !CEntrum Europa Świat, Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Partnerzy: SONY  
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Nie dalej jak pod koniec listopa-
da Europę obiegła sensacyjna in-
formacja. Otóż od lat wykazująca 
silne tendencje odśrodkowe Ka-
talonia zamierza w szybkim tem-
pie rozpisać referendum w spra-
wie wyjścia spod panowania 
Królestwa Hiszpanii i ogłoszenia 
pełnej niepodległości. Po wielu 
latach manifestowania odrębno-
ści regionalnej w sposób niewią-
żący, podkreślania swego dzie-
dzictwa historycznego, własnej 
kultury i języka, władzę w regio-
nie wreszcie przejęły siły gotowe 
wziąć na siebie wielką polityczną 
odpowiedzialność i przejść od 
słów do czynów. Czyżby była to 
zapowiedź głębszych zmian na 
Starym Kontynencie?

Zacznijmy od sprawy zasadniczej, 
rzucającej nieco więcej światła na 
dylemat kataloński i jego ewentu-
alne polityczne implikacje. W chwi-
li gdy piszę te słowa, o żadnym 
referendum oficjalnie jeszcze nie 
postanowiono. Aczkolwiek, jeżeli 
sytuacja gospodarcza w tej części 
świata nie zmieni się radykalnie na 
lepsze, z pewnością taka decyzja 
stanie się więcej niż prawdopodob-
na. Główną przyczyną dla której 
Katalończycy są skłonni właśnie te-
raz zdecydować się na tak radykal-
ny krok jest bowiem niewydolność 
ekonomiczna Hiszpanii, coraz sil-
niej oddziałująca na ten dynamicz-
ny i stosunkowo zamożny region 
państwa. O ile dalszy protektorat 
wielkiego, ale słabowitego brata 
przestanie być ostatecznie w smak 
premierowi Katalonii Arturowi Mas 
i jego koalicyjnemu rządowi, wynik 
najdoskonalszego narzędzia de-
mokracji bezpośredniej stanie się 
niemal oczywisty. Osoby opowia-
dające się za niepodległością mają 
w społeczeństwie regionu bez-

pieczną większość (około 55%).
Ogłoszenie niepodległości przez 

hiszpański region niewątpliwie by-
łoby wielkim szokiem dla zjedno-
czonej Europy słynącej rzekomo 
ze stabilności i niepodważalności 
granic. Czyżby blady strach miał 
wkrótce paść na inne europejskie 
państwa o strukturze regionalnej 
lub federacyjnej? Wszak miejsc 

takich jak opisywana Katalonia 
jest na kontynencie znacznie, ale 
to znacznie więcej. W samej tylko 
Hiszpanii podobne tendencje se-
paratystyczne wykazuje wiecznie 
niepokorna Baskonia zamieszkiwa-
na w znacznej części przez naród 
całkowicie nieutożsamiający się 
z napływową kulturą i państwem 
hiszpańskim. Mieszkańcy pozosta-
łych części kraju nie zrezygnowali-
by jednak łatwo z tego silnie uprze-
mysłowionego i bogatego w cenne 
zasoby regionu. Także w Belgii od 
lat słyszy się wiele o ewentualnym 
podziale terytorium państwa pomię-
dzy dwa zamieszkujące je narody 

– francuskojęzycznych Flaman-
dów i pozostających pod wpływem 
kultur niemieckiej i holenderskiej 
Walonów. Chęć wystąpienia ze 
Wspólnoty Brytyjskiej zadeklarowa-
ła niedawno Szkocja. Posiadające 
szerokie uprawnienia wewnętrzne 
landy niemieckie też mogą okazać 
się nieprzewidywalne, jeśli kryzys 
da im się wyraźniej we znaki. Nikt 
nie może być również pewnym jed-
ności czterojęzycznej, kantonalnej 
Szwajcarii. Nawet w Polsce przebą-
kuje się czasami o szerokiej auto-
nomii dla Śląska. A to dopiero po-
czątek listy!

Europa, wbrew obiegowej opinii, 
nie jest królestwem stabilnych gra-
nic. Raptem 20 lat temu dokonały 
się tutaj przesunięcia terytorialne 
tak radykalne, że wszyscy sąsiedzi 
Polski zmienili zarówno nazwy, jak 
i swoje obszary. Kilka lat później 
kolejne wielkie, pozornie stabilne 
państwo w wyniku wojny podzieliło 
się, tworząc do dnia dzisiejszego 
aż sześć różnych organizmów pań-
stwowych, z których jeden zdążył 
już dwukrotnie zmienić swą nazwę. 
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, 
czy podobne niespodzianki nie cze-
kają na nas w najbliższej przyszło-
ści tak jak nie mogliśmy przypusz-
czać, że Lehman Brothers upadnie, 
a waluta euro to raczej kiepski po-
mysł. A może jednak mogliśmy?

www.silnyduchem.blox.pl

Ach, te regiony...

Bartłomiej Marczak

Ogłoszenie niepodległo-
ści przez hiszpański re-
gion niewątpliwie byłoby 
wielkim szokiem dla zjed-
noczonej Europy słynącej 
rzekomo ze stabilności 
i niepodważalności gra-
nic. Czyżby blady strach 
miał wkrótce paść na 
inne europejskie państwa 
o strukturze regionalnej 
lub federacyjnej?
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„Przebudzenie” i „bunt” to sło-
wa, które od paru lat nieustannie 
krążą po całym świecie,  elektry-
zując ludzi mediów, władzy i biz-
nesu. Bo tak nagle, ni z tego ni 
z owego, zaczęto się  przebudzać 
i buntować na potęgę. 

Patrząc chronologicznie, najpierw 
przychodzi nam do głowy północna 
Afryka, która zarazę buntu prze-
kazała dalej – na Bliski Wschód. 
Odtwarzamy w pamięci dramatycz-
ne ujęcia z wieczornych serwisów 
informacyjnych: piekło ulicznych 
walk, radość i euforię powstańców 
pozujących przy ciele dyktatora 
Kadafiego, spontaniczne celebro-
wanie zwycięstwa przez wypełnia-
jący ulice tłum. Wydarzenia te, na-
zwane wspólnie Arabską Wiosną 
Ludów, w jednych regionach stały 
się asumptem do zdecydowanych 
zmian, w innych zaś jedynie zaini-
cjowały walkę o wolność. Chichot 
historii odbija się dzisiaj szcze-
gólnie głośnym echem zwłaszcza 
w zaułkach kairskich ulic. W Egip-
cie bowiem prezydent Mursi, wybra-
ny w demokratycznych wyborach 
przez ogół mieszkańców robi obec-
nie wszystko, by osiągnąć w kra-
ju władzę absolutną a lud trzymać 
w żelaznym ucisku, tak jak obalony 
Hosni Mubarak. Niezależnie jednak 
od tego, jak dziś wyglądają zdoby-
cze arabskiego buntu, nie mamy 
wątpliwości co do jednego – histo-
ria była wtedy pisana na naszych 
oczach. 

Swoisty „okres buntu” dosiągł 
w tym czasie również nowoczesne 
państwa Europy. Tyranów i dyk-
tatorów było co prawda na starym 
kontynencie jak na lekarstwo, ale 
na horyzoncie pojawił się inny wróg 
– kryzys. Europejski lud wyległ więc 
na ulicę protestując przeciwko dra-
matycznie pikującej w dół stopie 
życia i odchorowując naprawdę 
ciężkiego kaca po wybudzeniu ze 
snu o nieskończonej pomyślności 
krainy dwunastu gwiazdek. Kozła-
mi ofiarnymi (raczej nie bez przy-

czyny) zostali europejscy politycy 
z najwyższych szczebli. Zarówno 
ci zakopani w strukturach unijnych 
jak i ci działający wyłącznie na kra-
jowym podwórku. Końca napiętej 
sytuacji chwilowo nie widać. Zresz-
tą nie zapowiada się, by taki koniec 
miał się w ogóle zbliżać. Zważyw-
szy na to, że kolejne państwa osu-
wają się w objęcia gospodarczego 
marazmu, u największych ofiar kry-
zysu nie widać większych objawów 
poprawy, a skonsternowani tech-
nokraci nadal nie widzą, jaki nowy 
kurs ma obrać nabierająca wody 
eurołajba. 

Czy sytuacje z Afryki i Europy 
zniosą jakiekolwiek porównywanie 
lub zestawianie ze sobą? W końcu 
powiedzenie, że chodzi tu o dwa 
różne światy to więcej niż truizm, to 
„oczywista oczywistość”. Z jednej 
strony widzimy wiosnę ludzi posta-
wionych w sytuacji skrajnej, którzy 
podejmują walkę niebezpieczną, 
momentami nierówną, momentami 
beznadziejną, krwawą i niepewną, 
walkę totalną. Walkę nie o zmianę 
systemu, ale o obalenie go i osą-
dzenie jego wykonawców. Co zaś 
mamy w Europie? Bunt studentów 
socjologii w modnych trampkach? 
Ok, zapewne chodzi o coś więcej. 
Ale oprócz skrajnych przypadków, 
sprzeciw Europejczyków odbył się 
w na zupełnie innym poziomie, któ-
ry najlepiej przedstawić nie jako 
brak społecznej aprobaty dla syste-
mu, a raczej sprzeciw wobec jego 
błędów. 

Na takim tle wyraźnie wyróżnia 
się sytuacja, do której doszło w Is-
landii. System bankowy skandy-
nawskiej wysepki był jedną z pierw-
szych ofiar, którą zatopiła pędząca 
od strony USA fala kryzysu. Z dnia 
na dzień mieszkańcy państwa, 
które w 2008 roku znalazło się na 
szczycie rankingu Human Develop-
ment Index, i u których wybór koloru 
lakieru w land roverze mógł ucho-
dzić do tej pory za prawdziwy pro-
blem egzystencjalny, byli zmuszeni 
szaleńczo rzucić się do bankoma-

tów by ratować swoje oszczędno-
ści z upadających bankowych mo-
lochów. Kryzysowy obraz nędzy 
i rozpaczy być może jeszcze długo 
roztaczałby się wokół Reykjaviku, 
gdyby nie zaciętość i zdecydowa-
nie samych Islandczyków. Doszło 
do rzeczy niebywałych – najpierw 
w państwowym referendum odrzu-
cono propozycje ustawy obligują-
cej Islandczyków do spłaty zagra-
nicznych zadłużeń swoich banków. 
Same banki zaś znacjonalizowano 
po to tylko, aby następnie powoli 
odłączyć im kroplówkę i pozwolić 
im zejść z tego padołu naturalną 
śmiercią (burząc przy tym amery-
kańską koncepcję „to big to fall”). 
Od wielkich zmian nie uchowała się 
również sfera prawna – przystąpio-
no do pisania nowej Konstytucji, do 
której tworzenia dopuszczono zwy-
kłych, szeregowych obywateli. 

Dziś Islandia odczuwa pozy-
tywne skutki tej końskiej kuracji – 
w 2011 roku PKB wzrosło tam o tro-
chę ponad 3%, a światełko w tunelu 
jest już bardziej niż wyraźne. Rzecz 
jasna na sytuację Islandii wpływało 
także parę innych istotnych kwe-
stii – jak chociażby trwanie przy 
własnej walucie przez cały czas 
bezpośrednio przed, jak i podczas 
kryzysu. Nie bez znaczenia jest 
również fakt, że Islandia ciągle jesz-
cze nie należy do Unii Europejskiej 
(i zważając na obecną sytuację, 
pewnie długo jeszcze należeć nie 
będzie). Z islandzkiej historii pły-
nie jednak nauka: antysystemowe 
zmiany w Europie mogą czaić się 
tuż za rogiem i podskórnie oczeki-
wać na najkorzystniejszy moment 
do ich realizacji. Być może wystar-
czyłoby tylko powtórzyć przypadek 
Skandynawów: morze determinacji 
i klasyczna pozycja myszy, która 
zagoniona w ślepy zaułek rzuca się 
do walk z kotem. Wtedy niewyklu-
czone, że w kuluarach kolejnego 
europejskiego szczytu zatrwożona 
Angela Merkel wygarnie unijnym 
liderom co następuje: „Panowie, 
sprawa się rypła”.   

Jaki kryzys, taki bunt

Pawel Leśniewski
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