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Chłopcy w krótkich 
spodniach. Partyzanci z 
wyciętego lasu. Ideowcy, 
którzy kontestują rze-
czywistość, nie potrafiąc 

jej właściwie ocenić. Marzyciele, chcący 
zmieniać rzeczywistość, której nie rozu-
mieją na taką, której nie zrozumie nikt 
inny oprócz nich samych. Twardogłowi 
teoretycy, zdogmatyzowani w swoich oko-
pach i niewidzący niczego poza nimi.
 
To określenia, z którymi co jakiś czas 
stale stykają się nacjonaliści. Powiedzmy 
to sobie szczerze: są one jak najbardziej 
prawdziwe. Przez wiele lat środowisko 

narodowe (w tym także my sami) wolało 
pielęgnować jedynie swą własną ideowość, 
wierząc w to, że budowa nowej rzeczywi-
stości będzie możliwa jedynie po wypale-
niu do cna pozostałości zgniłego Systemu. 
Dziś z perspektywy czasu uważam, że 
była to postawa słuszna. Potrzebowali-
śmy w tamtym czasie odświeżenia swoich 
paradygmatów, wewnętrznych dyskusji i 
odkrycia własnej tożsamości i drogi, któ-
rą moglibyśmy wyruszyć. Bezdyskusyjne 
jest także to, że budowa Państwa Narodo-
wego nie jest możliwa w ramach systemu 
III RP. Jednakże czekając w okopach na 
to, co być może nigdy nie musi się ziścić, 
można tylko usnąć. Przeciwnik nas wtedy 

Słowo wstępne
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nie zastrzeli tylko dlatego, że zwyczajnie 
o nas zapomni.
 
My naprawdę poważnie podchodzimy 
do nacjonalizmu. Naprawdę wierzymy w 
to, co on za sobą niesie i jaki ma przekaz. 
Uważamy, że ta ideologia posiada dosko-
nałe odpowiedzi na wyzwania współcze-
snego świata. Chcemy w ramach swojej 
pracy go zrozumieć i choć nim gardzimy, 
pragniemy także wypracować wobec nie-
go skuteczną odpowiedź. Bez cienia wąt-
pliwości łatwo jest być nacjonalistą, który 
na każde działania Systemu odpowiada: 
„nie mój cyrk, nie moje małpy“. Jednak 
czy tego chcemy, czy nie – to jest i jeszcze 

długo będzie właśnie nasz „cyrk“! Ina-
czej zgliszcza, które pozostawi po sobie 
ten System, w przyszłości mogą okazać 
się nieodwracalne.
 
Łatwo jest dyskutować z podobnymi so-
bie teoretykami i jednocześnie milczeć, 
gdy przy rodzinnym obiedzie zaczyna się 
temat o polityce.
 
Za pośrednictem tego pisma, ideowego 
think-zina myśli nacjonalistycznej, chce-
my usiąść do stołu i pokazać wszystkim, 
którzy będą zainteresowani, w jaki spo-
sób patrzymy na świat. Choć dziś odda-
jemy w Państwa ręce numer poświęcony 
obecnemu kształtowi stosunków między-
narodowych na świecie – to w przyszłości 
pragniemy rozważać także tematy z za-
kresu socjologii, politologii i tożsamości. 
Będziemy tu czasem gościć lub cytować 
ludzi o kompletnie odmiennych poglą-
dach, poruszając tematy, o których do tej 
pory nigdzie nie pisaliśmy.
 
Idea wyznawana sama dla siebie jest mar-
twa. Niekonfrontowana z rzeczywistością 
szybko staje się karykaturą samej siebie. 
Uważamy, że jesteśmy winni to naszemu 
nacjonalizowi. To on nauczył nas wszyst-
kiego, co obecnie umiemy, dlatego warto 
teraz wyjść z okopów, usiąść do stołu i 
przemówić w jego imieniu.
 

Redakcja pisma „W Pół Drogi“

Słowo wstępne
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Dawid Kaczmarek

Europa pomiędzy 
Wschodem a Zachodem

Gdy do Europy, która wciąż bez względu na wszystko stanowi 
centrum naszego świata, powróci twórcza wola, a wokół 
niej na nowo zgromadzi się siła – trzeci układ w stosunkach 
międzynarodowych, który wyrośnie pomiędzy Wschodem 
a Zachodem – przywróci światu potrzebną stabilizacje i 
zapewni nam w nim należyte miejsce.
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Oswald Spengler (1880-1936) 
– niemiecki historiozof, pu-
blicysta i filozof kultury. Uro-
dził się w rodzinie drobno-
mieszczańskiej. Już w liceum 

aktywnie rozwijał swoje zainteresowania 
naukowe. Studiował jako wolny słuchacz, 
wybierając wykłady z różnych dziedzin w 
Monachium, Berlinie i Halle. We wrześniu 
1913 roku opublikował pierwszy tom swo-
jego sztandarowego dzieła pt. „Zmierzch 
Zachodu”. Książka ta jako swoisty manifest 
programowy szeroko w tamtym czasie roz-
powszechnionego katastrofizmu przyniosła 
mu na świecie sporą popularność. Swoich 
czytelników znalazł jednak w większej mie-
rze wśród artystów i filozofujących pisarzy 
niż wśród przedstawicieli świata akademic-
kiego, którzy od samego początku zgłasza-
li sporo zastrzeżeń co do przyjętych przez 

niego metod badawczych. W każdym razie: 
Spengler na jej kartach zawarł własną kon-
cepcję cyklicznej zmiany społecznej. Uznał 
cywilizację za taki sam żywy organizm jak 
wszystkie inne, przez co tak samo definio-
wał ich rozwój, w ramach którego wyróżnił 
trzy główne etapy: wzrost, zanik i upadek. 
Takie spojrzenie na to pojęcie odpowiednio 
wpływało także na jego rozumienie historii. 
Spengler odrzucał jej linearny kształt (czyli 
taki, który zakłada obraz dziejów jako linii 
biegnącej od prehistorycznego początku do 
jakiegoś niezdefiniowanego punktu w przy-
szłości, który stanowi jednocześnie najwyż-
sze stadium postępu człowieka), opowiadał 
się raczej za jej cyklicznym ujęciem, któ-
re opisywało historię jako zamknięte koło 
konkretnych wydarzeń, których ścieżkę za 
każdym razem wyznacza niepodważalne i 
niezmienialne przeznaczenie. 
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Życiorys Oswalda Spenglera, czy może 
przede wszystkim jego teoria, świetnie na-
daje się na kontekst do moich dalszych roz-
ważań. Pojęcie zmiany, niezależnie od tego, 
czy odniesiemy ją w tym miejscu do cywi-
lizacji, kultury, czy układu sił w stosunkach 
międzynarodowych, bez wątpienia stanowi 
motyw przewodni czasów, w jakich obec-
nie żyjemy. Czuje się ją dzisiaj niejako w 
powietrzu i widzi niemalże w każdej dzie-
dzinie życia człowieka. Można by na jej te-
mat w tym miejscu jeszcze wiele napisać, 
podpierając się przy tym pracami pewnie 
niejednego znakomitego filozofa, kluczowe 
jednak dla nas w tym miejscu będzie przede 
wszystkim zrozumienie i zaakceptowa-
nie nieuchronnego charakteru zachodzącej 
zmiany. Już tylko tyle powinno wystarczyć 
nam do zrozumienia, że nie ominie ona tak-
że Polski i nawet jeśli nasz kraj nie stanie w 
jej awangardzie, to nie zwalnia to rządzą-
cych nim elit z wzięcia odpowiedzialności 
za związane z nią konsekwencje.

Analizując temat z najwyższego stopnia 
ogólności – obecnie istniejący układ stosun-
ków międzynarodowych można zdefinio-
wać poprzez uznanie go za pewnego rodza-
ju wypadkową globalnej rywalizacji Stanów 
Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludo-
wej oraz (jak twierdzą niektórzy eksperci) 
Federacji Rosyjskiej. W takim ujęciu Stany 
Zjednoczone występują na pozycji mocar-
stwa dominującego, broniącego obecnego 
stanu rzeczy, którego – w zasadzie od końca 
Zimnej Wojny – jest jedynym architektem 
i głównym beneficjentem. Chiny są mocar-
stwem rewizjonistycznym, które z uwagi 
na szereg różnorakich uwarunkowań poli-
tycznych, gospodarczych i ideowych mają 
głębokie (i narastające przez lata) poczucie 
krzywdy i przekonanie, że obecny system 
nie tylko nie docenia ich potęgi odpowied-
nim miejscem w światowej hierarchii, ale 

też nie zapewnia sprawiedliwych warun-
ków do dalszego rozwoju. Takie postawie-
nie sprawy brzmi kusząco także dla Rosji, 
która po rozwiązaniu problemów wewnętrz-
nych z czasów transformacji ustrojowej na 
przełomie wieków, niezmiennie od prawie 
20 lat, mniej lub bardziej aktywnie dąży do 
odzyskania swojej mocarstwowej pozycji 
z czasów Związku Radzieckiego. Stosun-
ki tych dwóch państw istotnie determinuje 
pewnego rodzaju zbieżność interesów na 
świecie (zwłaszcza w przypadku kontry do 
Stanów Zjednoczonych), jednak nie należy 
z góry zakładać ich jednomyślności i zgody. 
Trzeba pamiętać, że to mimo wszystko dwaj 
różni aktorzy; posiadający inną agendę i kul-
turę strategiczną. Łącząca ich relacja jest w 
dużej mierze asymetryczna, to tak naprawdę 
„małżeństwo z rozsądku” (a takie zawiera 
się w określonym celu, rzadko kiedy bywa 
trwałe i rozpada się po jego osiągnięciu), z 
którego obecnie więcej korzyści wyciągają 
Chińczycy, dla których Rosja prócz bycia 
partnerem gospodarczym i politycznym jest 
także zasłoną skutecznie odwracającą uwa-
gę światowej opinii publicznej od ich wła-
snych działań na arenie międzynarodowej.

Tak więc można wysnuć wniosek, że obec-
nie dokonująca się zmiana układu stosunków 
międzynarodowych rozgrywa się w warun-
kach „starcia imperiów”. Oczywiście jest to 
termin bardziej publicystyczny niż naukowy. 
Nie należy rozumieć go w kategoriach mili-
tarnych (choć rywalizacja ta czasem przera-
dza się w wojny zastępcze, o których będzie 
później mowa), lecz raczej jako obiektyw-
nie istniejący stan dynamicznego zderzenia 
sprzecznych ze sobą interesów poszcze-
gólnych aktorów. Zdajemy sobie sprawę z 
tego, że jakiekolwiek wyczerpujące przed-
stawienie jego charakteru przekracza ramy 
poniższego artykułu, a każda próba dokład-
niejszej analizy i tak będzie przedstawiać 
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niepełny wycinek 
rzeczywistości, dla-
tego też, by przejść 
dalej, warto doko-
nać choćby podsta-
wowej klasyfikacji 
płaszczyzn, na ja-
kich się ona obec-
nie odbywa. 

Pierwszą z nich bę-
dzie zatem płasz-
czyzna finansowa. 
Choć leży ona nie-
jako w cieniu (poza 
zasięgiem wzroku 
szarego człowieka, 
bez efektów widocz-
nych w codziennym 
życiu), to jest ona równie istotna co inne. Na 
starcie imperiów w tym zakresie składa się 
przede wszystkim zjawisko dedolaryzacji. 
Mam na myśli tu wszystkie działania, któ-
re podejmują państwa celem zminimalizo-
wania znaczenia dolara amerykańskiego w 
transakcjach międzynarodowych. Aktywne 
działania w tym zakresie prowadzą zarówno 
Chiny, jak i Rosja, które promują wykorzy-
stywanie chińskiego juana w rozliczeniach 
międzynarodowych. Obecnie tę walutę wy-
korzystuje się np. w handlu pomiędzy Chi-
nami a rozwijającymi się państwami Afryki, 
czy też przy zapłacie za ropę pochodzącą z 
Rosji, a ostatnio także z Iranu (ze względu na 
amerykańskie sankcje wznowione w związ-
ku z wycofaniem się z umowy JCPOA). Ma 
to na celu podkopanie pozycji Stanów Zjed-
noczonych w międzynarodowym systemie 
monetarnym, co bezpośrednio przekłada się 
np. na stan krajowej gospodarki czy kon-
kurencyjność ich towarów na rynku zagra-
nicznym. Drugą z nich będzie płaszczyzna 
technologiczna. Tu na szczególne wyróż-
nienie zasługują dwie sprawy: kontrowersje 

wokół działalności 
firmy Huawei (z 
uwagi na ciekawe 
wątki polskie) oraz 
program rozwoju 
broni hipersonicznej 
(takiej, która będzie 
niewykrywalna dla 
obecnych syste-
mów radarowych). 
W pierwszej kwestii 
Amerykanie pod-
noszą zastrzeżenia 
wobec standardów 
wewnętrznych fir-
my (w Chinach nie 
istnieją regulacje 
prawne chroniące 
prywatność pozy-

skiwanych danych, które w przypadku sie-
ci 5G mogą mieć charakter strategiczny) i 
z sukcesami doprowadzają do wyrzucenia 
jej z lokalnych rynków (np. w przypadku 
Kanady, Japonii czy Australii). W Polsce 
doszło nawet do aresztowania chińskiego 
pracownika tej firmy pod zarzutem szpie-
gostwa. Broń hipersoniczna (w pracach nad 
którą Chiny, a już na pewno Rosja są bar-
dziej zaawansowane od Stanów) umożliwi 
danemu państwu uzyskanie przewagi strate-
gicznej na polu bitwy w przyszłości, gdzie 
kluczową determinantą sukcesu będzie 
możliwość szybkiego rażenia wskazanego 
celu. Starcie na płaszczyźnie politycznej (w 
szerokim tego słowa znaczeniu) w najbar-
dziej widoczny sposób ogniskuje się wokół 
projektu Nowego Jedwabnego Szlaku. Ten 
ogromny projekt infrastrukturalny jest obli-
czony nie tylko na uzyskanie konkretnych 
korzyści gospodarczych, lecz ma za zadanie 
także wzmocnić wpływy Państwa Środka na 
świecie i rzucić wyzwanie amerykańskiemu 
modelowi społeczności międzynarodowej 
(na różnych poziomach). Przy tak sformuło-
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wanej analizie należy wspomnieć jeszcze o 
wojnach zastępczych (które przeważnie sta-
nowią kolejne stadium wojen domowych, 
trwających w miejscach nawarstwiających 
się interesów mocarstw w warunkach ogól-
nej destabilizacji). Koronnym przykładem 
takiej wojny będzie Syria, gdzie konflikt 
domowy rozgrywający się pomiędzy pre-
zydentem Basharem Al-Assadem a „opozy-
cją” przemienił się w pełnowymiarową woj-
nę zastępczą o globalnych konsekwencjach, 
która de facto rozgrywa się pomiędzy Rosją 
(wspieraną między innymi przez Iran i He-
zbollah) a Stanami Zjednoczonymi (wspie-
ranymi przez Francję i szeroko rozumiany 
Zachód). 

Tak dokonana klasyfikacja pozwala na wy-
znaczenie paru interesujących prawidłowo-
ści. Po pierwsze, do niedawna Stany Zjed-
noczone kierując się doktryną praktycznie 
jeszcze zimnowojenną, prowadziły działa-
nia obliczone na powstrzymywanie wpły-
wów Rosji (zwłaszcza na terenie Europy 
Wschodniej czy Bliskiego Wschodu). Obec-
nie (pomimo formalnego zaostrzenia retory-
ki ogólnej) widocznie przekierowują swoje 
zainteresowanie w kierunku Azji Wschod-
niej. Dzieje się tak nie tylko ze względu na 
wzrastające znaczenie tej części świata, lecz 
także z uwagi na coraz to bardziej śmiałe ru-
chy Chin w tym regionie (np. w przypadku 
sporu o Morze Południowo-Chińskie). Ad-
ministracja Donalda Trumpa zwrot w stronę 
Azji realizuje wyjątkowo nieudolnie, poty-
kając się co krok o swoje własne nogi. Na 
Bliskim Wschodzie wykorzystała to Rosja 
(Putin użył Syrii do wyrwania się z między-
narodowej izolacji po dokonaniu nielegalnej 
aneksji Krymu). Widać też znaczącą różnicę 
w modelu działań Rosji i Chin. Oba państwa 
starają się kontestować wpływy Ameryki 
na różnych płaszczyznach i robią to w inny 
sposób. Chiny preferują działania miękkie, 

polityczne i zakulisowe. Rosja za to nie cofa 
się przed zaangażowaniem w działania mili-
tarne i hybrydowe. Odkrywa to przed nami 
istotę relacji łączącej oba te państwa. Dzia-
łania Rosji i Chin (przynajmniej jeśli mówi-
my o tych w kontrze do USA) rzeczywiście 
wydają się uzupełniać, lecz to Chiny czerpią 
więcej faktycznych korzyści z działań Ro-
sji, które zdają się „kupować” jej dodatko-
wy czas do nadejścia momentu, w którym to 
będą zmuszone zaangażować się w proble-
my międzynarodowe bardziej bezpośred-
nio. Rosja z całą pewnością jest świadoma 
tej dysproporcji, która istnieje w relacjach z 
Chinami, to też nie należy w ciemno zakła-
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dać stałej zgodności tych aktorów. Istnieje w 
tym miejscu zatem pewnego rodzaju prze-
strzeń negocjacyjna, którą Stany Zjedno-
czone mogłyby w sprzyjających warunkach 
wykorzystać do przeciągnięcia Rosji na 
swoją stronę. Nawet jeśli taki ruch miałby 
pozostać tylko w sferze możliwości, to i tak 
posiada on poważne implikacje natury stra-
tegicznej. Imperia oczywiście mają swoich 
sojuszników (potęgi regionalne, pomniejsze 
państwa), korzystają z ich pomocy w reali-
zowaniu własnych celów, lecz nie przekła-
dają związków z nimi ponad uprzednio ob-
raną przez siebie strategię czy równowagę 
sił pomiędzy sobą a swoimi bezpośrednimi 

rywalami. Prowadzi to do wniosku, że im-
peria mają dwa główne cele na arenie mię-
dzynarodowej: zyskać przewagę nad swoim 
bezpośrednim rywalem i nie dopuścić do 
zbytniego wzmocnienia się potęg o zasięgu 
regionalnym. Dobrze to zagadnienie ilustru-
je kwestia wzrastających wpływów Iranu w 
Syrii. Gdy wskutek postępów wojsk Assada 
i sprzymierzonych z nim irańskich milicji 
pojawiła się możliwość utworzenia mostu 
lądowego łączącego Iran (poprzez Irak, Sy-
rię i Liban) z Morzem Śródziemnym, który 
wzmocniłby gospodarczo i politycznie Te-
heran – do kontrakcji od razu przystąpiły 
Stany Zjednoczone, które stworzyły bazę 
wojskową w miejscowości Al-Tanf (strate-
giczne miejsce na pograniczu iracko-syryj-
skim), lecz także Rosja, która niemalże od 
razu przekierowała swoje zaangażowanie w 
inne rejony kraju, pozbawiając irańskich sił 
wsparcia powietrznego i politycznego para-
sola ochronnego. 

W żadnym z podanych przeze mnie starć 
kluczowych dla nowego obrazu świata Eu-
ropa (nie licząc sporu o działalność Huawei, 
gdzie pojawiają się niezdarne próby wy-
pracowania własnego stanowiska) nie bie-
rze udziału. We wszystkich tych kwestiach, 
które w ogromnej większości są niezwykle 
istotne dla dzisiejszych stosunków między-
narodowych, Unia Europejska jest przed-
miotem, a nie podmiotem polityki mocarstw. 
Jej państwa są rozgrywane przez wzajemnie 
zwalczające się imperia, co tylko pogłębia 
jej instytucjonalny chaos i wzmacnia po-
stępującą stagnację. Elementem takiej roz-
grywki jest animowany przez Polskę pro-
jekt Trójmorza, który szans na realizację nie 
ma żadnych, a jest wspierany przez Trumpa 
jedynie celem stworzenia rynku zbytu dla 
swojego gazu LNG i zdobycia w ten sposób 
środka nacisku na Rosję (który Amerykanie 
bez wahania porzucą; czy to w imię dyplo-
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matycznego resetu po zmianie administra-
cji na Kapitolu, czy w sytuacji radykalne-
go wzmocnienia się Chin), czy też polityka 
energetyczna Federacji Rosyjskiej, która 
manipulując cenami gazu lub za pośrednic-
twem takich projektów jak Nord Stream 2, 
rozbija Europę na kraje Zachodu i Wscho-
du, co znacznie ułatwia jej prowadzenie po-
lityki mocarstwowej na tym terenie.

W czasie Zimnej Wojny istniał Ruch Państw 
Niezaangażowanych, który balansował dzia-
łania wrogich sobie bloków politycznych, 
będąc jednym z czynników, jakie zapobie-
gły wtedy wybuchowi konfliktu zbrojnego 
na pełną skalę. Choć z całą pewnością nie 
można postawić znaku równości pomiędzy 
tym, co niesie za sobą dzisiaj „starcie im-
periów” a realiami tamtych dni, to mimo 
wszystko przy okazji takiego zderzenia 
owych dwóch okresów ujawnia się natural-
na potrzeba powstania trzeciego układu w 
stosunkach międzynarodowych, który nie 
tylko stałby w opozycji do wszystkich zwal-
czających się mocarstw, lecz także byłby w 
stanie aktywnie przeciwdziałać ich akcjom 
poprzez zabezpieczenie suwerenności swo-
ich członków i walkę o ich interesy w skali 
globalnej. Należy porzucić w tym temacie 
paranaukowe mrzonki i jasno zaznaczyć, 
że żadne państwo w Europie nie jest dziś w 
stanie w pojedynkę obronić swojej niezależ-
ności. Nie da się zbudować programu poli-
tyki zagranicznej w oparciu o jakiekolwiek 
imperium, gdyż siłą rzeczy z uwagi na dys-
proporcje sił nigdy nie będzie ono trakto-
wać po partnersku żadnego innego państwa 
oprócz siebie. Wreszcie naszych losów nie 
zabezpieczy też Międzymorze, które nawet 
jeśli by powstało, w obecnej rzeczywistości 
mogłoby być jedynie projektem realizują-
cym interesy USA, całkowicie niezdolnym 
do samodzielnego działania z uwagi na in-
stytucjonalny rozpad Ukrainy i zbyt słabe 

państwa bałtyckie. Wobec widocznego ban-
kructwa wszystkich innych orientacji poli-
tycznych, w erze „starcia imperiów” ujaw-
nia się dziejowa konieczność powstania 
Europy na nowo jako zjednoczonego bloku 
aktywnego w polityce globalnej. 

Oczywiście tej odpowiedzialności nie jest 
dziś w stanie wziąć na siebie Unia Euro-
pejska. Skompromitowana liberalną pod-
budową ideologiczną, wieloma poważnymi 
porażkami takimi jak Brexit, kryzys imigra-
cyjny, niemożność zasypania podziału na 
kraje starej i nowej Unii czy przerośnięta 
biurokracja – musi w końcu odejść do hi-
storii, dając miejsce nowemu modelowi in-
tegracji europejskiej. Konieczne jest zatem 
stworzenie systemu, który uwzględni i na-
leżycie doceni tożsamość swoich członków 
oraz zapewni jej przetrwanie w warunkach 
globalizacji. Instytucja, która powstanie 
w wyniku wprowadzenia go w życie bez 
względu na to, czy nazwiemy ją Organiza-
cją Narodów Europy, Sojuszem Europej-
skim czy zwyczajnie Imperium, stanie się w 
historii świata aktem na tyle doniosłym, że 
tak jak pisał Spengler, da ona początek nie 
tylko rzeczywistej zmianie w układzie mię-
dzynarodowym, lecz także doprowadzi do 
otwarcia zupełnie nowego etapu w historii 
naszej cywilizacji. Nie ma powrotu do sta-
rych rozwiązań. Nie ocalą nas idee sprzed 
wieku. Nie można pozwolić sobie na buja-
nie w obłokach. Gdy do Europy, która wciąż 
bez względu na wszystko stanowi centrum 
naszego świata, powróci twórcza wola, a 
wokół niej na nowo zgromadzi się siła – 
trzeci układ w stosunkach międzynarodo-
wych, który wyrośnie pomiędzy Wschodem 
a Zachodem – przywróci światu potrzebną 
stabilizacje i zapewni nam w nim należyte 
miejsce.
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Piotr Zych

Chiny
2025

„Są cudzoziemcy, syci i znudzeni, którzy nie 
mają nic innego do roboty, jak wskazywać 
palcem na nasz kraj i go pouczać... Chiny 
nie eksportują rewolucji, głodu ani biedy. 
Nie wywołują żadnego bólu głowy. Czego 
chcecie więcej?” - Xi Jingping
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W 2011 roku pojawia się 
w Niemczech koncep-
cja „Industrie 4.0”, która 
zostaje wprowadzona w 
życie w 2013 roku. Pro-

jekt ten ma otworzyć gospodarkę niemiec-
ką, ale również wyznaczyć trend, dla ko-
lejnej rewolucji przemysłowej na świecie. 
Automatyka przemysłowa, wysokorozwi-
nięty przemysł high-tech, internet rzeczy 
czy wprowadzenie świata wirtualnego do 
przemysłu na globalną skalę, to tylko kilka 
z głównych założeń niemieckiej rewolu-
cji. Dwa lata później premier Chin Li Ke-

qiang, ogłasza plan „Made in China 2025’, 
zgodnie z którym Chiny mają wytwarzać w 
przeciągu 10 lat zaawansowane produkty 
przemysłowe w 70% stworzonych z kom-
ponentów chińskiej produkcji, a przemysł 
ma być oparty o: robotykę, przemysł moto-
ryzacyjny, kosmiczny czy IT. W 2016 roku 
amerykańskie wybory wygrywa Donald 
Trump, który wśród swoich postulatów wy-
borczych wymienia redukcję deficytu han-
dlowego w wymianie gospodarczej z China-
mi m.in. poprzez cła na część dóbr wytwa-
rzanych przez chińskie przedsiębiorstwa.  
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Akt 1. Neokolonializm

Profesor Witold Kieżun w publikacji „Pa-
tologia Transformacji”, powołał się na cie-
kawe wytyczne kanadyjskiego rządu mają-
ce przeciwdziałać sposobom postępowania 
amerykańskich korporacji wchodzących na 
rynek tego kraju. Wśród zachowań, które 
były traktowane jako „wątpliwe” dla kana-
dyjskiej gospodarki zostały wymienione:  
- „ustanowienie przez planistów korporacji 
mających siedzibę w USA planów rozwoju 
lub ograniczenia działalności bez uwzględ-
nienia planów i aspiracji Kanady”; 
- „w kanadyjskiej filii odbywa się głównie 
montaż z importowanych części lub jest ona 
dystrybutorem dóbr wytwarzanych gdzie 
indziej, tak więc jej działalność można zli-
kwidować lub przenieś”; 
-„realizacja zamówień eksportowych na ryn-
ki krajów trzecich z zapasów znajdujących 
się na terenie USA, przynoszących korzyści 
amerykańskiemu, a nie kanadyjskiemu bi-
lansowi płatniczemu’;
-„jak najmniejszy stopień przetwarzania su-
rowców w Kanadzie w celu zminimalizowa-
nia kanadyjskich wpływów politycznych”; 
- „ustalanie cen negocjowanych lub bodźco-
wych przez kanadyjskie filie amerykańskich 
korporacji w celu uniknięcia płacenia kana-
dyjskich podatków dochodowych”; 
- „koncentracja zadań B+R oraz projekto-
wania produktów w Stanach jednoczonych, 
oznaczająca, że Kanada nigdy nie rozwinie 
tych umiejętności”; 

- „mianowanie wyższych funkcjonariuszy i 
dyrektorów ze Stanów Zjednoczonych aby 
zapobiec kształtowaniu się miejscowych 
poglądów w kwestiach planowania i wyko-
nywania”; 
- „ włączanie wyników działalności w Ka-
nadzie do sprawozdań finansowych macie-
rzystej spółki lub nieogłaszanie żadnych 
istotnych informacji”; 
- „tworzenie filii będących w pełni wła-
snością macierzystej spółki uniemoż-
liwia Kanadyjczykom decydowanie 
o ich polityce i osiąganiu zarobków”. 
 
W zasadzie o polityce neokolonialnej pro-
wadzonej przez kraje tzw. zachodnie, a 
zwłaszcza przez USA można by już więcej 
nic nie mówić i postawić kropkę, mając na 
uwadze powyższe wytyczne kanadyjskie-
go rządu. Natomiast warto pochylić się nad 
treścią broszury w kontekście dominacji 
ponadnarodowych korporacji. Kanadyjskie 
wytyczne miały służyć urzędnikom wyższe-
go i średniego szczebla w drugiej połowie 
XX wieku do racjonalnego przyciągania 
inwestorów i weryfikacji napływu amery-
kańskiego kapitału, a co za tym idzie już w 
czasach rodzących się wielkich międzyna-
rodowych korporacji wzbudzało niepokój. 
 
Wielkie zachodnie korporacje (w tym ame-
rykańskie) w latach 90 napłynęły do Polski 
i krajów rozwijających się, skupując pod-
upadające zakłady pracy, ogromne fabry-
ki i tworząc swoje filie. Co więcej część 
polityków III RP, z lubością podpisywała 
kontrakty np. na zbrojenia w tym na samo-
loty F-16, licząc, że tak wydane dziesiątki 
miliardów, na dłuższą metę zwrócą się po-
przez inwestycje w ramach tzw. off-setów, 
czyli w praktyce wejścia kolejnych kor-
poracji na rynki „młodych demokracji”.  
 
Można dojść do smutnej konkluzji, że 

I wtedy mógłbym rzec: trwaj chwilo,o 
chwilo, jesteś piękną! 

Czyny dni moich czas przesilą, 
u wrót wieczności klękną. 

W przeczuciu szczęścia, w radosnym 
zachwycie, 

stanąłem oto już na życia szczycie!
Faust
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wprowadzanie ustroju demokracji liberal-
nej wraz z tzw. rządami prawa, pociąga-
ło za sobą otwarcie się gospodarki na nie-
kontrolowany napływ zagranicznych kor-
poracji, które mając zapewnienie wejścia 
przez kraje dawnego bloku wschodniego 
do międzynarodowych instytucji jak choć-
by do WTO czy MFW, miały pewność, że 
z dnia na dzień zainwestowane pieniądze 
nie zostaną znacjonalizowane, a wręcz od-
wrotnie  będą przynosić wielomiliardowe 
zyski. W 2013 roku zagraniczne podmioty 
w ramach tzw. cen transferowych, wypro-
wadziły zgodnie z prawem niemalże 100 
mld złotych. W trakcie tylko jednego roku.  
 
Natomiast w tej wydawałoby się jednostron-
nej retoryce pojawia się problem, który za-
czynają zauważać kraje rozwinięte. Jest nim 
zjawisko „star comapanies”, czyli korpora-
cji nazywanych gwiazdami, poprzez swoją 
wielkość i przynoszące korzyści. Zjawisko 
to prowadzi do zaskakujących wniosków, iż 
to nie przywódcy państw, a właściciele wiel-
kich korporacji i kadra zarządzająca nimi, 
ma większy majątek, a niekiedy wpływ na 
gospodarkę niż całe państwa. Dla przykła-
du kapitalizacja „Amazona” w maju 2018 
roku na amerykańskiej giełdzie wyniosła 1 
bln dolarów. Dla porównania, kapitalizacja 
wszystkich spółek notowanych na polskiej 
giełdzie w tamtym czasie wyniosła rów-
nież nieco ponad 1 bln, natomiast złotych... 
 
Jednakże, ciężko nie oprzeć się wrażeniu, 
że wielkie przedsiębiorstwa i ich właścicie-
le potrzebują krajów, w których będą mogli 
„konsumować” swoje majątki, więc czemu 
nie wpływać na politykę, forsując kandyda-
tów, którzy zapobiegną nieuczciwej konku-
rencji ze strony rosnących korporacji z kra-
jów azjatyckich i zmniejszą opodatkowa-
nie najbogatszych. W 2016 roku wygrywa 
wybory Donald Trump, niedługo po swoim 

wyborze forsuje reformę podatkową, która 
zgodnie z niemalże każdą symulacją wska-
zuje na największe korzyści „uwolnienia” 
dochodów dla najbogatszej grupy 1% Ame-
rykanów, a cła nałożone na chińską gospo-
darkę, zupełnie przypadkowo zbiegły się w 
czasie z głosami płynącymi z wielkich spół-
ek o wykradaniu amerykańskich technologii 
przez chińskie firmy (skądinąd dość słusz-
nymi). Wśród uzasadnienia dla reformy sys-
temu podatkowego, Donald Trump wymie-
nia pobudzenie amerykańskiej gospodarki 
w celu stworzenia milionów miejsc pracy. 
Faktycznie gospodarka amerykańska prze-
żywa ożywienie, a miejsca pracy powstają 
w tempie niewidzianym od lat. Tylko od 
czasu do czasu pojawiają się informacje 
prasowe, o gigantycznych zyskach ame-
rykańskich korporacji, które są wydawane 
na automatyzację miejsc pracy, prowadzą-
ce do masowych zwolnień. Dla przykładu, 
koncern PepsiCo w 2018 roku miał 12.8 
mld dolarów zysku netto, z czego 2,5 mld 
wydano na automatyzację miejsc pracy, w 
tym 70% tej kwoty zostało przeznaczone 
na odprawy dla zwalnianych pracowników. 
 
„Wykształceni mieszkańcy europejskich czy 
amerykańskich metropolii często nie do-
strzegają, że problem wzrostu nierówności 
dotyka głównie ich rodaków, a nie biednych 
w Afryce. Czy warszawiak pracujący w 
międzynarodowej korporacji jest świadomy 
tego, że jest częścią 1 proc. najbogatszych w 
Polsce (380 tys. ludzi)?
Albo tego, że wzrost dochodu od 1989 roku 
w dwukrotnie większej części trafił do jego 
grupy niż do 50 proc. najbiedniejszej części 
społeczeństwa, 19 mln ludzi?”

Paweł Bukowski w rozmowie z Adrian-
ną Rozwadowską na portalu wyborcza.pl 
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Akt 2. Chińskie 
inwestycje

Analiza chińskich planów 
gospodarczych z perspek-
tywy Polski jest niezwykle 
trudna przez bardzo mocno 
ograniczony dostęp do źró-
deł, zwłaszcza przetłuma-
czonych na język polski. 
Czy wynika to z niepojętej 
ignorancji zarówno środo-
wisk dziennikarskich, poli-
tycznych jak również eko-
nomicznych? Może jednak 
jest to świadoma decyzja 
zwłaszcza w kontekście 
bieżących, partykularnych 
rozgrywek? Niestety na te 
pytania nie jestem w stanie 
odpowiedzieć jednoznacz-
nie. Jednakże na poczet 
w/w artykułu, autor posta-
nowił oprzeć się na tłuma-
czeniach własnych doku-
mentów chińskich z języka 
angielskiego. Chętnie będę 
polemizował z konkluzja-
mi i wsłucham się w każ-
dy głos mający charakter 
konstruktywnej dyskusji. 

Rozpocznijmy od kil-
ku faktów i liczb. 
Chińska gospodarka licząc 
wskaźnikiem PKB przeli

czanym na siłę nabywczą, 
będzie największą gospo-
darką świata w 2030 roku, 
i będzie o 50% większa od 
drugich Indii i prawie dwu-

krotnie większa od dotychczasowego hege-
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mona czyli Stanów Zjednoczonych. Poniższa 
mapa wskazuje jak wielka była gospodarka 
Chin już w 2010 roku w zestawieniu chiń-
skich prowincji z wybranymi państwami. 
 
„Wykorzystać swoje silne punk-
ty, by zaatakować słabe punkty prze-
ciwnika.” - chińskie przysłowie 
 
Chiny bezsprzecznie stają się światowym 
liderem gospodarczym. Jest to uwarun-
kowane wieloma czynnikami, niektóry-
mi specyficznymi tylko dla tego kraju.  

„Podstawowe elementy chińskiego para-
dygmatu rozwojowego wg B. Góralczyka 
to: 1) pragmatyczne, nieideologiczne po-
dejście do reform; 2) stopniowe, ostrożne 
dawkowanie zmian; 3) elastyczność w pro-
wadzeniu zmian, stałe eksperymentowanie 
i dostosowywanie się do szybko zmieniają-
cych się warunków i okoliczności, tak we-
wnątrz kraju, jak na rynkach światowych; 
4) trzeźwa ocena własnych możliwości i 
szans, połączona z chłodną pragmatyczną 
kalkulacją wyłaniających się nowych oko-
liczności na stale i szybko zmieniającej się 
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arenie międzynarodowej doby globalizacji; 
5) prowadzenie procesu rozwojowego przez 
państwo oraz zachowanie w wybranych, 
strategicznych dziedzinach interwencjoni-
zmu państwowego przy uwolnionym rynku; 
6) otwarcie własnego rynku na obcy kapitał, 
jednakże przy stałym preferowaniu kapitału 
własnego; 7) łączenie własnej transformacji 
z procesami globalizacyjnymi; 8) prymat au-
torytaryzmu i rynku nad demokracją oraz ko-
lektywne podejmowanie decyzji; 9) powrót 
do korzeni, a przede wszystkim patriarchal-
nego i hierarchicznego z ducha konfucjani-
zmu; 10) stała rotacja rządzących kadr i na-
leżyte ich, praktyczne przygotowanie, a tym 
samym nawrót do zasad merytokracji; 11) 
odrzucenie wzorców zachodnich przy rów-
noczesnym obserwowaniu zachodzących na 
świecie zmian i korzystaniu z tego, co mogło-
by być dla państwa pomocne lub przydatne.” 
Źródło: Maciej Walkowski – Przegląd Stra-
tegiczny 2017 nr 10 UAM w Poznaniu, Chiń-
ski model rozwoju społeczno-gospodarcze-
go i jego potencjalna adaptacja w Europie. 
 

Chińska koncepcja rozwoju gospodarczego, 
wbrew wielu pozorom nie ogranicza się do 
rynku krajowego. Wręcz odwrotnie, to eks-
port, zarówno nisko przetworzonych pro-
duktów, ale też rozwiązań inżynieryjnych, 
skomplikowanych technologii high-tech, 
czy wreszcie usług stoi za chińskim „pod-
bojem’ światowej gospodarki.

Łączna wartość produkcji w ośmiu krajach 
afrykańskich, które znalazły się w orbicie 
zainteresowania chińskich przedsiębiorstw i 
inwestycji wynosi około 500 mld dol. Moż-
na oceniać, że za 12 proc. z tego generują 
firmy, których właścicielami są Chińczycy. 
Chińskie firmy obecne są w takich dziedzi-
nach, jak: rolnictwo, technologie informa-
cyjne (ICT), telekomunikacja, bankowość, 
transport, logistyka. W budownictwie obec-
ność chińskich firm jest jeszcze bardziej 
widoczna, ich udział sięga połowy wartości 
rozstrzyganych kontraktów, co jest niezwy-
kle istotne z punktu widzenia chińskiej go-
spodarki. To właśnie w Chinach powstaje 
największa na świecie sieć autostrad. Chiń-
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czycy znajdują się na pierwszym miejscu 
pod względem ilości wybudowanych ‘dra-
paczy chmur”.. 
Inwestycje te przyciągają dalszy kapitał, po-
jawiają się nowe chińskie przedsiębiorstwa 
do obsługi tych, które powstały wcześniej. 
W Afryce masowo pojawiają się chińskie 
fast foody i sklepy z tekstyliami. Coraz 
szybciej rozwija się też chińska turystyka 
w Afryce, organizowana zresztą przez miej-
scowe firmy z chińskim kapitałem.
Co ważne, chińskie firmy w Afryce za-
trudniają przede wszystkim miejscowych 
pracowników   zaopatrują się głównie w 
lokalnych firmach. Zarządzanie firmami po-
zostawiają jednak – co charakterystyczne – 
we własnych, chińskich rękach. Na razie 44 
proc. firm prowadzone jest przez miejsco-
wych szefów. Ponad połowa chińskich firm 
w Afryce ma na najwyższych stanowiskach 
chińskich menedżerów.
W ślad za bezpośrednimi inwestycjami 
zwiększa się afrykańsko-chińska wymiana 
handlowa. W 2015 r. osiągnęła ona wartość 
188 mld dol. (w 2001 r. wynosiła zaledwie 
13 mld dol.). Pod względem wielkości wy-
miany handlowej Chiny są bezkonkurencyj-
ne. Drugie miejsce zajmują Indie z wymianą 
handlową na poziomie 59 mld dol., a trzecie 
Francja z 57 mld dol.
Na  forum współpracy chińsko-afrykańskiej 
w Pekinie prezydent Xi Jinping obiecał za-
inwestować w najbardziej zaniedbany kon-
tynent kolejne 60 mld dol. w ciągu najbliż-
szych trzech lat.
Większość tej sumy to nisko oprocentowa-
ne pożyczki na projekty infrastrukturalne. 5 
mld ma pójść na zakup towarów wyprodu-
kowanych w Afryce.
Xi obiecał też Afrykanom stypendia, szko-
lenia zawodowe i ekspertów od rolnictwa. 
Zapewnił, iż obawy o to, że celem Chińczy-

ków jest zdobycie wpływu na politykę dłuż-
ników, są bezzasadne: chińska „pomoc” 
nie ma żadnych warunków politycznych. 
Obiecał też, że nie będą budować żadnych 
pomników próżności, lecz tylko rzeczy po-
trzebne.
Do Pekinu zjechali przywódcy wszystkich 
państw afrykańskich (jedynym nieobecnym 
był malutki Swaziland, który przemianował 
się na eSwatini – ostatnie państwo konty-
nentu utrzymujące stosunki z Tajwanem). 
W deklaracjach zgodnie zapewniali, że na 
zaangażowaniu Chin nikt nie może stracić.
Chiński kapitał w Europie najbardziej ak-
tywny był w 2016 r. Wtedy właśnie China 
National Chemical Corp., znany również 
jako ChemChina, ogłosił, że kupi szwaj-
carskiego producenta pestycydów Syngenta 
AG za 46,3 mld dol. Umowa została zwarta 
w 2016 r., jednak finalizacja transakcji do-
szła do skutku dopiero w 2018 r. - zgodnie z 
informacjami Blomberga.
Ponad połowa inwestycji koncentruje się w 
pięciu największych gospodarkach Euro-
py. W samej Wielkiej Brytanii Chińczycy 
uczestniczyli w 227 transakcjach o wartości 
70 mld dol. W Niemczech chiński kapitał 
był zaangażowany w 225 transakcjach, we 
Francji było ich 89, we Włoszech 85, a w 
Holandii 82.
Natomiast największą chińską inwestycją 
infrastrukturalną w Europie był zakup naj-
większego portu w Grecji, w Pireusie.
Chiny chcą inwestować wszędzie, jednak 
otwartość na chiński kapitał jest zróżnico-
wana w poszczególnych krajach Europy. 
Niemcy, Francja i Włochy naciskają na 
ogólnounijny mechanizm kontroli napływu 
chińskich inwestycji, podczas gdy rządy w 
Grecji, Portugalii i na Cyprze sceptycznie 
odnoszą się do takich regulacji. W ich oce-
nie ograniczyłoby to zdolność tych krajów 
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do przyciągania tak potrzebnego im kapita-
łu.
Jednak niezależnie od tego, czy Chińczycy 
kupują londyńskie nieruchomości komer-
cyjne, niemieckie firmy technologiczne ta-
kie jak Kuka AG, skandynawskich produ-
centów samochodów takich jak Volvo Per-
sonvagnar AB, czy producentów energii, 
jak Addax Petroleum Corp. w Szwajcarii, 
to chińskie inwestycje skupiają się w kilku 
kluczowych branżach. Największy udział w 
łącznym portfelu chińskich inwestycji miał 
przemysł chemiczny, w którym firmy z Pań-
stwa Środka ulokowały prawie 49 mld dol. 
Kolejne były: energetyka tradycyjna, nie-
ruchomości i górnictwo. Chińskie aktywa 
w tych branżach to odpowiednio: 25,9 mld 
dol., 23,9 mld dol. i 23,1 mld dol.
Wiedza o tym, kto dokonuje tego zakupu, 
ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia, 
w jaki sposób takie działania wpisują się w 
oficjalną i nieoficjalną chińską politykę za-
graniczną.
W sumie ponad 670 chińskich firm lub pod-
miotów z siedzibą w Hongkongu ściśle po-
wiązanych z Chinami inwestowało w Euro-
pie od 2008 r. Spośród nich prawie 100 to 
wspierane przez państwo przedsiębiorstwa 
lub fundusze inwestycyjne, które wspólnie 
miały transakcje o wartości co najmniej 162 
mld dol. (63 proc. łącznej wartości zgło-
szonych transakcji, według opracowania 
Bloomberga). Ośmioro spośród 10 najwięk-
szych nabywców było przedsiębiorstwami 
państwowymi lub kapitałowymi, w tym 
China Investment Corp. (fundusz majątko-
wy), Aluminum Corp. of China Ltd. i Silk 
Road Fund Co. (fundusz majątkowy powią-
zany z chińską inicjatywą Pasa i Szlaku).
Obraz interesów finansowych Chin w Eu-
ropie nie byłby kompletny bez spojrzenia 
na dwa dodatkowe rodzaje transakcji: duże 

zakupy akcji na wolnym rynku, takie jak 
warty 10 mld dolarów udział Ping An Insu-
rance Group Co. of China w banku HSBC 
Holdings Plc, oraz projekty typu greenfield, 
czyli projekty budowlane na wcześniej 
niezabudowanych lub niewykorzystanych 
gruntach.
Inicjatywa „Pasa i Szlaku” budzi wątpliwo-
ści także co do strategicznych celów Chin. 
Przed pierwszym forum BRI, które odbyło 
się w połowie maja 2017 roku w Pekinie, 
światowe media cytowały obawy przedsta-
wicieli wielu krajów świata. Indie obawia-
ją się, że inwestycje ugruntują terytorialne 
roszczenia Pakistanu, Indonezja troszczy się 
o stabilność regionu. Kwiecień 2019 roku 
ma przynieść forum numer dwa - jeszcze 
nie podano ostatecznego terminu konferen-
cji - i podobnie jak w przypadku pierwszego 
szczytu dopiero w ostatniej chwili wyklaruje 
się ostateczna lista jego uczestników. Przy-
łożenie ręki do chińskiej inicjatywy budzi z 
roku na rok większe kontrowersje. Tym bar-
dziej w erze administracji amerykańskiego 
prezydenta, Donalda Trumpa, który w poło-
wie 2018 roku rozpoczął z Chinami wojnę 
handlową.
„Pas i Szlak” zrzesza 65 krajów, w których 
mieszka 60 proc. światowej populacji, dys-
ponujących PKB o wartości 21 bln dola-
rów. Dla wielu z nich możliwość uzyska-
nia ekonomicznego wsparcia Chin oznacza 
wprowadzenie na nowe tory gospodarcze. 
Według szacunków Azjatyckiego Banku 
Rozwoju region potrzebuje inwestycji sza-
cowanych na 26 bln dolarów do 2030 r.

Obserwatorzy zwracają uwagę na problemy 
wynikające z chińskich roszczeń terytorial-
nych dotyczących obszaru Morza Południo-
wochińskiego. Pekin toczy spory z państwa-
mi wspólnoty ASEAN o archipelagi leżące 
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na tym obszarze, tłumacząc swoją ekspansję 
chęcią zapewnienia bezpieczeństwa trans-
portowi morskiemu, czyli morskiej części 
„Pasa i Szlaku”.
Malezja kwestionuje chińskie inwestycje. 
Twierdzi, że na taką ich skalę nie może sobie 
pozwolić, bo w budżecie państwa powstanie 
dziura nie do załatania. Indonezyjska elita 
polityczna obawia się „regionalnej hege-
monii” Chin. Krytycznie o chińskich inwe-
stycjach w ramach inwestycji w Kaszmirze 
wypowiadają się też Indie, które z Chinami 
w miarę cyklicznie przepychają się w spor-
nych górskich rejonach na granicy między-
państwowej. Moskwa z kolei ma obawy 
odnośnie tego, iż Pekin chce zmniejszyć 
jej wpływy w Azji Centralnej angażując we 
współpracę w ramach „Pasa i Szlaku” post 
sowieckie kraje. O długach nie do spłacenia 
wynikających z chińskich inwestycji mówi 
się w kontekście Sri Lanki, Dżibuti, Kenii, 
Etiopii, Pakistanu i ostatnio również Włoch. 
Z drugiej zaś strony chińskie inwestycje są 
jedynymi, do jakich dochodzi w krajach 
afrykańskich. Analitycy przyznają, że kra-
je tego kontynentu zostały pozostawione w 
stanie próżni po uzyskaniu niepodległości 
na fali odwrotu od kolonializmu w latach 60. 
ubiegłego wieku. Wielka Brytania, Niemcy, 
Belgia czy Francja nie wzbogaciły tamtej-
szej infrastruktury kolejowej. W Afryce po-
zostaje problem z samą szerokością rozsta-
wu osi wagonów, który skutecznie utrudnia 
poprowadzenie sprawnych połączeń kolejo-
wych między państwami należącymi kiedyś 
do różnych mocarstw. Chiński kapitał z ko-
lei wchodzi i działa aktywnie. Generuje za-
dłużenie, ale na co można by liczyć, gdyby 
się nie pojawił? Ocena chińskich inwesty-
cji staje się zatem problemem graniczącym 
z metafizyką, a nie jedynie sprawdzaniem 
wykonalności bilansów handlowych. 
Pekin twierdzi, że „Pas i Szlak” nigdy nie 

miał na celu przejmowania kontroli nad rzą-
dami innych państw. Według jego zapew-
nień większość finansowania zapewniane-
go przez Chiny w ramach promowanej na 
dwudniowym międzynarodowym szczycie, 
który w niedzielę rozpoczął się w Pekinie, 
polega na zapewnianiu pożyczek opartych 
na „zasadach rynku”. Obserwatorzy wraca-
ją wówczas do przykładu Sri Lanki i powta-
rzają argument o nadmiernym obciążaniu 
lokalnego budżetu, gdy pojawiają się chiń-
scy inwestorzy.

Akt 3. MADE IN CHINA 2025

Pod koniec września 2017 roku szef połą-
czonych sztabów USA gen. Joseph Dunford 
nie pozostawił wątpliwości odnośnie tego, 
czym taki ekonomiczny potencjał może się 
okazać: “W kontekście 2025 roku patrząc 
zarówno na demografię jak i sytuację eko-
nomiczną uważam, że to prawdopodobnie 
Chiny stanowią największe zagrożenie dla 
naszego narodu właśnie w okolicy 2025 
roku”. Czyli wtedy, gdy według Pekinu ma 
zostać osiągnięta samodzielność w dziedzi-
nie robotyki i automatyzacji, gdy prezydent 
Xi prawdopodobnie będzie w połowie trze-
ciej kadencji idąc w ślady wiecznego Mao 
Zedonga, gdy Unia Europejska będzie już 
świadoma konsekwencji Brexitu i gdy Ko-
rea Północna dopracuje swoje międzykonty-
nentalne rakiety z nuklearnymi głowicami. 
Chyba że wydarzy się coś nieprzewidziane-
go.

ChRL ma świadomość niebezpieczeństw, 
jakie przed nią stoją. Z jednej strony rośnie 
presja innych państw rozwijających się, 
które przejmują produkcję towarów nisko 
przetworzonych, niewymagających wyso-
kich technologii, a wewnętrzna presja spo-
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łeczna uniemożliwia dalsze konkurowanie 
niskimi cenami. Z drugiej strony ChRL staje 
do konkurencji z wysoko zaawansowanymi 
gospodarkami, jak Niemiecka, które już są 
w fazie implementacji założeń i technolo-
gii związanych z „czwartą rewolucją prze-
mysłową”. Z tego punktu widzenia może-

my uznać „Made in China 2025” za próbę 
ucieczki do przodu. 

W przyjętej przez rząd chiński strate-
gii wymienione są 3 kroki do osiągnię-
cia nowoczesnej, niezależnej i wio-
dącej prymat na świecie gospodarki. 
 
W pierwszym etapie do 2020 roku poprzez 
szereg subsydiów i dotacji, jak największa 
część gospodarki ma stać się zrobotyzowa-
na, zautomatyzowana, a procesy sprzedażo-
we i około produkcyjne mają w jak najwięk-
szym stopniu stać się cyfrowe. Po czterech 
latach można z całą pewnością stwierdzić, 
że plan w dużej mierze jest zrealizowany. 

Chiny są największym odbiorcą robotów 
przemysłowych, a wraz ze wzrostem wy-
nagrodzeń, rośnie wydajność pracy, co wią-
że się mocno z produktywnym rozwojem. 
Pierwszy etap został podzielony na dwa 
okresy chorologiczne. Pierwszy wymie-
niony wyżej, a drugi zaś ma swój finisz w 

2025 roku, który ma przynieść zmianę w 
strukturze najbardziej dochodowych przed-
siębiorstw. Na „czoło” mają się wybić fir-
my z branży IT, telekomunikacji i mają się 
stać korporacjami międzynarodowymi. Ten 
etap z niesamowitą konsekwencją Chiń-
czycy realizują niemalże perfekcyjnie. Hu-
wawei, ZTE czy wreszcie Xiaomi stają się 
największymi przedsiębiorstwami świato-
wymi w tychże branżach. Zaskakują nowo-
ściami i stoją za rewolucją w telekomunika-
cji, którą bez wątpienia staje się technolo-
gia 5G, którą chińskie firmy zdominowały. 
Kolejnym etapem w strategii gospodarczej 
jest 2035 rok, w którym to chińskie firmy 
(a co za tym idzie chińska gospodarka) 
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mają być najbardziej innowacyjne na świe-
cie, a ich kapitalizacja ma na celu wprowa-
dzenie ich do ścisłej światowej czołówki. 
Trzecim i ostatnim etapem jest rok 2049, w 
którym to chińska gospodarka ma mieć naj-
większe moc produkcyjną i stać się global-
nym liderem nie tylko w produkcji, a przede 

wszystkim w implementacji innowacyjnych 
rozwiązań, a także w badaniach i rozwoju. 
 
Do realizacji tych celów zostały powoła-
ne nowe instytucje badawcze, wsparcia dla 
biznesu, a także przygotowano szereg do-
tacji i form wsparcia dla przedsiębiorstw. 
Wbrew oczekiwaniom to nie firmy prywat-
ne, a kolosy państwowe mają odgrywać 
główną rolę dla realizacji całego projektu. 
 
Chiński rząd zdaje sobie doskonale spra-
wę z tego, że gospodarka oparta na taniej 
sile roboczej i trwaniu w statusie „fabry-
ki świata”, nie przyniesie na dłuższą metę 
większych korzyści. Równocześnie warto 

zauważyć, że rynki azjatyckie, są niezwy-
kle perspektywiczne. Demografia, położe-
nie geograficzne działają na korzyść Chin, 
a największymi przeszkodami w realizacji 
celu stania się najpotężniejszą gospodarką 
był brak kapitału i myśli technologicznej. 
Z tym pierwszym problemem Chińczycy 

poradzili sobie w dwójnasób. Po pierwsze 
powołano Azjatycki Bank Inwestycji In-
frastrukturalnych, którego celem jest prze-
ciwwaga dla Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego, ale może przede wszystkim 
wsparcie szeregu inwestycji infrastruk-
turalnych, w tym „Nowego Jedwabnego 
Szlaku”. Drugą metodą zatrzymywania, 
a nie pozyskiwania kapitału opisuje Tho-
mas Piketty w „Kapitale w XXI wieku”. 
 
„Warto wiedzieć, że niektóre kraje zawsze 
stosowały kontrolę przepływów kapitału i 
nigdy nie poddały się pędowi ku całkowi-
tej deregulacji przepływów finansowych i 
bilansów płatniczych. To zwłaszcza przy-
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padek Chin, których pieniądz ciągle nie jest 
wymienialny (być może będzie, kiedy kraj 
uzna, że zgromadził wystarczająco dużo re-
zerw, by zatopić jakiegokolwiek spekulan-
ta) i które ściśle kontrolują zarówno kapita-
ły wchodzące (nie można inwestować albo 
stać się właścicielem wielkiego przedsię-
biorstwa chińskiego bez autoryzacji, kóra z 
zasady nie będzie udzielona, jeśli inwestor 
zagraniczny nie zadowoli się udziałem wy-
raźnie mniejszościowym), jak i wychodzą-
ce (nie można wycofać aktywów z Chin 
bez akceptacji władz publicznych). Kwestia 
wychodzących kapitałów jest w tej chwi-
li nadzwyczaj wrażliwa dla Chn i znajduje 
się w centrum chińskiego modelu regulacji 
kapitąłu. Główny problem jest prosty: czy 
chińscy milionerzy i milarderzy, coraz licz-
niejsi w międzynarodowych klasyfikacjach 

fortun, są rzeczywiści właścicielami sowich 
majątków i mogą na przykład wywieźć je 
swobodnie z Chin?”

Akt 4. Polska w starciu
z mocarstwami

Chiński „Nowy Jedwabny Szlak”, miał 
przebiegać przez terytorium Polski. Nasz 
kraj był naturalnym wyborem, poprzez w 
tym wypadku idealne położenie geogra-
ficzne. To zresztą niesamowicie ironiczne, 
że geografia na którą od wieków narzeka-
li nasi potomkowie, mogła się stać naszym 
największym atutem w przypadku, jednego 
z najpotężniejszych planów infrastruktu-
ralno-gospodarczych. W Łodzi, która nie-
zwykle mocno została potraktowana przez 
transformację ustrojową, a także epokę 
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postindustrialną, miał zostać stworzony 
wielki hub przeładunkowy, wokół którego 
miały powstać dziesiątki magazynów i fa-
bryk. Inwestycja, dzięki której potencjalnie 
moglibyśmy stać się „wrotami” do Europy 
dla Chin, niestety ucichła. Wymienianych 
było wiele powodów, wśród których padała 
sugestia, jakoby ówczesny minister obro-
ny narodowej Antoni Macierewicz (nasta-
wiony skądinąd używając eufemizmu – pro 
amerykańsko) nie zgodził się na udostępnie-
nie/sprzedaż gruntów należących do Agen-
cji Mienia Wojskowego pod tę inwestycję. 
Czy są to tylko plotki, które zbiegły się w 
czasie z wielkimi zakupami militarnymi 
Polski u amerykańskich potentatów militar-
nych? Pozostawię to pytanie czytelnikom. 
 
Warto jednak wrócić do początku rozważań, 
zwłaszcza fragmentu dotyczącego ponadna-
rodowych korporacji. O ile możemy być 
pewni, że zachodnie w tym amerykańskie 
firmy są przede wszystkim nastawione na 
zysk, a korzyści płynące z tych inwestycji na 
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dłuższą metę są niewspółmier-
ne do poniesionych kosztów 
choćby przez rodzimy rynek, 
nie trzeba w żaden sposób do-
wodzić. Natomiast współpraca 
z chińskimi przedsiębiorstwa-
mi, może się skończyć równie 
boleśnie, jak historia Fausta.  
 
Mając możliwość naocznego 
oglądania efektów amerykań-
skiej polityki gospodarczej 
(choć o wiele trafniejszym sfor-
mułowaniem byłoby stwier-
dzenie neokolonialnej) w Ameryce Środ-
kowej, byłem niemalże wstrząśnięty. Kraje 
„łacińskiej” Ameryki, są niemalże pod każ-
dym względem uzależnione od produktów 
sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych. 
Począwszy od samochodów, maszyn, przez 
żywność skończywszy na wodzie mineralnej. 
Większość restauracji ogólnodostępnych to 
amerykańskie fast-foody, a spora część nie-
ruchomości znajdująca się w najbogatszym 
mieście Ameryki Środkowej w Panama City 
jest kontrolowana przez amerykańskie fun-
dusze inwestycyjne. Nie bez powodu powo-
łuję się na casus Ameryki Środkowej, gdyż 
jest to region na wskroś zglobalizowany i 
uzależniony od międzynarodowego kapita-
łu. Decyzja podejmowana za biurkiem jed-
nej z korporacji, może doprowadzić do utra-
ty miejsc pracy przez dziesiątki tysięcy osób.  
 
Chiny na tym polu działają mniej na-
chalnie. Udzielają pożyczek, dokonują 
transferu technologii i korzystają z ro-
dzimych podwykonawców w krajach w 
których inwestują. Jednakże w ostatecz-
nym rozrachunku, to chińskie przedsię-
biorstwa i chiński rząd w największym 
stopniu partycypuje w zysku z szeregu in-
westycji. Pośrednio, bądź bezpośrednio.  
 

Na tym polu Polska wypada wyjątkowo 
specyficznie. Zgodnie z niedawnym bada-
niem przeprowadzonym prze firmę DHL 
przy pomocy wskaźnika Global Connec-
tedness Index (GCI),  nasz kraj znalazł się 
na 36 miejscu spośród 169 krajów świata 
pod względem zglobalizowania, wyprze-
dzając Kanadę czy Japonię. Wiąże się z tym 
mniejsza odporność polskiej gospodarki, 
na tzw. zawirowania na globalnych ryn-
kach. Z drugiej, głównymi odbiorcami pol-
skiego eksportu są kraje Unii Europejskiej. 
 
W obliczu wojny handlowej, które jesteśmy 
świadkami obecnie, toczącej się pomiędzy 
USA a Chinami, w ostatecznym rozrachun-
ku znajdujemy się na mocno „niekomfor-
towej” pozycji. Z jednej strony europejskie 
gospodarki coraz szerzej otwierają się na 
współpracę gospodarczą z Chinami, z dru-
giej zaś polska gospodarka wbrew przesłan-
kom gospodarczym coraz mocniej zacieśnia 
współpracę z USA. Dochodzimy zatem do 
punktu, w którym państwa europejskie co-
raz silniej współpracują z Chinami, a równo-
cześnie są największym odbiorcą polskiego 
eksportu. Natomiast polska polityka gospo-
darcza prowadzona przez rząd, coraz ściślej 
współpracuje z USA, które to prowadzą 
wojnę celon-handlową z Państwem Środka. 
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Czy znajduje się złota recepta dla polskiej 
gospodarki w kontekście starcia imperiów? 
 
Jedna strona polskiej polityki chętnie wpa-
da w objęcia „Wujka Sama”, zaś ‘proeu-
ropejska” sugeruje ściślejszą współpra-
cę krajów „unijnych” jako przeciwwagi 
zarówno dla dominacji USA, jak i Chin. 
Niestety polska dyplomacja nigdy nie po-
kusiła się o trudną, wręcz wymagającą 
niezwykłego sprytu drogę balansowania 
pomiędzy mocarstwami, szukając prag-
matycznych rozwiązań dla naszego kraju. 
 
Pewne jest za to jedno, niezależnie od toczącej 
się wojny handlowej, każdej stornie zależy 
przede wszystkim na władzy i zyskach. Czy 
Polak choć raz będzie mądry przed szkodą? 
 
„I think both sides [China and United Sta-
tes] should work hard to build a new type of 
relationship between big powers. The two 
sides should cooperate with each other for 
a win-win result in order to benefit people 
from the two countries and the world.” - Xi 
Jingping
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Rozmowa z dr. Michałem Lubiną adiunktem w Instytucie 
Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

Żyjemy obecnie w erze zna-
czących napięć na linii Wa-
szyngton-Pekin. Gdy wielu 
zastanawia się, czy w końcu 
dojdzie do otwartej wojny 

amerykańsko-chińskiej lub raczej, czym 
skończy się obecna wojna handlowa, 
chciałbym pójść o krok dalej. Na przy-
kładzie III RP wiemy, jak Amerykanie 
traktują swoje kolonie. Jakie relacje mają 
Chiny z państwami, które są od nich za-
leżne? 

Chińczycy traktują swoje kolonie jesz-
cze gorzej, jeżeli możemy tak powiedzieć. 
Oczywiście nikt tutaj nie używa określenia 
kolonie, ani podporządkowanie, dlatego że 
czysto deklaratywnie i w sferze publicznej 
Chińczycy bardzo dbają o to, żeby stwarzać 
pozory suwerenności i szacunku dla tych 
słabszych. Jednak za zamkniętymi drzwiami 
nie ma zmiłuj. O tym, jak Chińczycy traktują 
państwa, które są od nich uzależnione, naj-
lepiej widać na przykładach takich państw 
jak Kambodża czy Laos. Wspomniane kra-

Chiny mają przekonanie, że obecny 
porządek międzynarodowy został 
im narzucony

Dzisiejszy pojedynek między Stanami a 
Chinami jest jak walka dwóch bokserów, z 
których jeden jest bardzo silny, naładowany, 
ma mnóstwo energii, by zadać decydujący cios. 
Przywalić tak, że nie będzie czego zbierać, a 
drugi bokser unika tego starcia.
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je jeszcze 25-30 lat temu były pod bardzo 
silnym wpływem Wietnamu, ale zostały 
zdominowane przez Chińczyków. Kapitał 
chiński właściwie kupuje te kraje, wywłasz-
cza ludzi, wycina lasy, zatruwa środowi-
sko, buduje wielkie tamy – to w przypadku 
Kambodży, których energia płynie do Chin 
– wykupuje grunty. Generalnie Chiny roz-
przestrzeniają się tam w sposób taki, jak w 
XIX wieku Europejczycy robili to na całym 
świecie. Przykładem kraju, który się trochę 
przeciwstawia Chinom, jest Birma, którą 
Chińczycy również traktowali jak wyżej 
wymienione, ale Birmańczycy są silniejsi 
i tam Chińczycy nie mogą tak hasać, nato-
miast nie miejmy złudzeń: to, co robią Ame-
rykanie, to i tak naprawdę w porównaniu z 
Chińczykami pozostaje mniejszym złem.

 

Pekin potrafi absolutnie bezwzględnie wy-
korzystać przewagę gospodarczą. Przede 
wszystkim mają oni takie przekonanie, że 
współczesny świat i porządek międzyna-
rodowy jest fundamentalnie anormalny. 
Dlatego że ten porządek został narzucony 
w dziewiętnastym wieku dzięki koloniali-
zmowi i rewolucji przemysłowej. Wtedy 
Europa i Stany Zjednoczone zdominowały 
świat, ale wcześniej świat był azjocentrycz-
ny, najważniejsze państwa były w Azji, a 
wśród nich oczywiście zawsze główną rolę 
odgrywały Chiny. Jeżeli myślimy o Chi-
nach z perspektywy Azji, to musielibyśmy 
sobie wyobrazić Europę, w której Cesar-
stwo Rzymskie nigdy nie upadło, w której 
mogli upadać kolejni cesarze czy dynastie, 
ale ono samo zasadniczo przetrwało. Taki 
jest odbiór w dalekowschodniej Azji i Pa-
cyfiku. Byli najważniejszym kontynentem, 
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aż nagle pojawili się Europejczycy i zdomi-
nowali światową arenę. Z punktu widzenia 
Chińczyków to jest anomalia. Takie coś, co 
nie powinno się wydarzyć. Idąc tym tropem 
myślenia, Państwo Środka stopniowo i po-
woli – bo oni nic nie robią szybko – dąży do 
przywrócenia stanu sprzed XIX wieku.

 

Światowy porządek zdominowany przez 
Pekin byłby wtedy bardzo prosty. W cen-
trum byłyby Chiny, a pozostałe kraje były-
by usytuowane hierarchicznie w zależności 
od tego, jakie miały relacje z hegemonem. 
Chinocentryczność miała kiedyś swoją na-
zwę: Tianxia, a więc wszystko to, co pod 
niebem. Chiny chcą do tego powrócić, ale 
mają czas. To jest naród, który działa na de-
kady, na stulecia, a więc ich działania będą 
istotniejsze dla naszych wnuków czy nawet 

prawnuków. Cel jednak jest jasny i nie ma 
co do niego żadnych złudzeń. Nie jestem 
wielkim miłośnikiem Pax Americana. Ame-
rykanie wielokrotnie dają dowody tego, jak 
bardzo potrafią być irytujący i aroganccy, 
ale naprawdę nie jestem przekonany, czy 
inny świat zdominowany przez Chiny byłby 
lepszy.

 

Jeśli dobrze zrozumiałem: Chiny intere-
suje przejęcie od Amerykanów roli he-
gemona na mapie świata. Nie interesuje 
ich na dłuższą metę bycie jednym z im-
periów?

 

Podkreślam, że wszystkie ich działania są 
rozłożone na lata, dekady czy nawet stule-
cia. Natomiast w tradycyjnym chińskim po-
jęciu zawsze był podział Chińczycy kontra 
reszta świata. Podział ten opierał się na tym, 
że Chińczycy są narodem kulturalnym, cy-
wilizowanym, a reszta to mniejsza lub więk-
sza barbaria. Chiny były Państwem Środka, 
czyli Zh?ng guó. Ta nazwa nam wszystko 
mówi. Mamy więc jedno państwo centralne, 
a reszta to barbarzyńcy. Jeżeli ktoś jest ule-
gły wobec Chin, to jest dobrym barbarzyńcą 
i można go pogłaskać po głowie. Jeśli nie 
przyjmuje chińskich zasad, wtedy jest tym 
złym. Natomiast w mentalności Pekinu nie 
mieści się funkcjonowanie na równi. W ogó-
le równość jako taka jest dziełem stricte eu-
ropejskim. Nie ma jej w chińskiej tradycji. 
Tam była zawsze hierarchia. Nie ma tam co 
do tego wątpliwości, że ludzie są różni, że 
zawsze jesteśmy od kogoś lepsi albo gorsi. 
Istnieje tam przekonanie, że hierarchia jest 
czymś pożądanym, bo zapobiega chaosowi 
i konfliktom. Gdy każdy będzie znał swoje 
miejsce w szeregu, to nie będzie konfliktu 
– to jest jedno z najważniejszych założeń 



34

konfucjanizmu. Dla Chin naturalne jest, że 
to oni muszą być na szczycie.

 

Ważnym elementem ich kultury jest rów-
nież to, że nigdy nie walczą, gdy przeciw-
nik jest silniejszy. Jeżeli tak jest, trzeba 
robić wszystko, żeby nie doprowadzić do 
walki. To jest kultura, w której się zaczyna 
wojny albo bitwy tylko wtedy, kiedy się ma 
pewność, że się je wygra. A chwilowo Sta-
ny Zjednoczone są wciąż silniejsze. Można 
to zaobserwować choćby po unikach, ja-
kie stosują wobec polityki Trumpa. Nie idą 
na otwartą konfrontację i jest to wyraźne. 
Mój kolega Radosław Pyffel bardzo celnie 
to oddał, mówiąc, że dzisiejszy pojedynek 
między Stanami a Chinami jest jak walka 
dwóch bokserów, z których jeden jest bar-
dzo silny, naładowany, ma mnóstwo energii, 
by zadać decydujący cios. Przywalić tak, że 
nie będzie czego zbierać, a drugi bokser uni-
ka tego starcia.

 

Drugi bokser wie, że jeśli dotrwa do koń-
ca – to wygra?

 

Tak. Wystarczy, że dotrwa do 12. rundy. 
Jeśli jednak Donald Trump uderzy, wygra. 
Tylko musi uderzyć.

 

Wracając do relacji pomiędzy chińskim im-
perium a krajami pokroju Kambodży i Laosu 
zastanawiam się, jak można ułożyć sobie re-
lacje z Państwem Środka. Wiemy, że Stany 
Zjednoczone nie zadowalają się dominacją 
gospodarczą, narzucają jeszcze polityczny i 
kulturalny model życia społecznego. Jak to 
wygląda w przypadku Chin?

 Przede wszystkim podkreślam, iż nie jestem 
miłośnikiem irytującego stylu rządów ame-
rykańskich. Jest to jednak kod kulturowy 
znacznie nam bliższy, czyli szeroko rozu-
miana cywilizacja zachodnia. W przypadku 
Chińczyków mamy do czynienia z zupełnie 
obcymi kodami kulturowymi. Ten problem 
można oczywiście obejść, ale trzeba sobie 
zdawać sprawę z jego istnienia.

 

Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście Chiń-
czykom przede wszystkim zależy na zysku 
i zasadniczo za bardzo ich nie interesuje, co 
robią te państwa w polityce wewnętrznej. 
To jest pozytyw Chin, które nie ingerują w 
znany nam sposób. W tradycyjnym modelu 
Chin było tak jeszcze przed czasami kolo-
nialnymi, że wszystkie państwa dookoła, 
takie jak Korea, Birma czy Tajlandia miały 
obowiązek wysyłać trybut do cesarza. Cel 
jednak nie był gospodarczy, gdyż zazwyczaj 
cesarz oddawał im znacznie więcej podarun-
kami. Musiał on pokazać, że jest bogatszy i 
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silniejszy. Państwa zależne mają się nato-
miast podporządkować, znać swoje miejsce 
w szeregu. Pierwsze są zawsze Chiny. W 
tym dawnym modelu Chiny nie ingerowały 
w sprawy wewnętrzne, dopóty wasal płacił 
trybut, mógł w swoim państwie robić, co 
chciał, dopóki nie dotykało to fundamental-
nych interesów Pekinu. Z punktu widzenia 
reżimów autorytarnych czy totalitarnych 
ten układ wydaje się bardzo korzystny. Nikt 
im nie będzie mówił o prawach człowieka i 
tym podobnych. Można oczywiście dysku-
tować, czy dla społeczeństw jest to równie 
korzystne.

 

Przypadek Kambodży na tym tle jest szcze-
gólny. Tam od ponad 30 lat premierem jest 
Hun Sen, co czyni go najdłużej urzędują-
cym premierem na świecie. Zapowiedział 
on, że wygra kolejne trzy wybory i jeżeli 
tylko dożyje, prawdopodobnie spełni obiet-
nicę. Jest to rząd, który przez wiele dekad 
był traktowany jako mniejsze zło, bo on do-

szedł do władzy na bagnetach wietnamskich 
po pokonaniu Czerwonych Khmerów. No i 
przez długie lata było takie przekonanie, że 
to źle, ale wszystko jest lepsze niż Czerwo-
ni Khmerzy, cokolwiek rząd Kambodży by 
nie robił. Była to jakaś logika. Tylko, że od 
upadku Pol Pota minęło ponad 40 lat, a 75% 
społeczeństwa urodziło się po wspomnia-
nych wydarzeniach. Hun Sen powoli traci 
poparcie, więc a to zamknął jedyną gazetę 
opozycyjną, to zlikwidował partię opozy-
cyjną. Może to wszystko robić, dlatego że 
Chińczycy mu na to pozwalają. Pieniądze 
płyną szerokim strumieniem do jego kie-
szeni, ale to jest rabunkowa gospodarka. 
Na przykład wyprzedał on połowę wody 
w Kambodży, Państwo Środka buduje tam 
tamy transportujące energię do Chin. Kam-
bodża na tym traci, ale oczywiście Hun Sen 
i jego poplecznicy zyskują.

 

Z drugiej strony choć Chińczycy nie ingeru-
ją w sprawy wewnętrzne, to bardzo pilnują 
spraw kluczowych dla ich interesu narodo-
wego. Dobrym przykładem jest tutaj ASE-
AN (Stowarzyszenie Narodów Azji Połu-
dniowo-Wschodniej), które wcześniej mó-
wiło zawsze jednym głosem. Do czasu, aż 
Chiny nie zdominowały Kambodży w spra-
wie wysp na morzu południowochińskim, 
które w większości zostały zagarnięte przez 
Chiny. Przez lata było jedno stanowisko 
ASEAN-u. To jest o tyle istotne, że wcze-
śniej jeżeli Chiny rozmawiały z Wietna-
mem, którego popierał ASEAN, to musiały 
się one liczyć z tym głosem. Zdecydowanie 
zmieniało to dysproporcje w negocjacjach. 
Przez lata ASEAN popierał Wietnam czy 
Malezję w konflikcie z Chinami w sprawie 
wyżej wymienionych wysp. Do czasu, aż 
wyłamała się Kambodża i Laos, które we-
tują komunikaty ASEAN-u, co jest bardzo 
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dobrym przykładem, jak pieniądze chińskie 
służą ich polityce.

 

Wracając do pytania, jak z Chińczykami roz-
mawiać. Problem polega na tym, że my jako 
Polska, co jest podstawowym problemem 
III RP, jesteśmy krajem, który ma niewie-
le do zaoferowania Chinom. Bardzo dobrze 
to widać w przypadku wspólnych przedsię-
wzięć, jak np. pociąg Łódź-Chengdu, któ-
ry pusty wraca do Chin. Mamy niewiele 
atrakcyjnych rzeczy z ich punktu widzenia, 
dlatego że nie mamy najnowocześniejszych 
technologii jak Zachód, a z drugiej strony 
nie posiadamy aż takiej taniej siły roboczej 
jak Afryka. W efekcie pozostajemy dla nich 
mało atrakcyjni, raczej w ich oczach bliżej 
nam do modelu afrykańskiego niż zachod-
nioeuropejskiego. Jedyne, co w tej chwili 
jest atutem Polski w oczach Chin, to położe-
nie geograficzne, ale nie przeceniałbym tego 
waloru. Jedwabny Szlak jest projektem na 
tak wielu płaszczyznach, że ta geograficzna 
nie jest, niestety dla nas, najważniejsza.

 

Sojusz rosyjsko-chiński coraz bardziej 
się pogłębia, więc nasuwa się pytanie, czy 
Chińczycy nie patrzą na Europę i Polskę 
właśnie z perspektywy Rosji?

 

Z pewnością zupełnie inaczej patrzą na Eu-
rope Zachodnią, której zapewne nie włącza-
ją do strefy wpływów Rosji, a inaczej na 
kraje środkowo-wschodniej Europy. Jeżeli 
chodzi o Unię Europejską, to kiedyś profe-
sor Góralczyk wypowiedział świetne zda-
nie, że Chińczycy będą walczyć o euro do 
ostatniego Europejczyka. Powód jest taki, 
że zjednoczona Europa jest na rękę Peki-
nowi. Nawet jako gracz silny, ale przede 
wszystkim niezależny. Świat podzielony na 
trzy mocarstwa byłby łatwiejszy dla Pekinu 
w kontekście konfrontacji ze Stanami Zjed-
noczonymi. Chińczycy chętnie weszliby w 
sojusz, by pokonać hegemona, a ewentualne 
uderzenie nie skupiłoby się tylko na nich. 
Oczywiście elity UE są bardzo łatwe do ku-
pienia, więc to akurat nie stanowi problemu 
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dla Chin. Problemem jest tylko to, że zachód 
Europy jest słaby, boryka się z wiecznym 
kryzysem i daleko im do mocarstwa.

 

Jeżeli zaś rozmawiamy o Europie Wschod-
niej, to bez wątpienia państwa leżące na 
wschód od Polski są traktowane przez Chi-
ny jako strefa wpływów Rosji. W przypadku 
Polski tak chyba jednak nie jest. Chińczy-
cy mają świadomość tego, że Polska to nie 
jest jednak Rosja, że ciągnie nas na zachód. 
Natomiast oczywiście jakby doszło co do 
czego, to Rosja jest ważnym partnerem i nie 
mianoby skrupułów w Pekinie, by sprzedać 
nas Moskwie. I to nie dlatego, że pałają oni 
do Rosji jakąś sympatią. Ich sojusz jest mał-
żeństwem z rozsądku, ale dobrze się trzy-
ma, bo nie ma w okolicy kochanek, więc 
małżonkowie nie są wodzeni na pokuszenie 
do zdrady. Póki zagrożeniem dla Państwa 
Środka jest USA, póty Rosjanie są dla nich 
bardzo istotni. Doskonale zdają oni sobie 
sprawę, że gdyby udało się administracji 
Trumpa odwrócić Moskwę na swoją stronę, 
byłoby to dla Chińczyków bardzo dużym 
problemem. W porównaniu z Polską, to jed-
nak zawsze Rosja będzie ważniejsza i tutaj 
nie możemy mieć złudzeń.

 

W takim razie, czy w Pekinie cieszono się 
z wyboru Donalda Trumpa na prezydenta 
USA, czy raczej obawiano się możliwego 
zbliżenia amerykańsko-rosyjskiego?

 

Raczej nie. I to bynajmniej nie z powodu 
Rosji. Przede wszystkim oni nie lubią, je-
żeli ktoś jest nieprzewidywalny. A taki jest 
Trump. Hillary Clinton była doskonale roz-
pracowana. W Pekinie wiedziano, że trochę 
pokrzyczy o prawach człowieka czy nało-

ży drobne sankcje gospodarcze, ale żadnej 
rewolucji nie dokona. Trump jednak jest 
niebezpieczny przez swoją nieobliczalność. 
Jest to, poza tym, pierwszy amerykański po-
lityk, który dostrzegł chińskie zagrożenie. 
Proszę zwrócić uwagę, że oni chcieli bardzo 
wyraźnie kupić Donalda Trumpa. Wszyst-
kie działania z Jaredem Kushnerem, kupo-
wanie nieruchomości w Waszyngtonie moc-
no przepłacając, wyjazdy notabli chińskich 
na Florydę do willi Trumpa. To wszystko 
miało na celu kupienie prezydenta USA, ale 
okazało się to nie takie proste.

 

Wątek amerykańsko-rosyjski musimy oce-
nić z perspektywy nie tylko Trumpa, ale i 
całej administracji. Musimy pamiętać, że 
istnieje tam Deep State – głębokie państwo, 
które jest mocno antyrosyjskie. Poza tym re-
żim rosyjski jest przekonany, iż zachodnio-
europejskie elity chcą go obalić. To powo-
duje, że Putin zdecydowanie woli grać dla 
Chin, gdyż jak wcześniej mówiliśmy – oni 
reżimów nie zmieniają. Im pasuje porządek 
i stabilność rządów. Nie chodzi o demokra-
tyczność czy autorytaryzm – najważniejsze, 
żeby Chińczycy wiedzieli, z kim rozmawiać. 
Choć Rosjanie przegrywają gospodarczo na 
sojuszu z Chinami, to politycznie mają za-
pewnione trwanie reżimu, co dla Putina jest 
najważniejsze.

 

Z pewnością Władimir Putin jest bar-
dziej stabilnym politykiem od Donalda 
Trumpa. Istnieje pogląd, jakoby konflikt 
pomiędzy imperiami był dobrym czasem 
dla średnich i małych krajów, by balan-
sując, odzyskały podmiotowość na arenie 
międzynarodowej. Wydaje się, że przy-
kład Niemiec pokazuje, że można spróbo-
wać podjąć taką grę. Czy nie uważa Pan, 
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choćby na przykładzie ostatniej konfe-
rencji bliskowschodniej, że Polska nawet 
nie próbowała podnieść głowy, od razu 
opowiadając się po stronie USA?

 

Żebym mógł uczciwie odpowiedzieć Panu 
na to pytanie, musiałbym mieć dostęp do 
niejawnych danych. A gdybym je miał, nie 
mógłbym otwarcie odpowiedzieć na to py-
tanie. Nie wiem, jakie są oferty na stole. 
Trudno powiedzieć, co oferuje UE, USA, 
Rosja czy Chiny. Z naszej perspektywy ta 
rywalizacja to jednak nie jest dobra wiado-
mość, gdyż nasze źródła wzrostu są oparte 
na zachodzie i obecnym porządku między-
narodowym. Przy całym krytycyzmie neo-
kolonialnego wykorzystywania III RP przez 
ten układ, to jednak daje on nam poczucie 
stabilności i wzrost. W momencie, kiedy bu-
rzy się porządek międzynarodowy, jest wię-
cej zagrożeń niż szans. Przykład Niemiec 
jest inny, gdyż niestety to nie jest nasza ka-
tegoria wagowa. Oni grają w Ekstraklasie, 
a my co najwyżej w 2. lidze. To oczywiście 
nie jest dobre i należy się zżymać na to, ale 
taka jest niestety rzeczywistość. Niemcy są 
bogaci, mają rozpoznawalne na całym świe-
cie marki i z tym są kojarzeni obecnie na 
świecie. Jest to gospodarcza potęga, której 
znacznie łatwiej rozpychać się łokciami. 
Polska jest średniakiem, któremu znacznie 
trudniej tak funkcjonować.

 

Co nie zmienia faktu, że można by chociaż 
próbować tworzyć inną politykę. Nasi poli-
tycy tego nie robią. Oni już wybrali. Wynika 
to z wielu czynników. Między innymi kul-
turowych, ale również z lenistwa intelek-
tualnego. Przywykliśmy do świata zachod-
niego, opierając na nim całą politykę i wie-
rząc, że już zawsze będzie on dominował na 

świecie. W tym konflikcie bardzo wyraźnie 
wybraliśmy jedną z stron, konferencja bli-
skowschodnia jest jednym z przykładów na 
to. Pozostaje mieć nadzieję, że Amerykanie 
wygrają. Skoro już na nich postawiliśmy, to 
jeśli nie będą zwycięzcami, to będzie pro-
blem.

 

Czy problem Polski będzie wtedy podob-
ny do tego, jaki mają Ujgurzy czy raczej 
Birma i Kambodża? 

 

Spokojnie, Chińczycy nie dojdą do nas 
przez najbliższe kilkaset lat. Naprawdę nie 
chciałbym, żebyśmy mieli status podobny 
do Ujgurów. Sytuacja, jaka nas dosięgła po 
Powstaniu Styczniowym, była bardzo kom-
fortowa w porównaniu z tym, jaką mają te-
raz Ujgurzy. Jeżeli wygrają Chiny, wielkie 
reperkusje nas nie spotkają. Co najwyżej 
mogą nas dotknąć ustępstwa wobec Ro-
sji. Chiny jako takie mogą przejąć po kilka 
firm, ale nikt nas chińszczyć nie będzie. Dla 
nich jesteśmy daleko na peryferiach. Z pew-
nością jako taka Polska ich w żaden sposób 
nie interesuje. Bardziej obawiałbym się, że 
jeżeli nastanie czas konfliktu, to Chińczycy, 
a także i Amerykanie nie będą mieli proble-
mu ze sprzedaniem Polski w ręce Rosji.

 

Na koniec chciałbym zapytać, jak Chiń-
czycy czy w ogóle Azjaci pojmują nacjo-
nalizm. Czy różni się on diametralnie od 
tego w wydaniu europejskim i czy w ogóle 
występuje w przestrzeni publicznej?

 

Ten wątek jest niezwykle ciekawy. Zasad-
niczo nacjonalizm kojarzy nam się z termi-
nem czysto europejskim. Wszystkie nowo-
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czesne koncepcje na-
cjonalizmu wywodzą 
się ze świata zachod-
niego. Ilekroć jednak 
ja jestem w Azji, wi-
dzę bardzo silny nacjo-
nalizm. W Europie, w 
potocznym języku, to 
słowo ma pejoratyw-
ne znaczenie w prze-
ciwieństwie do nacjo-
nalizmu (zgaduje, że 
miało być do patrioty-
zmu). Zupełnie inaczej 
ma się rzecz w Azji. 
Nawet w przypadku 
narodów, które zostały stworzone sztucz-
nie. Na przykład Indonezja, stworzona z 
kilkunastu tysięcy wysp, jest pełna nacjona-
lizmu. Azjaci mają przewagę nad zachodni-
mi Europejczykami poczuciem patriotyzmu 
i nacjonalizmu. Dobrym przykładem jest 
Wietnam, kraj bardzo silny, ale i moja uko-
chana Birma. Są to uczucia, które odrzucają 
narzucanie wzorców przez obcych w tych 
krajach. Również Korea, Japonia czy Chiny, 
których współczesny kształt jest w jakimś 
stopniu skutkiem działań państw zachod-
nich, a jednak te narody mają bardzo silne 
poczucie własnej wartości, własnego intere-
su i wspierania się nawzajem. Jest to jedna 
rzecz, której, jako Polak, głęboko zazdrosz-
czę Azjatom. Otóż każdy z narodów, które 
wymieniłem, wzajemnie się wspiera, dzia-
łając na zasadzie swój do swego, na wielu 
płaszczyznach – przede wszystkim gospo-
darczej. Osobistym przykładem jest ten, 
gdy na Uniwersytecie Jagiellońskim nego-
cjowałem granty z Korei. Jednym z najważ-
niejszych warunków tych grantów było to, 
że cały sprzęt miał być koreański. Ten pa-
triotyzm gospodarczy jest piękny i tego od 
Azjatów zdecydowanie możemy się uczyć.

 Powyższy tekst jest transkrypcją wywia-
du przeprowadzonego przez redakcję pi-
sma „W Pół Drogi”. Tekst został autory-
zowany.

 

Dr Michał Lubina, adiunkt w Instytucie 
Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Specja-
lizuje się w naukach społecznych, w zakre-
sie nauk o polityce. Zajmuje się współczesną 
Birmą oraz stosunkami rosyjsko-chińskimi. 
Jest autorem pięciu książek: pionierskich 
prac na temat Birmy w Polsce (m.in. pierw-
szej historii tego kraju oraz jedynej biogra-
fii Noblistki Aung San Suu Kyi), pierwszej 
w Polsce monografii o współczesnych sto-
sunkach rosyjsko-chińskich (Niedźwiedź w 
cieniu smoka), a także monografii po angiel-
sku Russia and China. A Political Marriage 
of Convenience. W 2016 r. pełnił funkcję 
pierwszego dyrektora Instytutu Sejonga UJ. 
Obecnie jest koordynatorem modułu Azji 
Południowo-Wschodniej oraz współtwórcą 
i analitykiem portalu „Puls Azji”.
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a imperializm
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CHINY

CHINY
Wywiad
z Federico Pieraccinim

a imperializm

Przyszłość jest wielobiegunowa i nie 
można nic zrobić, aby ją zatrzymać lub 
zmienić. Jest to naturalny bieg wydarzeń, 
co mogliśmy zobaczyć już od wielu lat.
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Na samym początku 
chciałbym Panu 
podziękować za wzięcie 
udziału w pierwszym nu-
merze naszego politycz-

nego magazynu; “W Pół Drogi”. Proszę 
powiedzieć naszym czytelnikom kim Pan 
tak w zasadzie jest i jakie tematy porusza 
Pan w swoich pracach?

Nazywam się Federico Pieraccini; mam 
34 lata i obecnie mieszkam w Mediolanie. 
Zajmuję się stosunkami międzynarodowymi 
dla Strategic Culture Foundation; analizuje 
obecne konflikty, strategię i geopolitykę w 
kontekście multipolarnym.
 
Jeśli chodzi o regiony geograficzne; naj-
bardziej interesuje mnie Ameryka, Europa, 
Azja i Bliski Wschód.

Głównym tematem naszego numeru są 
Chiny, a dokładniej próba oceny wzrostu 
siły tego kraju na arenie globalnej i jego 
wpływu na pozycję Europy w światowej 
polityce. Dlatego w pierwszej kolejności 
chciałbym zapytać o to jakby Pan ocenił 
obecny stan równowagi sił na świecie pr-
zez pryzmat imperialnych ambicji Chin?

Na samym początku chciałbym zaznaczyć, 
że według mojego punktu widzenia, nie 
można powiedzieć, że Chiny posiadają am-
bicje imperialną. By właściwie zrozumieć 
i przedstawić koncept imperializmu; 
powinniśmy spojrzeć na trajektorię wzrostu 
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych 
na przestrzeni ostatnich trzech stuleci. Dla 
uznania narodu za imperialistyczny kluczo-
wa jest obecność dwóch fundamentalnych 
czynników: ekonomicznych i wojskowych 
wpływów.
 
Oba te kraje stworzyły silną sieć wojskowy-

ch baz na całym świecie, wzmacnianą po-
przez użycie ich waluty narodowej jako 
waluty kluczowej dla globalnego systemu 
rezerw. Globalna waluta rezerwowa, którą 
w przeszłości był funt, a teraz jest nią dolar; 
została narzucona innym poprzez wojskowe 
wymuszanie.
 
Pekin nie posiada wojskowych baz na 
całym świecie, juany w najblizszym stanie 
nie staną się walutą o globalnym znaczeniu. 
Dlatego też stwierdzenie, że Chiny są kra-
jem imperialistycznym, nie posiada według 
mnie żadnych podstaw merytorycznych.
 
Obecnie; Pekin i Moskwa działają jako filary 
światowego porządku, balansując nadmierną 
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gorliwość wojskową, ekonomiczną i 
kulturalną jedynego światwoego supermo-
carstwa jakim są obecnie Stany Zjednoczo-
ne.

W ciągu ostatnich pięciu lat nastąpiła 
epokowa zmiana w globalnym porządku 
międzynarodowym. Unipolarny porządek 
z jednym supermocarstwem od czasu upad-
ku Związku Radzieckiego przemienił się w 
system z czteroma czy nawet pięcioma mo-
carstwami o zasięgu globalnym. Mam tu na 
myśli: Indie, Chiny, Rosję, Unię Europejską 
i Stany Zjednoczone.
 
Ta nowa szachownica jest na świecie 
źródłem destabilizacji, zmuszając kraje 

do wyboru pomiędzy przywiązaniem do 
przestarzałego i agresywnego modelu nar-
zuconego światu przez Stany Zjednoczone 
i przyjęciem nowej, wielobiegunowej rewo-
lucji gdzie współpraca, obopólne zrozumie-
nie i dyplomacja są podstawami dla relacji 
pomiędzy krajami.
 
Podczas przygotowywania się do tego 
wywiadu, natrafiłem na interesującą tezę, 
według której obecny kształt stosunków 
międzynarodowych jest niejako determi-
nowany przez tendencje, które mogliśmy 
już zaobserwować podczas Zimnej Wojny. 
Czy uważasz to stwierdzenie za zasadne? 
Czy obecna rywalizacja pomiędzy Stana-
mi Zjednoczonymi i Chinami przypomina 
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starą rywalizację pomiędzy Związkiem 
Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi?

Tamten porządek międzynarodowy opierał 
się na modelu dwubiegunowym; ze Stanami 
Zjednoczonymi po jednej stronie i Związkiem 
Radzieckim po drugiej, reprezentujących 
dwa kompletnie różne modele ekonomiczne 
i społeczne. Dziś te różnice są znacznie bar-
dziej węższe- w szczególności w przypadku 

kwestii gospodarczych. Chiny są przecież 
dziś krajem, które same siebie nazywają 
krajem kapitalistycznym; tylko, że z chińską 
charakterystyką.

Co jest dzisiaj szczególnie uderzające i sta-
nowi w pewnym sensie odpowiedź na Twoje 
pytanie jest to jak międzynarodowy porządek 
multipolarny dziś ewoluuje. Zamiast kilku 
równorzędnych biegunów pomiędzy kraja-
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mi, obserwujemy znacznie 
więcej agregacji państw 
pod chińsko-rosyjskim pa-
rasolem. Moskwa zdaje się 
dziś oferować konieczne 
środki militarne do obrony 
krajów nielubianych przez 
Waszyngton, podczas gdy 
Pekin oferuje im swoje 
usługi jako partner ekono-
miczny po to by pomóc im 
przetrwać finansową presję 
Waszyngtonu. 

Stale wzrastające agre-
sywne zachowanie 
Stanów Zjednoczonych 
popchnęło Moskwę i Pe-
kin do połączenia się w 
strategicznym sojuszu, 
obejmując w ten sposób 
większość Eurazji, która 
w multipolarności wid-
zi szansę na ucieczkę od 
amerykańskiej, imperalist-
ycznej dominacji. 
 
Czy mógłbyś pokrótce 
przedstawić historię re-
lacji Stanów Zjednoczo-
nych i Chin po II wojnie 
światowej? W którym 
momencie według Pana 
Stany Zjednoczone zdały 

sobie sprawę z tego, że 
rosnące wpływy Chin stanowią zagrożenie 
dla ich hegemonicznej pozycji? Kiedy 
Stany Zjednoczone zaczęły przejawiać 
zainteresowanie regionem Pacyfiku i 
Wschodniej Azji? Jak oceniasz politykę 
Donalda Trumpa w tym zakresie?
 
Chiny zajmowały centralną pozycję w Kis-
singerowskiej strategii przeciwko Moskwie. 

Waszyngton sprytnie wykorzystał chińsko-
rosyjskie tarcia w tej historycznej gazie po 
to by poszerzyć rozbieżności pomiędzy eu-
razjatyckimi gigantami. 
 
Pod upadku Muru Berlińskiego, nawet parę 
lat wcześniej, transfer produkcji ze Stanów 
Zjednoczonych do Chin  był w toku, 
dzięki taniej sile roboczej, która pozwalała 
amerykańskim elitom przemysłowym do 
znacznego wzmacniania ich marży zysku. 

To oczywiście musiało doprowadzić do dra-
matycznego osłabienia zdolności wytwór-
czych Stanów Zjednoczonych, co 30 lat 
później doprowadziło do poważnej kata-
strofy społecznej, która znacząco odbiła się 
na tamtejszej klasie średniej.

Azjatycki Pivot zapoczątkowany przez 
Obamę i kontynuowany zarówno ekonomi-
cznie jak i finansowo przez Trumpa; wydaje 
się być obecnie desperacką próbą odzyska-
nia siły i wpływów w Azji, po tym jak Pekin 
od ponad dwóch dekad konsekwentnie sta-
wia fundamenty pod integracje całego kon-
tynentu. 
 
Rywalizacja pomiędzy Stanami Zjedno-
czonymi i Chinami rozgrywa się obecnie 
na wielu różnych płaszczyznach. Jedną 
z nich jest technologia. W ostatnim cza-
sie polskie służby specjalne aresztowały 
chińskiego pracownika firmy Huawei 
pod zarzutem działalności szpiegowskiej. 
Jakie jest Pańskie zdanie na temat kon-
trowersji odnośnie działań tej firmy? 
Czy rzeczywiście stanowi ona zagrożenie 
dla bezpieczeństwa narodowego państw 
europejskich- czy może jest to jedynie 
element rywalizacji pomiędzy Stanami 
Zjednoczonymi i Chinami?

Technologiczne połączenie pomiezy Chi-
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nami i Europą już ma miejsce; dzięki 
urządzeniom Huawei, które są ostatnio stale 
nabywane przez europejskie firmy. Prawd-
ziwym powodem dla którego Waszyngton 
wypowiedział wojnę tej firmie; jest to, że w 
jej systemach nie ma ukrytych tylnych dr-
zwi, w odróżnieniu od zachodnich systemów 
co odkrył dla nas Edward Snowden. 

Szpiegostwo przemysłowe; w ramach któe-
go CIA i NSA mają dostęp do swoich sy-
stemów sprzedawanych na całym świecie jest 
bezcenną zaletą dla Stanów Zjednoczonych, 
która pozwala Waszyngtonowi na zdobycie 

przewagi technologicznej. Wraz z rozprze-
strzenianiem się systemów Huawei; utracą 
swoje uprzywilejowanie, co będzie niezłym 
rozczarowaniem dla amerykańskiego apara-
tu wywiadowczego.

Europejscy sojusznicy rozumieją potencjalną 
zaletę chińskich systemów.
 
Pod względem technologicznym; wysiłki 
Pekinu okazują się bardzo skuteczne w Eu-
ropie i torują drogę przyszłej fizycznej inte-
gracji na tym terenie w ramach inicjatywy 
Nowego Jedwabnego Szlaku. Wzmacnia je 
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praca Azjatyckiego Banku Inwestycji In-
frastrukturalnych; który planuje olbrzymie 
chińskie inwestycje kapitałowe tak istot-
ne dla niespokojnych gospodarek europej-
skich.

Stany Zjednoczone przynajmniej do 
tej pory były zdolne utrzymać swoją 
globalną pozycję jedynego supermocar-
stwa dzięki znaczeniu swojej waluty naro-
dowej w globalnym systemie finansowym. 
Jednakże ostatnie wydarzenia pokazują, 
że fakt ten powoli zaczyna ulegać zmia-
nie. W swoich pracach często odnosisz się 

do pojęcia: “dedolaryzacji”. Czy mógłbyś 
przedstawić ten termin naszym czytelni-
kom?

Dedolaryzacja oznacza w zasadzie zre-
dukowanie ilości dolarów amerykańskich 
dostępnych w państwowej rezerwie banko-
wej. Każdy kraj posiada określoną rezerwę 
walutową po to by dokonywać w czasie 
rzeczywistym wszelkiego rodzaju transkacji 
finansowych. Hegemonia na tym polu w na-
jogólniejszym tego słowa znaczeniu należy 
do państwa, które posiada wystarczającą siłę 
wojskową i polityczną by móc z sukcesem 
narzucić innym używanie własnej waluty.
 
Wykorzystywanie w rozliczeniach dolara 
amerykańskiego jako ekonomicznej i finan-
sowej broni skierowanej przeciwko wro-
gom Waszyngtonu zdaje się mieć obecnie 
całkowicie odwrotny skutek. Nakładanie 
sankcji na gigantów takich jak Rosja, Chiny 
czy Iran zmusiło inne równie istotne siły ta-
kie jak Unia Europejska czy też Indie do po-
szkiwania alternatywnych kanałów do pro-
wadzenia handlu międzynarodowego poza 
wpływem amerykańskiego dolara i ekono-
micznej sfery oddziaływania Waszyngtonu.
 
Dedolaryzację można najłatwiej zauważyć 
w przypadku Rosji, która wyeliminowała 
praktycznie wszystkie inwestycje z użyciem 
amerykańskiego dolara, na rzecz stałego 
zakupu złota w postaci fizycznej, które w 
obecnych warunkach politycznych stanowi 
jeden z najpewniejszych sposobów na prze-
chowanie kapitału.
 
W ostatnich latach Stany Zjednoczo-
ne stale wzmacniają swoje wydatki na 
cele wojskowe, które dziś są największe 
na świecie. Chiny też stale wzmacniają 
swój budżet w tym zakresie inwestując 
w te gałęzie wojskowości, które pozwolą 
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im na zniwelowa-
nie amerykańskiej 
przewagi strate-
gicznej. Jedną z 
takich inwesty-
cji jest tak zwana 
broń hipersoni-
czna. Z uwagi na 
to, że jest to temat 
raczej nowy dla 
polskiego odbior-
cy, to czy mógłby 
Pan go poszerzyć 
i przedstawić 
jego znaczenie w 
kontekście rywa-
lizacji pomiędzy 
USA i Chinami?
 
Moskwa znacznie 
bardziej niż Pe-
kin specjalizuje się 
obecnie w rozwija-
niu broni hiperso-
nicznej. Powód jest 
całkowicie jasny. 
Potrzebują skutecz-
nego środka odstras-
zania wobec NATO, 
które stale poszerza 
się w kierunku gra-
nic Federacji Rosyjskiej. Prace nad bronią 
tego rodzaju trwały już od jakiegoś czasu.

Moskwa i Pekin zaczęły skupiać swoją 
uwagę na systemach rakiet antybalist-
ycznych  (ABMs) zamontowanych na 
amerykańskich statkach wojskowych. Jak 
ostrzegał na ich temat Putin; rakiety an-
tybalistyczne stanowią zagrożenie dla 
bezpieczeństwa zewnętrznego Federacji 
Rosyjskiej ponieważ ich rozwój i użycie 
w praktyce rozwadnia doktrynę wzajemnie 
zagwarantowanego zniszczenia (ang. MAD- 

Mutually Assured Destruction). 

Zdolność Chin i Federacji Rosyjskiej do od-
straszania jest wzmacniania przez rozwój 
broni hipersonicznej. W dodatku wzmac-
nianie strategii odmowy dostępu (ang. 
anti-access/area denial A2/AD strategy) 
osłabia zdolność Stanów Zjednoczonych do 
projekcji swojej siły, dzieje się tak dzięki 
możliwemu wprowadzeniu hipersoniczny-
ch pojazdów szybuących (HGVs) zdolny-
ch do zatopienia lotniskowców lub rażenia 
lądowych systemów rakiet antybalistyczny-
ch czy infrastruktury wojskowej. 
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Amerykański sposób prowadzenia wojny 
opiera się w głównej mierzee na zdolności 
do projekcji siłu na morzu i zasobach 
umożliwiających kontrolę w powietrzu. 
Nic więc dziwnego, że od dłuższego cza-
su waszyngtońskie think-tanki i cztero-
gwiazdkowi amerykańscy generałowie 
biją na alarm w kontekście prac nad bronią 
hipersoniczną. 
 
Czy Chiny są zdolne zaoferować światu 
lepszą i bardziej korzystną wizję na 
przyszłość? Czy to w ogóle możliwe by 

chiński model 
społeczny, kultu-
rowy i polityczny 
na tyle się rozwinął 
i zakorzenił na 
całym świecie?

Z całą pewnością 
taka zmiana nie 
nadejdzie natych-
miast; parę pokoleń 
musi przejść zanim 
w ogóle będzie ona 
mogła mieć miej-
sce. Zawsze w tym 
miejscu staram się 
odwoływać do tr-
zech głównych fi-
larów, na których 
dzisiaj utrzymuje 
się amerykańskie 
Imperium. Jest to 
wojskowa, ekono-
miczna i kulturowa 
siła. Podczas gdy 
jego siła wojsko-
wa jest w coraz to 
bardziej znaczącym 
upadku, wyznac-
zonym przez to, że 
sojusz grupy państw 

jest w stanie ją zatrzymać, to ekonomicz-
na siła wciąż jest istotna w amerykańskim 
arsenale, nawet jeśli długoterminowe kon-
sekwencje jej stosowania okazują się bronią 
obusieczną.

Zajmie nam o wiele dłużej by wyswobodzić 
się spod kulturowego wpływu Stanów 
Zjednoczonych. Ponieważ dziś obycza-
je i sposób życia wciąż jest jeszcze bardzo 
“amerykański” głównie dzięki wpływom 
zachodniej kinematografii, Hollywood i 
zwykłej propagandy.
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Jakie znaczenie ma projekt Nowego Je-
dwabnego Szlaku w warunkach rywa-
lizacji o globalną dominację? Czy jest 
to jedynie projekt natury gospodarczej 
czy może przedstawia swoją istotą sedno 
chińskich ambicji międzynarodowych?

Sukces chińskiego Nowego Jedwabnego 
Szlaku opiera się na zasadzie przekształcania 
wrogów w neutralnych graczy, neutralny-
ch graczy w sojuszników, z którymi potem 
jedynie pogłębia się już istniejące relacje. 
W zależności od specyfiki danego kraju 
i kontekstu sytuacyjnego, Chiny zyskały 
możliwość dopasowywania swoich metod, 
których wachlarz w takim ujęciu rozciąga 
się od ekonomicznego rozwoju i wojskowy-
ch oraz dyplomatycznych działań. To ela-
styczne podejście pozwoliło Pekinowi na 
realizacje historycznych inicjatyw- nie tyl-
ko w sektorze energetycznym, lecz także w 
dziedzinie edukacji czy redukcji biedy jak 
można to zauważyć na przykład w Afryce. 

Inicjatywa Jednego Pasa i Jednej Drogi pr-
zedstawia unikalną szansę dla wszystkich; 
w ramach której gracze mogą się dzielić 
celami i korzyściami dzięki transformat-
ywnym powiązaniom o naturze geoekono-
micznej. Bezpieczeństwo i relacje ekonomi-
czne pomiędzy Moskwą i Pekinem są obec-
nie w samym sercu światowego przejścia od 
świata jednobiegunowego do wielobieguno-
wego. Oba te państwa dziś dają możliwość; 
swoisty ekonomiczny i militarny parasol 
bezpieczeństwa, dla państw które chcą się 
uniezależnić od wpływów USA.

Wzmacniająca się rywalizacja Chin 
i Stanów Zjednoczonych na arenie 
międzynarodowej zdaje się być starciem 
dwóch mocarstw o globalnej zdolności do 
projekcji siły. Jak w takiej sytuacji powin-
na się zachować Europa? Stanąć konkret-

nie po którejś stronie czy może zachować 
możliwie największą neutralność w celu 
zbudowania własnej podmiotowości w ta-
kich warunkach?

Działalność Stanów Zjednoczonych 
doprowadziła do zniszczenia ogromnej 
części Europy; zupełnie przeciwnie do tego 
co głosi propaganda jakoby Stary Kontynent 
miałby się wygrzewać w świetle powojen-
nego porządku światowego prowadzonego 
przez Stany Zjednoczone. Dzisiaj ten mit 
jest powielany przez projekt europejski. 
 
Jednak historia zdecydowanie pokazu-
je, że Stany Zjednoczone podsycały czy 
bezpośrednio kierowały wyniszczającymi 
wojnami na europejskim kontynencie, któ-
re widzieliśmy w Jugosławii w latach 90, w 
Gruzji w 2008 roku i w czasie niepokojów 
na Ukrainie w 2014 roku.

Głównym problemem europejskich sojusz-
ników Waszyngtonu było wzywanie woli pr-
zeciwstawienia się imperializmowi Stanów 
Zjednoczonych, zwłaszcza od zakończenia 
zimnej wojny, potwierdzając ich status kolo-
nii, a nie sojuszników. Zasadnicze znaczenie 
ma uznanie, że interesy USA przewyższają 
interesy europejskie.

Pod względem ekonomicznym Chiny 
zaoferowały pełną integrację z inicjatywą 
Belt and Road Initiative (BRI), która ma 
ogromne możliwości zwiększenia wymiany 
handlowej między krajami. Europa stanie się 
głównym rynkiem dla chińskich towarów, 
ale w tej chwili jedną z największych pr-
zeszkód do pokonania można dostrzec 
w pociągach towarowych, które często 
rozpoczynają podróż do Europy pełną, ale 
są w połowie puste w drodze powrotnej do 
Chin.
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Pekin i największe europejskie stolice do-
skonale zdają sobie sprawę z tego, że aby 
projekt BRI był zrównoważony ekonomicz-
nie, wymiana ta musi odbywać się w obu 
kierunkach, aby obie strony skorzystały
 
Na sam koniec chciałbym się odnieść do 
co się dopiero wydarzy. W jakim kie-
runku według Pana podąży rywalizacja 
amerykańsko- chińska? Jakie scenarius-
ze są możliwe w najbliższej przyszłości? 
Która strona tego konfliktu ma większe 
szanse odpuścić i podporządkować się 
oponentowi?
 

Przyszłość jest wielobiegunowa i nie można 
nic zrobić, aby ją zatrzymać lub zmienić. Jest 
to naturalny bieg wydarzeń, co mogliśmy 
zobaczyć już od wielu lat. Stany Zjednoc-
zone raczej nie zmienią swojego nastawie-
nia, biorąc pod uwagę jego naturę. Jego 
celem jest przedłużenie jednobiegunowe-
go momentu, w którym jest jedynym glo-
balnym supermocarstwem. Ale im bardziej 
nalega na przedłużenie jednobiegunowości, 
tym bardziej ironicznie przyspiesza ruch 
w kierunku wielobiegunowego porządku 
światowego, w którym Waszyngton jest 
zredukowany do bycia potęgą wśród innych 
mocy, a nie jedynym supermocarstwem.
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Adam Busse

Słowo o konferencji 
bliskowschodniej 
i niesuwerenności 
polskiej polityki 
zagranicznej

Niewiele ponad miesiąc temu 
wszystkie oczy świata były 
skierowane na Warszawę. 
Nie bez uzasadnienia, bo-
wiem 13 i 14 lutego br. miała 

miejsce tzw. konferencja bliskowschodnia. 
Z zamierzenia miała być konferencją oma-
wiającą ważne kwestie geopolityczne, go-
spodarcze i wewnątrzpolityczne w regionie 
Bliskiego Wschodu. Tyle teorii, a praktyka? 
Polska kolejny raz pokazała, że nie zasłu-
guje na miano podmiotowego państwa w 
rozgrywkach geopolitycznych na świecie 

dzięki organizacji tejże konferencji. Jej geo-
polityczne ostrze było wymierzone w Is-
lamską Republikę Iranu, będącą na Bliskim 
Wschodzie jednym z niewielu stabilnych 
państw, czemu wyraz dawali zaproszeni 
goście w swoich przemówieniach (premier 
Izraela, Benjamin Netanjahu). Konferencja 
stała się paliwem do zaostrzenia stosunków 
dyplomatycznych na linii Warszawa-Tehe-
ran mimo zapewnień polskiego ambasado-
ra w Iranie, że rzeczona impreza nie będzie 
wymierzona przeciwko temu państwu. To 
wystarczająco pokazuje skalę suwerenności 
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Iranu i Polski na płaszczyźnie geopolitycz-
nej, zdecydowanie na korzyść Iranu.

Na temat konferencji, jej rezultatów i posta-
nowień napisano dziesiątki rozpraw, więc 
postaram się podjąć temat od zupełnie innej 
strony, żeby się nie powtarzać. Spróbuje-
my ugryźć problem pod kątem dotychcza-
sowych stosunków polsko-irańskich oraz 
imperialistycznej polityki USA i Izraela na 
Bliskim Wschodzie, a poza tym warto zwró-
cić uwagę na to, jak daleko posunięta jest 
zależność naszej geopolityki, co niestety 

kolejny raz odbija się na reputacji naszego 
państwa. W Internecie spotkałem się z wie-
loma opiniami, iż Polska jest „51. stanem” 
USA, więc tę kwestię również poruszę w 
swoich rozważaniach w celu zbadania, na 
ile jest to prawdą.

********

Nakreślenie współczesnych zagadnień pol-
skiej polityki wobec Iranu nie będzie możli-
we bez uwzględnienia kontekstu historycz-
nego, stąd niniejsze rozważania zacznę od 
skrótowego nakreślenia dotychczasowych 
stosunków polsko-perskich i polsko-irań-
skich.

Pierwsze stosunki między Rzeczpospoli-
tą a dzisiejszym Iranem (wówczas Persją) 
datuje się na XVI wiek, czyli okres wzro-
stu zagrożenia Imperium Osmańskiego dla 
Europy. Wówczas, szczególnie za pano-
wania króla Stefana Batorego (królował w 
latach 1576-1586), prowadzono rokowania 
z Persją (której szachem był Ismail II, lata 
panowania: 1576-1577) celem zawarcia 
antytureckiego sojuszu. Rokowania, które 
były prowadzone za pośrednictwem We-
necji oraz Państwa Kościelnego, przerwała 
śmierć króla polskiego w 1586 roku. Mimo 
to kontynuowano i sondowano plany doty-
czące potencjalnej wojny z Turcją za pano-
wania następnych władców Polski, w tym: 
Zygmunta III Wazy, Władysława IV Wazy 
i Jana III Sobieskiego. Spośród tych działań 
można wspomnieć o wyprawie perskiej na 
wschodnie rubieże Imperium Osmańskiego 
w 1621 roku, w trakcie prowadzonej przez 
Rzeczpospolitą kampanii chocimskiej. 
Równolegle nawiązywano stosunki handlo-
we (z Persji sprowadzano tkaniny, dywany 
oraz konie), a Polska i Persja były w soju-
szu. Z kolei mimo różnic religijnych między 
państwami polscy misjonarze (gł. jezuici) 
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podejmowali próby chrystianizacji Persji, 
jak np. orientalista i autor historii Persji ks. 
Tadeusz Krusiński (1675-1751) czy tłumacz 
polskich utworów religijnych na język per-
ski ks. Tomasz Młodzianowski (1622-1686). 
Rzeczypospolitej zawdzięcza się opiekę nad 
misjami i kościołami w Persji oraz wpływ 
ikonografii polskiej na perską sztukę.
Po upadku I Rzeczypospolitej oraz polskich 
powstaniach narodowych polscy emigranci 
licznie przybywali do Persji, która nie uzna-
ła traktatów rozbiorowych i wg opinii posia-
dała konsula honorowego w Warszawie do 
czasu I wojny światowej. Polacy zasłużyli 
się na emigracji jako budowniczowie kolei, 
inżynierowie, lekarze i wojskowi (pewna 
liczba Polaków służyła w armii perskiej). 
Wielu z nich prowadziło podróże i badania 
naukowe w Persji, spośród nich można wy-
mienić m.in. autora 3-tomowego słownika 
języków perskiego, arabskiego i tureckie-
go, Franciszka Mienińskiego (1623-1698), 
orientalistów Aleksandra Chodźkę (1804-
1891) oraz Wojciecha Kazimirskiego-Bi-
bersteina (1808-1887) czy geografa Karola 
Bohdanowicza (1864-1947). Po odzyska-

niu niepodległości przez Persję do Polski 
wróciła część rodaków z Rosji, a pozosta-
ła część, licząca około 100 osób, stworzyła 
kolonię polską w Teheranie. W 1919 roku 
Persja de iure uznała niepodległość Polski. 
W dwudziestoleciu międzywojennym do 
Persji wyjechało kilkudziesięciu polskich 
inżynierów, lekarzy oraz przemysłowców 
różnych branż. 19 marca 1927 roku w Tehe-
ranie podpisano Traktat o przyjaźni pomię-
dzy Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem 
Perskim. Na jego mocy wyrzeczono się woj-
ny między sobą, zawarto umowę handlową i 
zagwarantowano obustronne immunitety. W 
trakcie II wojny światowej Iran był krajem, 
do którego w 1942 roku została ewakuowa-
na z „nieludzkiej ziemi” armia polska do-
wodzona przez gen. Władysława Andersa. 
Łącznie z cywilami wyszło z ZSRR około 
116 tysięcy Polaków. Po wojnie stosunki 
gospodarcze między Polską i Iranem nie 
były ożywione, dopiero uległy korzystnej 
zmianie na przełomie lat 70. i 80. XX w., 
a dekadę później nadal je kontynuowano. 
Efektem była budowa przez polskie firmy 
m.in. dwóch kompleksów petrochemicz-
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nych, elektrowni w Bakhtaranie, stalowni 
Mobarekhu oraz cementowni i walcowni 
gorących blach. W okresie PRL i później, 
III RP, miał miejsce szereg wizyt dyploma-
tycznych oraz rozmów między przedstawi-
cielami poszczególnych resortów.

*******

Jak można zauważyć, dotychczasowe rela-
cje między Polską a Iranem były pokojowe, 
wręcz sojusznicze. W ważnych momentach 
historycznych nasze kraje dowiodły swojej 
przyjaźni, współpracowały na różnorodnych 
płaszczyznach (geopolitycznej, dyploma-
tycznej, handlowej i naukowej różnych dzie-
dzin), nie toczyły ze sobą konfliktów zbroj-

nych mimo zmieniających się w następnych 
epokach sytuacji i koniunktur politycznych 
tak wewnątrz, jak i z zewnątrz oraz utrzy-
mywały w miarę normalne stosunki. Wraz z 
transformacją ustrojową i wstąpieniem Pol-
ski do NATO, a co za tym później pójdzie 
– zacieśnieniem współpracy ze Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki stopniowo zaczęła 
następować reorientacja polityczna. Wsku-
tek niej polska polityka zagraniczna zaczęła 
stawać się coraz mniej suwerenna i bardziej 
zależna od Waszyngtonu oraz Tel Awiwu.
 
Przejdźmy wobec tego do omówienia kon-
ferencji bliskowschodniej, która miała miej-
sce już ponad miesiąc temu, w dniach 13-14 
lutego br. w Warszawie. Wzięło w niej udział 
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41 państw z całego świata. 
Dwa państwa, Egipt i Tune-
zja, nie potwierdziły swo-
jego udziału w konferencji. 
Nieobecne były delegacje 
z Autonomii Palestyńskiej, 
Chińskiej Republiki Ludo-
wej, Libanu, Federacji Ro-
syjskiej oraz przedstawi-
cielstwo dyplomacji Unii 
Europejskiej. Nie został z 
kolei zaproszony nikt re-
prezentujący „zaintereso-
wane” (ze względu na temat 
konferencji) państwo, czyli 
Islamską Republikę Iranu. 
Organizacja tejże konfe-
rencji pod patronatem USA 
wywołała napięcie w sto-
sunkach polsko-irańskich, 
spotkania i wyjaśnienia ze 
strony chargé d’affaires z 
ambasady RP w Teheranie. 
Mimo zapewnień, iż konfe-
rencja nie była skierowana 
przeciwko Iranowi (co było 
kłamstwem, ponieważ jed-
noznacznie antyirańskie po-
glądy na konferencji przedstawili wicepre-
zydent USA, Mike Pompeo, oraz premier 
Izraela, Benjamin Netanjahu, natomiast ze 
strony polskiej w wypowiedzi dla Radia 
Wnet minister Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów Piotr Naimski stwierdził, że Iran 
jest „zagrożeniem dla pokoju” na Bliskim 
Wschodzie), to w tym sporze Teheran miał 
rację. I pokazał swoją suwerenność, a Pol-
ska – poddaństwo i lojalne realizowanie 
geopolitycznych wytycznych sojuszników 
zza oceanu. Dla porównania pozostałe kra-
je Unii Europejskiej obchodzą sankcje go-
spodarcze z Iranem i nie zerwały stosunków 
dyplomatycznych z tym krajem, a wg opinii 
szefowej unijnej dyplomacji Federici Mo-

gherini oraz jej zastępczyni Helgi Schmid 
(z początku lutego br.) ta konferencja może 
być wstępem do potencjalnej wojny z Ira-
nem. Wysuwa się z powyższych informacji 
wniosek, iż konferencja bliskowschodnia 
miała na celu wzmocnienie pozycji USA w 
Europie Środkowo-Wschodniej.

Wobec tego czas zadać pytanie o korzyści 
polityczne i geopolityczne Polski, jakie mia-
ła ona rzekomo odnieść z organizacji tejże 
konferencji. Otóż Polska nie odniosła żad-
nych korzyści ze zorganizowanej imprezy 
i kolejny raz na przestrzeni lat potwierdzi-
ła, że nie jest suwerennym państwem pod 
względem polityki zagranicznej i geopolity-
ki. Spośród strat, które odnieśliśmy wskutek 
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tego wydarzenia, należy wymienić:

- bezpośrednie koszty finansowe wg sza-
cunków polskiego MSZ wyniosły 2 233 
491 32 złotych i dotyczą one jedynie zor-
ganizowania konferencji. Do tego należy 
doliczyć wydatki na policję i zapewnienie 
bezpieczeństwa w Warszawie w dniach 13-
14 lutego br., jednak ani Komenda Główna 
Policji, ani KSP nie udzieliły odpowiedzi na 
pytania o koszty.

- czasowy kryzys w stosunkach polsko-
irańskich (m.in. nie odbył się festiwal kina 
polskiego w Teheranie, Iran nie wykluczał 
przez długi czas nawet ograniczenia bądź 
zerwania stosunków dyplomatycznych).

- izolację geopolityczną 
Polski w Europie i utrwa-
lenie dotychczasowego 
status quo w relacjach ze 
Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki i Izraelem.

- wezwanie przez sekre-
tarza stanu USA Mike’a 
Pompeo do „restytucji 
mienia żydowskiego”, 
pomimo że zainteresowa-
ne strony (czyt. rząd pol-
ski i amerykański) uregu-
lowały kwestię roszczeń 
żydowskich w zakresie 
mienia spadkowego w 
układzie zawartym w 
1960 roku (o ówczesnej 
sumie 40 milionów dola-
rów amerykańskich).

- oskarżenie wprost Pol-
ski przez Izrael „współ-
odpowiedzialnością za 
Holokaust” (dopuścił 
się go premier Benjamin 

Netanjahu, a zapewnienia 
izraelskiej dyplomacji o niewypowiedzeniu 
tych słów nie znalazły żadnego oficjalnego 
potwierdzenia przez Kancelarię Premiera i 
izraelski MSZ).

- nie uzyskano jakichkolwiek możliwości 
modernizacji i unowocześnienia techno-
logicznego dla polskiego przemysłu zbro-
jeniowego, a uzależnienie zbrojeniowe od 
Ameryki (zamówienia sprzętu z USA z 
pominięciem procedur przetargowych, nie-
otrzymywanie offsetów i zdolności do ser-
wisowania sprzętu, brak przygotowanego 
personelu do obsługi zakupionej – co uznała 
strona rządowa za sukces – dywizji syste-
mu rakietowego Himars i jego niekompa-
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tybilność z polskim systemem kierowania 
ogniem „Topaz”).

- plany wzmocnienia obecności kontyngen-
tu US Army w Polsce i poszerzania infra-
struktury z pieniędzy MON.

To są najważniejsze ze szczegółowych re-
zultatów konferencji bliskowschodniej. 
Podsumować ją można jednym słowem – 
blamaż. Poczynając od niepoinformowania 
przez rządowe media o organizacji szczytu 
(Polacy dowiedzieli się o nim z… wywia-
du telewizyjnego, jakiego udzielił Mike 
Pompeo dla telewizji FOX News w poło-
wie stycznia br.), a kończąc na pogłębieniu 
swojej geopolitycznej zależności od USA i 
Izraela. Czy można w poważny sposób trak-
tować istotne kwestie natury zagranicznej 
i geopolitycznej? Patrząc na stopień zależ-
ności polskiej polityki od amerykańskiego 
dyktatu, można.

********

Można stwierdzić, że ostatni kryzys w sto-
sunkach polsko-irańskich jest kolejnym re-
zultatem niesuwerennej polityki zagranicz-
nej na Bliskim Wschodzie i w Azji. Polska 
jest kluczowym sojusznikiem i jednym z 
realizatorów interesów geopolitycznych 
Waszyngtonu. Bilans zysków i strat dla na-
szego kraju wynikający z zaangażowania 
w politykę bliskowschodnią przedstawia 
się mało korzystnie, można to zobrazować 
m.in. bilansem polskiego zaangażowania 
w wojny w Iraku i Afganistanie. Łącznie 
w tych dwóch kampaniach straciliśmy po-
nad 70 żołnierzy oraz cywilnych pracow-
ników wojska, zapłaciliśmy w latach 2002-
2008 780 milionów złotych, a w 2010 roku 
koszty przekroczyły dwa miliardy złotych, 
225 milionów złotych zysków z wartości 
kontraktów zdobytych przez polskie fir-
my w Iraku (gł. firmę „Bumar”), przy ich 



59

średniej 15% rentowności. Konferencja bli-
skowschodnia nie była wydarzeniem opar-
tym na bezstronnym dialogu ze strony zain-
teresowanych państw (ze względu na nieza-
proszenie Iranu oraz odmowę udziału przez 
kilka państw i przedstawicielstwo Unii Eu-
ropejskiej, co już uczyniło wydarzenie ten-
dencyjnym i nieobiektywnym), była stron-
niczą serią ataków na Iran i jego suwerenną 
politykę. Nie zostały poruszone inne tematy 
dotyczące Bliskiego Wschodu, tj. wojen w 
Syrii i Jemenie, konfliktu izraelsko-pale-
styńskiego ani geopolityki innych mocarstw 
mogących równoważyć wpływy USA.

Warto w tym miejscu zacytować fragmenty 
wybranych myśli Stanisława Cata-Mackie-
wicza, ponieważ mimo upływu czasu nie 
stracił na aktualności, jeśli chodzi o kwestię 
„sojuszy egzotycznych” (do których należy 
zaliczyć sojusz polsko-amerykański): So-
jusz idealny to sojusz, w którym jeśli strona 
zawierająca go straci niepodległość, to i jej 
kontrahent także traci niepodległość. Ide-
ałem sojuszu politycznie doskonałego było 
małżeństwo Jadwigi i Jagiełły. Ten sojusz 
polityczny, poparty przez układ ostrowski 
zawarty z Witoldem, stworzył wielkie pań-
stwo, które trwało wieki. Natomiast jeśli 
jakieś wielkie państwo zawiera układ z ma-
łym państwem, układ, który jedynie przez 
kurtuazję nazywa się sojuszem, a potem, 
kiedy to małe państwo traci niepodległość, 
to się w niczym nie odbija na interesach 
tego wielkiego państwa, to mamy doskona-
ły przykład sojuszu egzotycznego. W innej 
książce, pt. „Lwów i Wilno” tak oceniał ży-
czeniowe myślenie polskiej polityki: Pisa-
łem już nieraz, że Piłsudski i Dmowski nie 
bali się utraty popularności, narzucali spo-
łeczeństwu swe koncepcje, często bardzo 
niepopularne. Dzisiejsi nasi politycy i pu-
blicyści tak się uwijają za zdobyciem popu-
larności, że obsługują wszystkie życzenia, 

nadzieje i marzenia Polaków. Tego rodzaju 
nastawienie: „Śpij dziecino i marz, ciocia 
Ameryka zrobi dla ciebie wszystko.” – nie 
posuwa na pewno ani na krok sprawy pol-
skiej. W innym fragmencie książki pisał: 
Rząd polski (…) może być kontrahentem 
Stanów Zjednoczonych, jeśli kiedykolwiek 
Stany Zjednoczone zechcą zmienić swo-
ją dotychczasową politykę i zwrócą się do 
narodu polskiego z propozycją współpracy 
lojalnej i uczciwej. Rząd polski może być 
bowiem tylko kontrahentem, a nigdy ani że-
brakiem, ani agentem. Jestem przekonany, 
że powyżej cytowane słowa nie straciły na 
aktualności i odnoszą się do dzisiejszych 
miraży polskiej geopolityki, nad którą praca 
będzie trwała lata.
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Anna Morawska

Między 
Niemcami a… 
Chinami? - czyli 
rzecz o tym, 
gdzie właściwie 
jesteśmy
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Wygląda na to, że podmuch wiatru 
ze wschodu dotarł w końcu nad 
Rosję. I nie jest to lekki wietrzyk, 
lecz silny podmuch chińskiego 
Smoka, który coraz lepiej radzi 
sobie w światowej gospodarce.
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Powyższa parafraza tytułu jed-
nej z najważniejszych książek 
Adolfa Bocheńskiego mogłaby 
wskazywać na braki elementar-
nej wiedzy. Doskonale znamy 

i potrafimy wymienić przecież wszystkich 
siedmiu sąsiadów Polski. Wśród nich, za 
sprawą obwodu kaliningradzkiego, znajduje 
się także Rosja. Pytanie tylko, czy zagraża-
jący nam od wieków Niedźwiedź sam nie 
drży teraz ze strachu przed Smokiem?

W roku 1937 padają słowa, które rzucą 
światło na postrzeganie stosunków Polski 
z Niemcami oraz ZSRR. Zdaniem Adolfa 
Bocheńskiego w interesie Rzecz-
pospolitej leży ciągłe działanie w 
kierunku zmiany sił w Europie 
tak, aby jeden z naszych potęż-
nych wrogów uległ osłabieniu, za-
nim nastąpi wymierzony przeciw-
ko Polsce sojusz Niemiec i Rosji. 
Spokoju i suwerenności wówczas, 
według Bocheńskiego, nie gwa-
rantowały sojusze, lecz takie de-
terminanty, jak stan permanentnej 
niezgodności interesów pomiędzy 
tymi dwoma mocarstwami. To nie 
za sprawą rozluźnienia, lecz obu-
stronnych antagonizmów możliwe 
stało się podpisanie dwóch trakta-
tów – ze Związkiem Sowieckim 
(1932) oraz Niemcami (1934).

Z krwi i konfliktu 
zrodziła się Polska

Teza Bocheńskiego przeszła test 
trafności już 20 lat wcześniej. 5 
listopada 1916 roku podpisany 
został układ pomiędzy władzami 
Austro-Węgier i Niemiec. 

Zawierał on wolę utworzenia Królestwa 
Polskiego, które pozostawać miało 
w łączności z obu sprzymierzonymi 
mocarstwami, choć jego rzeczywisty 
status pozostawał niejasny. Wywołało to 
zdecydowaną reakcję państw Ententy, a 
szczególnie rządu rosyjskiego. Wyrazem 
protestu stało się uroczyste przyrzeczenie z 
15 listopada 1916 roku o stworzeniu Polski 
złożonej z jej wszystkich ziem. Następnym 
krokiem było wystąpienie w rosyjskiej 
Dumie premiera Aleksandra Trepowa, który 
– jak relacjonuje w swych wspomnieniach 
Stanisław Głąbiński –  zadeklarował, że: 
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ziemie odwiecznie polskie poza granicami 
Rosji będą odzyskane, a cała Polska w 
granicach etnograficznych będzie wolna w 
nierozerwalnym związku z Rosją. Był to 
pierwszy krok do umiędzynarodowienia 
sprawy polskiej, co znalazło swój wyraz 
w przemówieniu prezydenta Wilsona ze 
stycznia 1918 roku.

Gra w klasy

Historia konfliktu trwała jednak dalej. 8 

marca 1917 r. doszło w Piotrogrodzie do 
rewolucji lutowej zakończonej powstaniem 
dwuwładzy w Rosji. Od tamtej pory na cze-
le kraju stał równolegle Rząd Tymczasowy 
oraz Piotrogrodzka Rada Delegatów Robot-
niczych i Żołnierskich. Rozdźwięk ten za-
kończył zbrojny przewrót dokonany przez 
bolszewików 6 listopada 1917 roku. Osta-
tecznie obalono wówczas carat, a na czele 
Rosji stanął, przywieziony w niemieckim 
pociągu, Włodzimierz Lenin. Rozpoczął się 
okres marksizmu-leninizmu. Początkowo 
doktryna ta rozwijana była w Chinach pod 
postacią proradzieckiego komunizmu, ale 

wydarzenia 1927 roku doprowa-
dziły do wyodrębnienia i twór-
czej adaptacji myśli leninowskiej 
pod postacią maoizmu. W 1927 
roku doszło bowiem do zerwania 
sojuszu z Komunistyczną Partią 
Chin przez prawe skrzydło Ku-
omintangu i rozlokowania komu-
nistycznej partyzantki na chiń-
skiej prowincji. Po wymordowa-
niu kierownictwa KPCh maoiści 
zbrojnie dążyli do przejęcia oraz 
utrzymania monopolu na władzę. 

Relacje pomiędzy Józefem Stali-
nem a Mao Zedongiem początko-
wo układały się na tyle popraw-
nie, że w 1931 roku kontrolę nad 
KPCh przejęli przeszkoleni w 
Moskwie bolszewicy. Sytuacja 
ta trwała do 1935 roku, kiedy 
władzę w partii przejęli zwolen-
nicy maoizmu. Sam Mao upa-
trywał możliwość rozwoju Chin 
w sojuszu z ZSRR, który wów-
czas był krajem technologicznie 
oraz przemysłowo rozwiniętym, 
zmilitaryzowanym i bogatym w 
złoża. Chiny natomiast zajmo-
wały ogromny, acz biedny, słabo 
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zarządzany obszar. Ambicja Mao Zedon-
ga zdawała się jednak wykraczać znacznie 
poza tak prozaiczne kwestie, przez co snuł 
wizje Chin jako światowego mocarstwa. 
Pierwszą wyrwę w wyobrażeniach Mao, jak 
i w przyjaźni radziecko-chińskiej wywo-
łał traktat z roku 1950, w którym zapisano 
zasadę wyłączności ZSRR jako dostawcy 
uzbrojenia dla Chin oraz beneficjenta ryn-
ków w Mandżurii i Sinciangu. Mao odebrał 
to jako policzek wymierzony w całą KPCh i 
podjął decyzję o uprzemysłowieniu kraju w 
myśl stalinowskiej zasady akumulacji kapi-
tału kosztem ludności, co doprowadziło do 
zapaści finansowej oraz biedy eksportowa-
nej na wszystkie obszary Chin.

 

Niech żyje leninizm!

Rozpoczął się festiwal wzajemnych oskar-
żeń. Rosjanie zarzucali Chińczykom nacjo-
nalizm, zaś Chińczycy Rosjanom imperia-
lizm oraz rewizjonizm. Zbrojny konflikt w 
Cieśninie Tajwańskiej w 1959 zapoczątko-
wał tylko nieunikniony już od dawna po-
dział w atmosferze wrogości. W 1960 roku 
Chińczycy rozpoczęli próby zdominowania 
międzynarodowego ruchu komunistyczne-
go, aby już w 1961, podczas Zjazdu KPZR, 
otwarcie skrytykować ZSRR i całkowicie 
przeciwstawić jej ideę maoizmu oraz jej 
silnego związku z leninowskim pierwowzo-
rem. „Wiatr ze wschodu” miał się wzmóc 
nad Chinami jako nowym centrum dowo-
dzenia komunizmem. Do głosu doszły także 
dawne krzywdy. Chińczycy bowiem przy-
wołali zabór terytorium, jakiego dokonało 
Imperium Rosyjskie już w XIX wieku, a 
jego przedmiotem stał się obszar ponad 1,5 
km nadgranicznej ziemi odebranej Chiń-
czykom. Obecnie jest to wschodnia część 

Kazachstanu, Kraj Nadmorski, Kraj Chaba-
rowski, Obwód amurski oraz Żydowski Ob-
wód Autonomiczny.

 

Socjalizm z twarzą Mao
 

Do normalizacji dochodzi w latach 70. XX 
w. To wtedy dochodzi do reorientacji poli-
tyki chińskiej. Punktem odniesienia nie jest 
już radziecki Niedźwiedź jako imperiali-
styczny drapieżnik, lecz Stany Zjednoczo-
ne. Na fali zmiany chińskiej doktryny, w 
1972 roku w Pekinie pojawia się Richard 
Nixon, co skutkuje nawiązaniem relacji dy-
plomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi. 
Cztery lata później umiera Mao Zedong, a w 
partii wybucha walka o schedę po przywód-
cy. Następcą zostaje Deng Xiaoping, który 
stanowczo odrzuca lewicowe elementy po-
lityki Mao i wybiera drogę do „socjalizmu 
o chińskiej twarzy”. Ogólnie rzecz biorąc, 
jest to doktryna polegająca na utrzymywa-
niu socjalistycznego modelu gospodarczego 
przy jednoczesnym wykorzystaniu elemen-
tów gospodarki rynkowej. Ten osobliwy 
wytwór myśli ekonomicznej doprowadził w 
Chinach do swoistego cudu gospodarczego. 
Pomimo licznych wątpliwości wewnątrz 
partii, jak i protestów przeciwko polityce 
Denga, czego tragiczną emanacją był stłu-
miony protest na placu Tiananmen w 1989, 
to właśnie ten model gospodarczego rozwo-
ju – socjalizm rynkowy – znalazł się w 1997 
r. w konstytucji KPCh.

 

Kapitalistyczna Partia Chin

Pomimo że socjalizm rynkowy nosi w Chi-
nach miano doktryny Denga, jego podstaw 
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należy doszukiwać się jeszcze w okresie 
rządów Mao Zedonga. To on przerwał spira-
lę ślepej wiary w „dogmaty”, która domino-
wała w Związku Radzieckim. Zdecydowa-
nie przedkładał on praktykę nad powielanie 
utartych już schematów, a obserwację oraz 
rozwój ponad powtarzanie tych samych błę-
dów i oczekiwanie innych skutków. To dla-
tego dziś Chińczycy wciąż nie wyczuwają 
jawnej sprzeczności w budowaniu gospo-
darki rynkowej i korzystaniu z haseł ko-
munistycznych jednocześnie. Kwestia tak 
skutecznej recepcji doktryny komunistycz-
nej przez społeczeństwo chińskie stanowić 
może klucz do zrozumienia chińskiej men-
talności oraz sposobu funkcjonowania we 
współczesnym świecie. 

Już od czasów cesarskich w Chinach wystę-
powała nacjonalizacja środków produkcji, 
a kolektywizacja stanowiła podstawę orga-
nizacji pracy. Pełnia władzy skupiona była 
w ręku cesarza, a więc władzy centralnej i 

niepodzielnej. Przystawało to także do kon-
fucjańskiej idei hierarchii, gdzie młodszy 
bezwzględnie podporządkowany jest star-
szemu, dzieci – ojcu, a obywatele – władcy. 
Hierarchia jest źródłem jego legitymacji, a 
tym samym obowiązkiem do zapewnienia 
swoim poddanym godnego życia. Niespeł-
nienie tego warunku stanowi jeden wyjątek 
od zasady bezalternatywnego poddaństwa i 
daje możliwość obalenia władcy.

 

Anatomia upadku
 

Po drugiej stronie granicy ideologia komu-
nistyczna nie okazała się na tyle silna, aby 
pozwolić przetrwać Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego. 26 grudnia 1991 
roku dochodzi bowiem do rozpadu Związ-
ku Radzieckiego, pomimo wcześniejszych 
prób reform proponowanych przez Michaiła 
Gorbaczowa. Pojawiły się wówczas głosy 
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wieszczące „koniec historii” oraz wyższość 
ustroju demokratycznego nad każdym z do-
tychczas istniejących. Co było przyczyną 
strzelania korków od szampana w Pekinie 
podczas wyprowadzania z Rosji komuni-
stycznego sztandaru? Gospodarka. Chiny 
skupiły na niej wszystkie swe siły, a sferę 
polityczną coraz ściślej obejmował nacjona-
lizm. Zależnie od wskaźnika, PKB Chin jest 
obecnie na pierwszym miejscu lub zbliża 
się do niego, a w długofalowych statysty-

kach widać trend wzrostu chińskiego PKB 
per capita przy jednoczesnym spadku wśród 
wszystkich pozostałych krajów.

 

Rosyjski Niedźwiedź mocno śpi
 

Nie sposób więc nie zwrócić uwagi na 
znaczną zadyszkę, jakiej dostały kraje zali-
czane do Zachodu. Trudności gospodarcze 
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nie ominęły także Rosji, która dotknięta 
sankcjami międzynarodowymi musi budo-
wać swoją pozycję w oparciu o regułę kon-
tra USA. Chiny, dając Rosjanom możliwość 
kontynuowania swoich dawnych interesów 
przy drobnej korekcie zwrotu na wschód, 
utrzymują rosyjskiego Niedźwiedzia w 
przyjemnym letargu. Chińczycy podszczy-
pują go jednak od czasu do czasu, wymusza-
jąc niższe koszty przesyłu ropy oraz gazu z 
Rosji. Podobnie sytuacja wygląda w obsza-
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rze uzbrojenia. Chiny są obecnie kupcem 
największej ilości rosyjskiej broni, między 
innymi systemów rakietowych S-400 oraz 
myśliwców Su-35. 

Wygląda na to, że podmuch wiatru ze 
wschodu dotarł w końcu nad Rosję. I nie 
jest to lekki wietrzyk, lecz silny podmuch 
chińskiego Smoka, który coraz lepiej radzi 
sobie w światowej gospodarce. Chińczycy 
odrobili lekcję z historii, podczas gdy Rosja 
okazała się być nieprzygotowana do rywali-
zacji z krajem, który – historycznie rzecz uj-
mując – ideologicznie stworzyła. Jesteśmy 
więc świadkiem fascynującej rozgrywki 
pomiędzy Chinami a Rosją o to, czy uczeń 
ostatecznie pokona mistrza. 
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Andrew Korybko

Chiny rywalizują ze Stanami 
Zjednoczonymi o Amerykę 
Środkową, a Waszyngton nie 
może z tym nic zrobić
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Sekretarz Stanu Mike Pompeo 
był w Ameryce Środkowej w 
zeszłym tygodniu i skrytykował 
rosnące tam znaczenie Chin po-
przez zakwestionowanie inten-

cji związanych z podjętymi inwestycjami. 
Interwencja Pompeo skłoniła media w kra-
ju do stanowczej reakcji i krytyki rządu za 
próbę „wbicia klina” w chińsko-latynoame-
rykańskie relacje. Waszyngton niepokoi się, 
że Ameryka Środkowa wymyka się spod 
hegemonicznej kontroli, a dodatkowym ak-
centem w tej materii jest fakt, że niewiel-
ki Salwador zerwał relacje z Tajwanem w 
sierpniu i uznał Pekin za prawowity rząd 
Chin w zamian za wsparcie ekonomiczne. 
Takiego ruchu obawiali się niektórzy obser-

watorzy, którzy twierdzą, że może to wywo-
łać reakcję łańcuchową w tej części świata, 
w której USA posiada niewielu słabnących 
zwolenników.

Z perspektywy Stanów Zjednoczonych ro-
snące wpływy ekonomiczne Chin mają 
oczywiście konsekwencje polityczne, które 
mogą w końcu przejawić się w tych krajach, 
które stopniowo odwracającą się od Wa-
szyngtonu, tak jak niektóre z nich niedawno 
zrobiły z Tajpej. W konsekwencji prowadzi 
to do tego, że rząd USA straci jednobiegu-
nową kontrolę nad regionem, który do tej 
pory protekcjonalnie uważał za swoje „po-
dwórko”. Nawet prezydent Hondurasu Juan 
Orlando Hernandez wspomniał o tym, na-
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zywając obecną sytuację „szansą”, którą ro-
snąca rola dyplomatyczna Chin w regionie 
mogłaby zapewnić. Jest  to tym ciekawsze, 
że osobiście pozostał on przy władzy do tej 
pory po wygraniu kwestionowanych wybo-
rów pod koniec ubiegłego roku, które zo-
stały po kontrowersjach zatwierdzone przez 
USA.
 
Mówiąc o „szansach”, nagle pojawiła się 
takowa, gdy Trump zagroził ograniczeniem 
pomocy, jaką jego rząd przekazywał trzem 
krajom „Północnego Trójkąta Ameryki 
Środkowej”, tj. Hondurasowi, Gwatemali 
i Salwadorowi w ramach tzw. „Planu dla 
Dobrobytu”. Groźba Trumpa spowodowa-
na miała być tym, że nie udało się tym pań-
stwom powstrzymać migrantów wyruszają-
cych z Hondurasu do USA w ramach tzw. 
„kryzysu karawanowego” (ang. Caravan 
Crisis). Dało to Chinom pretekst do tego, 

by ekonomicznie interweniowały w ich po-
parciu pod warunkiem, że podążą za San 
Salwadorem i zerwą relacje z Tajwanem, 
uznając rząd w Pekinie za prawowity rząd 
Chin. Takie postawienie sprawy może dać 
Chinom pośrednią kontrolę nad bezpieczeń-
stwem granic USA, czyniąc z nich odpo-
wiedzialnych za stabilność w tych krajach 
po zastąpieniu tam amerykańskiej pomocy.
Już teraz wiadomo, że wielu z tych mi-
grantów jest zmotywowanych do ucieczki 
z ojczyzny przez potężne czynniki za tym 
przemawiające. Takimi czynnikami są no-
toryczna niegospodarność, korupcja, nar-
kotyki, bezrobocie i przemoc ze strony gan-
gów, do zwalczania których miała służyć 
amerykańska pomoc w ramach „Planu dla 
Dobrobytu”. Jednak równie dobrze może to 
być pomoc Chin, które w końcu to zrobią, 
jeśli Trump skróci czas realizacji tych pro-
gramów, tak jak planuje, a Pekin podejmie 
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kroki w celu zastąpienia USA na tym polu. 
Podobnie niepokojący dla USA scenariusz, 
wzmożony efektem domina, może być pi-
sany w Meksyku, gdzie Chiny zwiększają 
swoje wpływy po tym, jak lewicowy pre-
zydent-elekt Andrés Manuel López Obra-
dor obejmie urząd na początku grudnia, co 
stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla 
dominacji politycznej USA na całej półkuli 
zachodniej.

Paradoks, w którym znalazły się Stany Zjed-
noczone, polega na tym, że ich reakcyjna 
wojna hybrydowa może sprawić, że kryzys 
migracyjny będzie jeszcze gorszy. Nie jest 
więc jasne, co Ameryka może zrobić lub 
zrobi, aby zachować swoją hegemonię.

Powyższy artykuł został udostępniony za 
zgodą redakcji serwisu Oriental Review. 
Pierwotnie opublikowano go na stronie-
:orientalreview.org
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Czy marynarka 
Chińskiej Armii 
Ludowo-Wyzwoleńczej 
zagraża Morzu 
Południowochińskiemu – 
czy też go broni?
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W miniony wtorek, 17 
stycznia, Chiny przepro-
wadziły swojego poso-
wieckiego lotniskowca 
(Liaoninga) przez Cie-

śninę Tajwańską – i to nie pierwszy raz. 
To samo zdarzyło się 6 miesięcy temu, po-
dobnie jak i kolejne 6 miesięcy wcześniej. 
Ogólnie rzecz biorąc, to sam jeden lotnisko-
wiec Chin wydaje się nie robić wiele poza 
przepływaniem tam i z powrotem przez tę 
politycznie wrażliwą cieśninę. Opuszcza on 
swój port macierzysty w Qingdao na Mo-
rzu Żółtym, płynie przez Morze Wschod-
niochińskie i Cieśninę Tajwańską do Hong-
kongu na Morzu Południowochińskim, a po 
spędzeniu tygodniu w Hong Kongu płynie 
tą samą trasą z powrotem do Qingdao.

Sąsiedzi Chin i zachodnia prasa reaguje hi-
sterycznie na te powtarzające się „prowoka-
cje”, jako że Liaoning mija się z należącymi 
do Japonii Wyspami Senkaku (o które spie-
rają się z nią Chiny, przez które nazywane 
są Wyspami Diaoyu), potem z Tajwanem 
(uważanego przez Chiny za zbuntowaną 
prowincję), aż wreszcie wpływa na Morze 
Południowochińskie (obszar osławionych 

roszczeń morskich Chin na obszarze tzw. 
Linii Dziewięciu Kresek). Chiny są w po-
siadaniu jedynego w pełni funkcjonalnego 
lotniskowca w regionie i może się wydawać, 
że Chiny używają Liaoninga, by wygrażać 
sąsiadom swoją „grubą pałką”.

Wystarczy rzucić okiem na mapę i jasnym 
stanie się, dlaczego Liaoning raz za razem 
płynie tak wrażliwą trasą. On po prostu pły-
nie tam i z powrotem wzdłuż wschodniego 
wybrzeża Chin w niekończącej się pętli tre-
ningowej. Nieposiadające globalnej infra-
struktury baz morskich i obiektów wsparcia 
Chiny nie ośmielą się wysłać swojego dro-
gocennego, trzydziestoletniego, pochodzą-
cego z sowieckiej nadwyżki lotniskowca 
gdziekolwiek daleko w głąb oceanu. Wła-

ściwie rzecz biorąc, to 
gdybyśmy mieli określić 
najmniej prowokującą 
trasę, którą Chiny mogły-
by wysłać swojego lotni-
skowca – zakładając, że w 
ogóle mogłyby go gdzieś 
wysłać – prowadziłaby 
ona od Qingdao do Hong 
Kongu i z powrotem. I ni-
gdzie indziej.

Chiny wkrótce zwodu-
ją drugiego lotniskowca, 
tym razem krajowej pro-
dukcji (choć wciąż oparte-
go na modelu Liaoninga), 
a mogły już zacząć prace 

nad trzecim, bardziej zaawansowanym stat-
kiem. Do czasu, gdy trzeci statek zostanie 
zwodowany w 2020, Liaoning, będący w 
gruncie rzeczy tylko okrętem treningowym, 
będzie gotowy do przejścia na emeryturę. 
Czyli za dekadę Marynarka Wojenna Chiń-
skiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej będzie 
miała flotę z dwoma lotniskowcami, co 
zrówna ją z Indiami i Japonią (cztery małe 
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lotniskowce Japonii w tej chwili przenoszą 
tylko helikoptery, ale w nagłych wypadkach 
można lokować na nich i samoloty).

Dominacja na obszarze 
lokalnym

W najbliższym czasie Marynarka Wojenna 
Chin nie zmierzy się z Flotą Stanów Zjed-
noczonych o kontrolę nad światowymi oce-
anami. Ale kiedy do wszystkiego dodamy 
chiński agresywny program budowy niele-
galnych wysp (i konstrukcję wojskowych 
pasów startowych) na Morzu Południowo-
chińskim, militarny rozwój Chin można 
uznać za zagrożenie dla ich mniejszych są-
siadów. Chińskie ekspansywne roszczenia 
morskie stanowią bezpośrednie wyzwanie 
dla Wietnamu i Filipin, a sytuacja dyplo-
matyczna Tajwanu jest zawsze niepew-
na. Rosnąca marynarka Chin przyćmiewa 
siły morskie wszystkich dziesięciu państw 
członkowskich ASEAN-u razem wziętych.

Zważywszy na widoczną gotowość do lek-
ceważenia prawa międzynarodowego po-
przez wylewanie obfitego strumienia dola-
rów (i niezliczonych ton betonu) na płytkie 
wody Morza Południowochińskiego, wyda-
je się nieuniknione, że Chiny będą powoli, 
acz zdecydowanie rozszerzać swoją morską 
obecność w regionie. Jest to zniewaga dla 
ich sąsiadów, których roszczenia do tych 
terenów są silniejsze od chińskich. Ale pre-
zydent Rodrigo Duterte może okazać się 
politycznie wnikliwy i odpuścić Chinom w 
tej sprawie. Bez wojny (która z pewnością 
skończyłaby się przegraną) nie ma realne-
go sposobu na powstrzymanie Chin przed 
wzięciem tego, czego chcą.

Ale tym czymś jest głównie bezużyteczna 
woda i odosobnione rafy koralowe. Zachwa-

lane tak rezerwy węglowodorów na Morzu 
Południowochińskim w rzeczywistości są 
dość małe i w każdym razie nie znajdują 
się na obszarach spornych, do których Chi-
ny roszczą pretensje. W miarę jak świat (w 
tym i Chiny) szybko zmierza w kierunku 
przyszłości bez wykorzystywania węgla, 
to wszelkie tego typu rezerwy będą powoli 
spadać na znaczeniu. Bardzo prawdopodob-
nym jest, że nigdy nie zostaną one wyeks-
ploatowane.

Morze Południowochińskie jest z pewnością 
ważne dla prowadzonego przez nie handlu, 
w tym dla ropy naftowej i gazu, które są za-
bezpieczeniem Azji Północno-Wschodniej, 
ale tutaj również postrzeganie tej sprawy 
rażąco zniekształca rzeczywistość. Często 
mówi się, że 40 procent światowego handlu 
przechodzi przez Morze Południowochiń-
skie. Już rzadziej się mówi, że większość 
tego handlu zaczyna się w Chinach i prowa-
dzi do nich samych. Gdyby Chiny wykorzy-
stały swoje zasoby wojskowe do zamknięcia 
Morza Południowochińskiego, to pierwszą 
zniszczoną w wyniku tego gospodarką by-
łaby właśnie ich gospodarka.

Ponownie, by wiele zrozumieć, wystar-
czy rzucić okiem na mapę. Główne porty 
Wietnamu i Filipin znajdują się na Morzu 
Południowochińskim, a kraje te mogą być 
narażone na  chińską presję w przypadku 
blokady. Ale w razie kłopotów handel z Taj-
wanem, Koreą Południową i Japonią celem 
ominięcia niedostępnego obszaru po prostu 
skorzystałby z nieco bardziej okrężnej trasy 
wokół Borneo i Filipin. Tymczasem jakikol-
wiek konflikt na Morzu Południowochiń-
skim doprowadziłby do zniszczenia zależną 
od eksportu gospodarkę Chin.

Nie można uwierzyć w to, że Wietnam bądź 
Filipiny mogą próbować rywalizować z 
Chinami o dominację na Morzu Południo-
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wochińskim. Trzeba zatem uznać scenariu-
sze konfliktu z udziałem tych dwóch państw 
za wysoce nieprawdopodobne. Zarówno 
Wietnam, jak i Filipiny będą musiały za-
dbać o swoje relacje z Chinami, tak aby 
upewnić się, że nie dojdzie do żadnego in-
cydentu. Tymczasem potęgi Azji Północno
-Wschodniej nie muszą się obawiać o od-
cięcie od Morza Południowochińskiego. A 
największe mocarstwo, Stany Zjednoczone, 
nie bierze nawet udziału w całym tym spo-
rze.

Utrzymanie szlaków morskich

Zachodni obserwatorzy obawiają się, że 
Chiny będą mogły w przyszłości wykluczyć 
zachodnią (czyt. amerykańską) marynarkę 
wojenną z działań na Morzu Południowo-
chińskim w wypadku konfliktu zbrojnego. 
Nazywają oni tę strategię „A2/AD” lub „An-
ti-Access/Area-Denial”. W tym scenariuszu 
Chiny wykorzystywałyby połączenie rakiet 
lądowych, baz lotniczych na sztucznych 
wyspach oraz lotniskowców, aby powstrzy-
mać Stany Zjednoczone i ich sojuszników 
przed wpłynięciem na Morze Południowo-
chińskie. Dzięki temu Chiny byłyby w sta-
nie odciąć morze.

Jednakże eksperci patrzą na całą sytuację 
bardzo jednostronnie. Same Stany Zjedno-
czone mogłyby z łatwością zamknąć Morze 
Południowochińskie przez własną kampanię 
A2/AD. A to zaszkodziłoby Chinom i ich 
sojusznikom znacznie bardziej niż użycie 
tej samej strategii przez ChRL przeciwko 
Stanom Zjednoczonym.

Zamiast zakładać, że chińskie bazy na Mo-
rzu Południowochińskim są ofensywnymi 
platformami przygotowanymi dla przyszłej 
inwazji (gdzie?), o wiele bardziej sensow-

ne jest przyjąć, iż mogą być to narzędzia do 
utrzymania szlaków morskich, nawet przed 
amerykańską agresją. W czasie pokoju Sta-
ny Zjednoczone zawsze starają się utrzy-
mywać morze otwarte w celu wymiany 
handlowej, ale w sytuacji konfliktowej flota 
Stanów Zjednoczonych może być na tyle 
wielką siłą, aby zamknąć przestrzeń mor-
ską. Chińscy stratedzy muszą to dostrzec — 
i obawiać się tego.

Chińska taktyka zastraszania na Morzu 
Południowochińskim zraziła sąsiadów i 
spowodowała obawę o wzrastającą potęgę 
Chin, jednakże rozdmuchiwanie tych obaw 
do niepojętych rozmiarów nie ma żadnego 
sensu. Marynarka wojenna Chińskiej Armii 
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Ludowo-Wyzwoleńczej z pewnością roz-
winie zdolność zatapiania statków na Mo-
rzu Południowochińskim, zupełnie tak jak 
Iran posiada zdolność zatapiania statków w 
Zatoce Perskiej, czy tak jak Rosja posiada 
zdolność do zatapiania statków na Bałtyku. 
Żadne z nich tego jednak nie zrobi, ponie-
waż zamknięcie sąsiadujących mórz byłoby 
śmiercią ich własnych gospodarek.

Najprawdopodobniej motywacją chińskiej 
marynarki wojennej jest pragnienie zabez-
pieczenia swojego własnego bezpieczeń-
stwa, pragnienie wykrzesane przez strach i 
pielęgnowane przez dwa stulecia morskiej 
niższości. To nie fair, że Chiny realizują in-
teresy własnego bezpieczeństwa kosztem 

bezpieczeństwa swoich mniejszych sąsia-
dów, jednak to prawdopodobnie nieuniknio-
ne, że każde państwo na miejscu Chin zro-
biłoby tak samo. To i tak nie uspokoi ner-
wowych obserwatorów Chin w Wietnamie 
i na Filipinach, ale powinno uspokoić cały 
świat tym, że Chiny nie zamierzają rozpętać 
Trzeciej Wojny Światowej na Morzu Połu-
dniowochińskim.

Artykuł został udostępniony na zasadach 
opisanych w licencji Creative Commons. 
Powyższe tłumaczenie stanowi własności 
redakcji pisma W Pół Drogi. Kopiowanie 
go lub modyfikowanie bez zgody redakcji 
jest zabronione.
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Fernando Saieh

oCEAN SPokojNY
oś Nowego Świata
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Teraz, kiedy oś świata bez dwóch zdań przesunęła 
się w kierunku Oceanu Pacyficznego, inny Nowy 
Porządek został ustanowiony dla świata, który będzie 
zmuszony stawić czoła także zmianom klimatu. 
Starych zasad i ich logiki już nie ma. Dwudziesty 
wiek nie doszedł do końca, aż do chwili obecnej.

oCEAN SPokojNY
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Od czasu tak zwanego odkry-
cia Ameryki, które miało 
miejsce pod koniec pięt-
nastego wieku, bardzo po-
wszechnie w różnych miej-

scach i przy różnych okazjach odnoszono 
się do tego kontynentu jako do „Nowego 
Świata”. Nowe ziemie na zachodzie były 
projekcją, niesłychanie nową oraz kuszącą 
propozycją podboju wielkich przestrzeni 
geograficznych, jak i zalążkiem zupełnie 
nowej społeczności kobiet i mężczyzn, któ-
rzy własnymi rękami wybudowali całkowi-
cie nową i odmienną kulturę. Pięć wieków 
później, w obliczu bezprecedensowych w 
dziejach świata przeobrażeń będących wy-
nikiem procesu globalizacji (która, jak się 
obecnie wydaje, sprowadza naszą plane-
tę do wielkiej globalnej wioski), zupełnie 
Nowy Świat rozciągający się na horyzoncie 
wciąż pozostał nieodkryty. Jest nim Ocean 
Spokojny – ogromne terytorium, które jest 
wszystkim dobrze znane i które jak dotąd 
nie było jeszcze przedmiotem globalnych 
rozgrywek politycznych.

Jeśli powiemy, że dawniej Azja i Oceania 
była odseparowana od Ameryki ze wzglę-
du na dzielące je morze, dziś staje się to 
dla nas powoli jasne, że to właśnie ta woda, 
która rozciąga się pomiędzy nimi, okaże się 
gruntem, który je ze sobą połączy. Powód, 
który za tym stoi, jest całkiem prosty: wy-
starczy jedynie wziąć pod uwagę to, że na 
dwadzieścia największych gospodarek na 
świecie aż jedenaście występuje bezpośred-
nio na obszarze Azja-Pacyfik-Ameryka (są 
więc naturalnie zwrócone w stronę Oceanu 
Spokojnego), skupiając tym samym ponad 
80% Produktu Krajowego Brutto całego 
świata. Nawet jeśli w naszych rozważaniach 
nie weźmiemy pod uwagę Brazylii (siódmej 
ekonomii na świecie) i zliczymy potencjał 
krajów europejskich takich jak Niemcy, 

Francja, Włochy i Hiszpania, które wraz 
z Wielką Brytanią stanowią jedynie 15% 
światowego PKB, okaże się jasne, że oś 
naszego świata się przeniosła i przechodzi 
obecnie przez środek Oceanu Spokojnego. 
Toteż za zupełnie uprawnione należy uznać 
stwierdzenie, że to z tego „Nowego Świata”, 
który obecnie pośredniczy pomiędzy Azją, 
Ocenią i Ameryką, zostanie skonstruowa-
ny i wprowadzony w życie Nowy Porządek 
Świata.

Chile i Ameryka Południowa

Niemal dziesięć tysięcy kilometrów linii 
brzegowej Ameryki Południowej jest wy-
stawione na działanie Oceanu Spokojnego. 
To obszar o 425 milionach mieszkańców ży-
jących na 17,5 milionach kilometrów kwa-
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dratowych, co daje nam gęstość zaludnie-
nia wynoszącą w przybliżeniu 24 ludzi na 
kilometr kwadratowy. Tak więc wydaje się 
on stosunkowo niezamieszkały w porówna-
niu np. z Europą Zachodnią, której gęstość 
zaludnienia wynosi mniej więcej 175 ludzi 
na metr kwadratowy, czy też z Polską, w 
której na metr kwadratowy przypada 124 
mieszkańców. Czynniki te, jak i inne, choć-
by znaczna koncentracja surowców natural-
nych (miedź, lit, celuloza, soja, ropa nafto-

wa) popycha państwa takie jak Chiny i USA 
do bacznego przyglądania się swoim pery-
feriom, wyrażania ku nim geopolitycznego 
zainteresowania i vice versa: rozwijające się 
kraje Ameryki Południowej w ostatnich de-
kadach znacząco poszerzyły obszary swoich 
zainteresowań, aktywnie działając na rzecz 
rozpowszechnienia handlu, jednocześnie 

będąc pod wpływem dwóch najpotężniej-
szych gospodarek świata.

Tak jest w przypadku państwa Chile, które to 
w ostatnich latach podpisało szereg umów o 
wolnym handlu, z których większość zosta-
ła skierowana w stronę krajów leżących na 
wybrzeżu Pacyfiku. Należy w tym miejscu 
wymienić przede wszystkim Sojusz Pacyfi-
ku [1] oraz członkostwo w Radzie Współ-
pracy Ekonomicznej Azji i Pacyfiku (APEC) 
[2]. Jak się obecnie wydaje, przyszłość sta-
wia przed tym bądź co bądź średniej potęgi 
krajem dwa główne wyzwania:

a) dziejowa konieczność Brazylii, która 
musi zyskać dostęp do Pacyfiku, jeśli ma 
spełnić swoje aspiracje geopolityczne,

b) rosnący wpływ polityczny i gospodarcza 
zależność od Stanów Zjednoczonych oraz 
Chin może w każdym momencie okazać 
się ciężarem dla małego kraju, który ponad 
czterdzieści lat temu postanowił otworzyć 
swoją gospodarkę na świat.

Według tego scenariusza wydaje się całkiem 
prawdopodobne, że w nadchodzących la-
tach Chile ustawi się na pozycji w kierunku 
integracji politycznej i gospodarczej całego 
subkontynentu, głównie w celu eliminacji 
wszelkiego napięcia występującego w tym 
regionie i stworzenia ram do harmonijnego 
współistnienia niezależnie od zmagań Chin i 
Stanów Zjednoczonych na arenie globalnej.

Gdy w 2016 roku prezydent Argentyny zo-
stał zaproszony na szczyt Sojuszu Pacyfiku 
na południu Chile, było widać na pierwszy 
rzut oka, że ma on stanowić pierwszy krok 
dla przyszłego połączenia Sojuszu Pacyfi-
ku z Mercosurem [3]. Teraz, kiedy niemal 
wszystkie kraje Ameryki Południowej pozo-
stawiły za sobą lewicową falę rządów socja-
listycznych (koordynowanych przez „Foro 
de Sao Paulo”), polityczne wahadło przesu-
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wa się w stronę drugiej skrajności, gdy fala 
neoliberalna usiłuje złączyć ze sobą te dwa 
bloki.

Korytarze międzyoceaniczne stanowią 
obecnie najbardziej istotne dla kontynentu 
wyzwanie na drodze do wdrożenia praw-
dziwej integracji. Przedsięwzięcie to przez 
następne kilka lat pochłonie duże kwoty w 
inwestycjach infrastrukturalnych po to, by 
w końcu na różnych szerokościach geogra-
ficznych połączyć ze sobą Atlantyk z Pacy-
fikiem. Faktycznie rzecz biorąc, prezydent 
Piñera (z Chile) powiedział w styczniu obec-

nego roku na inauguracji prezydenta Jaira 
Bolsonaro (Brazylia): „Już uzgodniliśmy 
między sobą, by zbudować korytarz mię-
dzyoceaniczny, który będzie się zaczynać 
w Puerto Murtinho, przebiegać przez Pa-
ragwaj i północną Argentynę i docierać do 
trzech portów w północnym Chile”. Ponad-
to ogłosił on podpisanie Umowy o Wolnym 
Handlu z Brazylią i zapewnił, że wspólnie 
z prezydentem Bolsonaro podejmą wysiłek 
w celu jak najszybszego przepchnięcia tej 
umowy w krajowych parlamentach.

Jak więc widać, integracja ta wkrótce sta-
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nie się rzeczywistością, 
jak i mechanizmem do 
utrzymania poziomu nie-
zależności od mocarstw, 
szczególnie jako sub-
kontynent, który stanowi 
tylko 7,5% światowego 
PKB. Z tego samego po-
wodu i to w chwili, kiedy 
toczy się wojna handlowa 
pomiędzy Chinami oraz 
Stanami Zjednoczonymi, 
kraj taki jak Chile, mający 
tylko 18 milionów miesz-
kańców, produkuje jedną 
trzecią miedzi na świecie 
(niemal połowa eksportu 
Chile w 2018 roku sta-
nowiła sprzedaż miedzi: 
~5,900 kilotony, które sta-
nowią ekwiwalent 36.495 
dolarów amerykańskich), 
której najwięcej kupują 
Chiny (mniej więcej 42% 
produkcji). Logiczne za-
tem wydaje się, że nowy 
porządek świata będzie 
wymagać nowych strate-
gii politycznych i gospo-
darczych.

Dwudziesty wiek do chwili 
obecnej nie doszedł do końca

Naświetlone w tym tekście przeze mnie ry-
zyko i wyzwania ujawniają także coś przeni-
kliwego i z pozoru niedostrzegalnego: spo-
sób, w jaki potęgi światowe – za pośrednic-
twem swoich ponadpaństwowych instytucji 
– wpływają na politykę międzynarodową do 
dnia dzisiejszego, odpowiada zasadom po-

chodzącym jeszcze z dwudziestego wieku, 
które dziś zostały jedynie pogłębione przez 
globalizację. Lecz teraz, kiedy oś świata 
bez dwóch zdań przesunęła się w kierunku 
Oceanu Pacyficznego, inny Nowy Porządek 
został ustanowiony dla świata, który będzie 
zmuszony stawić czoła także zmianom kli-
matu [4]. Starych zasad i ich logiki już nie 
ma. Dwudziesty wiek nie doszedł do końca, 
aż do chwili obecnej.

Autor jest członkiem think-tanku Eur-
Hope. Zapraszamy do odwiedzenia jego 
strony internetowej: eurhopethinktank.
eu.

Tłumaczenie: Michał Szymański

[1] Blok handlowy Chile, Kolumbii, Meksy-
ku i Peru; z Australią, Kanadą, Nową Ze-
landią i Singapurem jako członkami stowa-
rzyszonymi, a w procesie akcesji są: Kosta-
ryka, Ekwador, Gwatemala i Panama.

[2] Forum wielostronne: Australia, Brunei, 
Kanada, Indonezja, Japonia, Malezja, Nowa 
Zelandia, Filipiny, Singapur, Tajlandia, Sta-
ny Zjednoczone, Hong Kong, Meksyk, Pa-
pua-Nowa Gwinea, Chile, Peru, Rosja i 
Wietnam. W dodatku ubiegają się o człon-
kostwo: Indie, Bangladesz, Pakistan, Sri 
Lanka, Makau, Mongolia, Laos, Kambodża, 
Kostaryka, Kolumbia, Panama i Ekwador.

[3] Do tego bloku zintegrowana jest Ar-
gentyna, Brazylia, Urugwaj oraz Wenezu-
ela, która ma status zawieszony; jak można 
sprawdzić, są to kraje zwrócone ku Oceano-
wi Spokojnemu.

[4] Najlepsze lądy w przyszłości będą na 
40° szerokości geograficznej południowej. 
Być może nie jest to przypadkiem, że Chile 
i Australia nie podpisały Światowego paktu 
o migracji, ponieważ ONZ reorganizował 
zmianę klimatu jako bodziec migracji.
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Chińskie interesy 
wojskowe wokół Nowego 
jedwabnego Szlaku

Andrew Korybko
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Dokumenty chińskiej armii, 
które niedawno wyciekły, 
świadczą o tym, że Chińska 
Armia Ludowo-Wyzwoleń-
cza będzie starała się rozwi-

nąć swoją obecność na świecie, aby chronić 
interesy Jedwabnego Szlaku.

„The Japan Times” było pierwszym źró-
dłem, które doniosło o planach, które przy-
puszczalnie krążyły w chińskich kręgach w 
lutym i które błagały państwo do skoncen-
trowania się na rozwijaniu swoich możliwo-
ści siły rzutu wojsk poza obronę wybrzeży 
oraz poza morskie i lądowe obszary. Mimo 
braku jednoznacznego stwierdzenia, jest to 

jasne odniesienie do konieczności ochrony 
inwestycji infrastruktury Jedwabnego Szla-
ku oraz Morskich Linii Komunikacyjnych 
(SLOC), odzwierciedlających ścieżkę, którą 
podążała cała reszta ważnych światowych 
supermocarstw, zanim pójdzie ona w ślady 
ich międzynarodowej wojskowej działalno-
ści kierowanej przez ekonomiczne interesy.
Było tylko kwestią czasu, zanim Chiny 
również tak naturalnie zrobiły, pomimo 
publicznego wyrzekania się tego zamiaru 
oraz bycia niezwykle wrażliwym na punk-
cie jego przedstawiania, chociaż z dobrym 
powodem, ponieważ prawdopodobieństwo, 
że to będzie wykorzystane poprzez zbrojne 
środki wojny informacyjnej jako przypusz-
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czalny „dowód” na to, że państwo chińskie 
naprawdę jest po prostu „kolejną imperialną 
siłą”, aczkolwiek taką, która sprytnie tuszuje 
wojskowe posunięcia sloganami o Jedwab-
nym Szlaku w sytuacji win-win. To nie do 
końca prawdziwe, jednak dobrze wpisuje 
się w indyjską paranoję na temat pnącego 
się chińskiego osaczania projektów infra-
strukturalnych tak zwanego Sznura Pereł 
dookoła południowoazjatyckich peryferii..
Co do projektów, najwięcej sensu miałoby, 
gdyby Chiny doszły do porozumienia z tam-
tymi państwami-gospodarzami i poza nimi 
podobnie do Porozumienia o Współpracy 
Logistycznej (LEMOA) z 2016 roku mię-
dzy USA i Indiami, które zezwalało na wza-
jemne używanie swoich baz wojskowych od 
czasu do czasu w „logistycznych” celach, 
zasadniczo dające niektórym rodzajom pro-
jektów Jedwabnego Szlaku (jak porty mor-

skie i lotniska) podwójną funkcję, nawet 
mimo że amerykański think-tank ostrzegał, 
że właśnie to mogłoby się ewentualnie zda-
rzyć. Nawet jeśli, to najlogiczniejsze z moż-
liwych i  najbardziej opłacalne rozwiązanie 
z zakresu bezpieczeństwa.

Jednakże haczyk tkwi w tym, że Chiny mu-
szą uniknąć wciągnięcia w „mission creep” 
na całym świecie przy obronie interesów 
Jedwabnego Szlaku, czyli prawdopodobnie 
uniknąć jakiejkolwiek  znaczącej obecności 
wojsk zagranicą, nie mówiąc już o obec-
nych strefach wojny, poza doświadczeniami 
Wojny Hybrydowej, z których jej rozjem-
cy się uczą. Zatem Chiny prawdopodob-
nie nasilą swoje szkolenie, doradztwo oraz 
misje wspierające wielu swoich partnerów 
jako część swojej własnej wielobiegunowej 
wersji  amerykańskiej strategii „Lead From 
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Behind”, która na przykład polegałaby na 
rozlokowaniu lotniskowców nad wybrze-
żem Afryki w przyszłości w celu pomocy 
lądowym sprzymierzeńcom w odpowiedzi 
na bojowników przeciwko Jedwabnemu 
Szlakowi.

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza jest 
więc przewidziana do stania się połowicz-
ną (?) siłą aktywną w całej Afro-Euroazji, 
jednak koncentrującą się głównie na super-
kontynentalnym bastionie Centralnej Azji 
oraz na wschodnioafrykańskich wybrze-
żach regionu Oceanu Indyjskiego przy za-
rządzaniu swoją podwójną kontynentalno-
morską zdolnością wojskową do ochrony 

Jedwabnego Szlaku. To jest naturalne, że 
Chiny rozwijają swoje interesy obronne z 
racji potrzeby obrony szlaków handlowych 
i infrastruktury tworzącej szkielet ekonomii 
zorientowanej na eksport oraz z której wy-
nika państwowa stabilność, jednak będzie to 
niewątpliwie błędnie przedstawione przez 
przeciwników tego państwa jako „agresyw-
ne posunięcie” motywowane przez „neoim-
perialne” zapędy.

Powyższy artykuł został udostępniony za 
zgodą redakcji serwisu Oriental Review. 
Pierwotnie opublikowano go na stronie-
:orientalreview.org
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Unia Europejska, 
taryfy celne 
i handel 
międzynarodowy

Enric Ravello

Sygnatariusze traktatu rzymskie-
go z 1957 roku zamierzali podło-
żyć podwaliny pod zjednoczenie 
Europy – nie mając przed tym 
żadnych uprzednio zdefiniowa-

nych realnych celów o naturze politycznej. 
Proces ten miał zostać przeprowadzony w 
kilku fazach, najprawdopodobniej zainspi-
rowanych zakończonym sukcesem proce-
sem ostatniego zjednoczenia Niemiec, któ-
ry także został zapoczątkowany przez unię 

celną: Zollverein  i skończył się trwałą unią 
polityczną.

Wspomniany już przeze mnie traktat rzym-
ski wyróżniał następujące fazy procesu 
zjednoczenia Europy. Były to: unia celna, 
unia walutowa i unia polityczna. Sześćdzie-
siąt lat po jego wejściu w życie możemy z 
całą pewnością stwierdzić, że jak dotych-
czas udało się osiągnąć jedynie pierwszą 
z nich. Artykuł 9 traktatu mówi: Podstawą 
Wspólnoty jest unia celna, która rozciąga 
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Protekcjonizm staję się jedynym 
sposobem na to, by uniknąć 
zaniku europejskiego przemysłu 
w obliczu globalizacji.

się na całą wymianę towarową i obejmuje 
zakaz ceł przywozowych i wywozowych 
między Państwami Członkowskimi. Tak 
więc w efekcie Unia Europejska stała się 
istotnie jedynie unią celną, wiążącą dwa 
następujące współczynniki: eliminacje po-
datków wewnętrznych w relacjach pomię-
dzy państwami członkowskimi, stworzenie 
ujednoliconej wspólnej taryfy TARIC, która 
została opracowana w Brukseli i jest stoso-
wana w transakcjach państw członkowskich 
w relacjach z państwami trzecimi.

Oznacza to tyle, że wszystkie państwa 
wspólnoty europejskiej oddały swoją suwe-
renność w sprawie opłat celnych Brukse-
li, która projektuje stawkę taryfy, jaka jest 
używana w celu opodatkowania produktów. 
Dlatego twierdzenie, że w obecnych wa-
runkach różne sektory gospodarcze mogą 
domagać się od rządów krajowych ochrony 
taryfowej ich produktów – to absurd. Żaden 
rząd krajowy w Europie nie ma realnej wła-
dzy nad polityką celną, która jest wspólna 
dla całej Unii Europejskiej i jest zarządza-
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na prosto z Brukseli. Nie dało się jednak 
w ten sposób ustanowić przestrzeni, która 
stworzyłaby całość gospodarczą, bo każdy 
kraj i tak posiada inną stawkę podatku VAT, 
a podatki specjalne (od alkoholu, tytoniu, 
węglowodorów, prądu i pojazdów luksuso-
wych) są regulowane niezależnie od władzy 
w Brukseli.

Wszystkie dochody ze stawek celnych, ja-
kie pobierają państwa, idą do Brukseli jako 
wkład do budżetu UE, który składa się z 
czterech elementów: ceł, podatków od wy-
miany produktów rolnych z państwami trze-
cimi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 
(WPR), wpływów z podatku VAT oraz skła-
dek członkowskich uiszczanych w zależno-
ści od PKB danego kraju.

Unijna polityka taryfowa

Europejskie przepisy celne są skodyfikowa-
ne w Kodeksie Celnym Rady Europejskiej 
2913/92, którego zapisy są warunkowane 
ustaleniami zawartymi w rundach GATT 
(obecnie WTO, które jest najwyższym regu-

latorem handlu międzynarodowego). Wy-
chodzi więc na to, że UE nie może do końca 
niezależnie formułować absolutnie nieza-
leżnej polityki taryfowej i tworzyć środków 
obronnych europejskiego przemysłu. Dlate-
go to, co stanowi wielkie ograniczenie unij-
nej polityki handlowej, to fakt, że nakładane 
taryfy nie mają natury działań protekcjoni-
stycznych, lecz stanowią pewnego rodzaju 
środki wyrównawcze zgodne z logiką glo-
balnego liberalizmu.

Taryfy używane w takim charakterze są tak 
naprawdę pewnego rodzaju „bronią”, które 
pełnią istotną rolę w ramach ekonomicznej 
obrony wielkich przestrzeni gospodarczych. 
Ich celem jest powstrzymanie napływu za-
granicznych produktów w stopniu tak wy-
sokim, jak to tylko możliwe. Takie taryfy są 
stosowane jako pewnego rodzaju „odszko-
dowanie” w ramach gospodarki światowej, 
której funkcją jest „zrównoważenie” ceny 
importowanego produktu w taki sposób, by 
krajowa produkcja mogła konkurować z za-
granicznym. Trzeba zauważyć, że w więk-
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szości przypadków (tak jak w przypadku 
importu z Chin i innych krajów Dalekiego 
Wschodu) unijna polityka nie spełnia na-
wet swoich podstawowych celów. Jest jesz-
cze gorzej, gdy weźmiemy pod uwagę, że 
wspólnotowe polityki gospodarcze fawory-
zują import produktów z biednych krajów 
lub tych będących częścią Systemu Ogól-
nych Preferencji – w myśl którego ponad 
połowa towarów przybywających do UE z 
krajów zawartych w tym porozumieniu ma 
obniżoną taryfę wejściową, co sprawia, że 
ich cena finalna jest o wiele niższa od pro-
duktów wytworzonych w Europie.

Jeszcze bardziej znaczące w tym kontekście 
są tak zwane preferencyjne umowy handlo-
we z krajami takimi jak Maroko, Turcja i 
Izrael. Według ich zapisów towary z tam-
tych krajów są  uprzywilejowane. Należy 
podkreślić, że nie są to już kraje biedne, a 
ich produkty (zwłaszcza produkty rolne) sta-
nowią poważną konkurencję dla towarów z 
regionu Europy Śródziemnomorskiej. Ostat-
nią kategorią krajów są te państwa, które nie 

są zawarte ani w GSP, ani w żadnej innej 
umowie dwustronnej. Tworzą one w sto-
sunkach handlowych z UE tzw. stronę trze-
cią. Na produkty, które stamtąd pochodzą, 
nie ma korzyści taryfowych. Największym 
partnerem UE działającym na tych zasadach 
są Chiny. W przypadku chińskich towarów, 
prócz stosowania określonej polityki celnej, 
nakłada się tu także antydumpingowe kryte-
ria pozataryfowe i ograniczenia importowe 
– dokładnie w celu ochrony towarów euro-
pejskich przed nieuczciwą konkurencją.

Te rozbieżności w polityce handlowej Unii 
Europejskiej implikują jednocześnie jej sła-
bość, która w połączeniu z powszechnym 
przenoszeniem firm zagranicę i rozwojem 
technologicznym mocarstw pozaeuropej-
skich bardzo negatywnie wpływa na nasz 
przemysł i sytuację europejskich pracowni-
ków. Konieczne staje się więc dokonanie w 
tym zakresie znaczących poprawek, które 
raz na zawsze zerwą ze wszelką ultraliberal-
ną uległością i pozwolą na wyznaczenie no-
wego kierunku dla gospodarki europejskiej, 
która wzmocni suwerenność ekonomiczną 
naszego kontynentu. Tak jak powiedział 
kiedyś niczego niepodejrzewający Emanu-
el Todd: protekcjonizm staję się jedynym 
sposobem na to, by uniknąć zaniku europej-
skiego przemysłu w obliczu globalizacji.

Autor jest członkiem think-tanku Eur-
Hope. Zapraszamy do odwiedzenia jego 
strony internetowej: eurhopethinktank.
eu.

Tłumaczenie: Michał Szymański
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Filip Paluch

Wciąż warto czytać 
józefa Mackiewicza!
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Pisarz dla dorosłych, ptasznik 
z Wilna, jeden z najwybitniej-
szych polskich reportażystów i 
najbardziej niedoceniony pol-
ski pisarz XX wieku – tak przez 

wielu nazywany jest Józef Mackiewicz, 
twórca, o którym wielu słyszało, jednak 
niewielu poznało go bliżej. Jako student hi-
storii, kilka lat temu, odbywałem praktyki 
w jednym z oddziałów Instytutu Pamięci 
Narodowej. Każdego dnia witał mnie wy-
wieszony na drzwiach biura plakat z cyta-
tem: Jedynie prawda jest ciekawa. Te słowa 
utkwiły mi w pamięci i sądziłem, że staną 
się moim osobistym credo, któremu będę 
wierny jako człowiek w codziennym życiu i 
jako historyk. Świat nie jest jednak czarno-
biały, a przeszłość – jednoznaczna. Kiedy 
uczęszczałem na wykłady z teorii historii, 
podczas nich omawiane było zagadnienie 
prawdy – rozważano przy tym, czy może 
być ona wartością obiektywną.  W ewan-
gelii św. Jana zapisany został dialog, który 
przeprowadził Jezus z Piłatem. Quid est ve-
ritas? – zapytał Piłat. W istocie, czymże jest 
prawda? Czy człowiek zdolny jest wybić się 

ponad pespektywę własnej osoby i spojrzeć 
na rzeczy „obiektywnie”? W czasopiśmie 
„Nowy Obywatel” został kiedyś opubliko-
wany wywiad z prof. Jerzym Eislerem o 
prowokacyjnym tytule Tylko prawda jest 
nieciekawa?1. W rozmowie wskazywano na 
to, że społeczeństwo preferuje prosty prze-
kaz, oparty na nieskomplikowanych skoja-
rzeniach i jasnych konkluzjach. To prawda, 
że nasz świat jest przestrzenią uproszczeń, 
skrótów myślowych i półprawd. Nie istnie-
je jedna, wspólna i prawdziwa perspektywa, 
przez którą moglibyśmy postrzegać rzeczy-
wistość – również tę minioną. Nie oznacza 
to jednak, że nie należy jej szukać i konfron-
tować ze sobą różnych, przeciwstawnych 
spojrzeń.
 
Józef Mackiewicz jako twórca niepokorny, 
antykomunista i w gruncie rzeczy – emi-
grant polityczny stał się ikoną prawej sceny 
politycznej, jednak był to człowiek, którego 
nie sposób zaszufladkować. Każda łatka by-
łaby krzywdząca i niepełna.
 
Moja droga do poznania Józefa Mackie-

1    https://
nowyobywatel.pl/2016/06/29/tylko-prawda-jest-
nieciekawa [dostęp: 29.08.2018].
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wicza była długa. Co ciekawe, zaczęła się 
od Sergiusza Piaseckiego, autora Kochan-
ka Wielkiej Niedźwiedzicy i wielu innych 
kresowych powieści. Kiedy odkryłem Pia-
seckiego, w jego twórczości zafascynował 
mnie świat pogranicza Kresów Wschod-
nich. Mozaika wielu kultur, wyznań i ję-
zyków stanowiła doskonałe tło dla jego 
awanturniczych historii. Ten barwny świat 
owładnął mną tak bardzo, że postanowiłem 
zgłębić ten temat w swojej pracy magi-
sterskiej – koniecznie jednak chciałem, by 
moimi źródłami nie były suche dokumenty 
i twarde statystyki. Pragnąłem odtworzyć 
minioną przestrzeń międzywojnia, jak gdy-
by z fotograficznej kliszy. W tym celu się-
gnąłem do Mackiewicza.
 
Z pewnością jest wiele koncepcji na to, 
czym w istocie jest reportaż. Niektórzy 
twierdzą, że jest to właśnie fotografia życia, 
która – w miarę możliwości – ma za zada-
nie jak najwierniej uchwycić jego obraz. 
Inni zaś sądzą, że przypomina on bardziej 
malarską impresję, zbiór subiektywnych 
wrażeń, pod wpływem których tworzył 
autor. W każdym jednak przypadku repor-
taż powinien zawierać w sobie pragnienie 
uchwycenia prawdy, która ma zostać prze-
kazana czytelnikowi.
 
Podobne rozważania snuto w międzywo-
jennej prasie o pierwszym zbiorze repor-
taży Józefa Mackiewicza, który ukazał się 
w 1938 r. pod tytułem Bunt rojstów. Przed-
stawione zostało w nim codzienne życie 
mieszkańców Kresów Wschodnich, w wo-
jewództwach wileńskim, nowogródzkim i 
poleskim. Zbiór stanowi doskonałe źródło 
historyczne, tak też zresztą go wykorzysta-
łem, gdyż był główną inspiracją mojej pracy 
magisterskiej. Rzeczywistość, która wyłania 
się z reportaży Mackiewicza, dalece odbiega 
od współczesnego wyobrażenia o ziemiach, 

które Polska utraciła na mocy porozumień 
jałtańskich. Wschodnie województwa II 
Rzeczypospolitej stały się przestrzenią ide-
alizacji, resentymentów i wyobrażeń, które 
w zbiorowej pamięci Polaków nie podlegają 
weryfikacji. Nie jest to zresztą rzecz nowa. 
Już w XIX w. patrzono na krańce dawnej 
Rzeczypospolitej w sposób symboliczny, 
szukając w nich dawnej potęgi polskiego 
państwa i wyśnionej sarmackiej Arkadii. W 
tych wyobrażeniach obecna była – i wciąż 
jest – silna mitologizacja. Na Kresy spoglą-
da się jako na terra felix, przestrzeń sielskiej 
szczęśliwości, a zarazem symbol przedmu-
rza chrześcijaństwa, które oddzielało Euro-
pę od dzikich stepów azjatyckich. Polska 
na pograniczu miała stanowić forpocztę 
cywilizacji, z ojcowską troską obejmując 
opieką ruskiego chłopa i innych niepolskich 
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mieszkańców tamtych ziem. Takie paterna-
listyczne postrzeganie roli państwa polskie-
go dominowało w międzywojniu. Uważano, 
że administracja wskrzeszonej Polski niosła 
ludności tamtym ziem prawdziwą cywiliza-
cję ze wszystkimi jej dobrami. Gdy mowa o 
Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie, warto 
wspomnieć, że ludność polska stanowiła tam 
niewiele ponad połowę mieszkańców, na 
Polesiu zaś jedynie 14%. Istotnie, nie war-
to umniejszać zasług polskiego państwa. Na 
Kresach zakładano szkoły, w których uczo-
no także języka mniejszości narodowych. 
Walczono ze skrajnym analfabetyzmem, 
zapewniano opiekę zdrowotną i próbowano 
wyciągnąć ludzi z nędzy. Prowadzone były 
również akcje dożywiania ludności, która 
pracując na niewielkich gospodarstwach 
rolnych, często nie była w stanie zapewnić 

sobie utrzymania przez cały rok. Szacowa-
no, że gospodarstwo o wielkości do 6 ha 
(a takie dominowały wśród ludności biało-
ruskiej) było w stanie wyżywić rodzinę na 
okres najwyżej 8 miesięcy2. Niekiedy dzia-
łania podejmowane przez administrację 
przynosiły faktyczny skutek, jednak warto 
przywołać opinię z raportu oficera oświa-
towego Korpusu Ochrony Pogranicza, 
który pisał, że dzieci wiejskie nie mogły 
uczęszczać do szkół, ponieważ w okresie 
letnim pracowały w gospodarstwach, zaś 
w zimie, bez butów, nie były w stanie po-
konywać kilku czy kilkunastu kilometrów 
drogi. Czytając teksty publikowane w wi-
leńskim „Słowie”, można nabrać dystansu 
do funkcjonującego w przestrzeni publicz-
nej obrazu Kresów Wschodnich. W życiu 
codziennym stykałem się z różnymi książ-
kami na temat wschodnich województw II 
RP, byłem również na kilku objazdach na 
Wileńszczyźnie, jednak wyidealizowany 
obraz tamtych ziem jest tak mocno obecny 
w naszej kulturze, że niesłychanie trudno 
jest spojrzeć po prostu inaczej.
 
Reportaże Józefa Mackiewicza przepeł-
nione były troską o zwykłego człowieka. 
Przeczytawszy je, nabrałem zupełnie innej 
perspektywy patrzenia na Kresy, które Mac-
kiewicz skutecznie odzierał z fałszywych 
wyobrażeń. Jego teksty były też wielkim 
oskarżeniem administracji państwowej o 
nadużycia, błędną politykę i kolonizator-
stwo. Reportażysta nieustannie podnosił, 
że większą część aparatu urzędniczego sta-
nowiła ludność napływowa z innych części 
Polski, która nie orientowała się w skom-
plikowanych relacjach narodowościowych 
we wschodnich województwach. Mówienie 

2   Eleonora Kirwiel, Kresy 
Północno-Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej w 
latach 1918-1939, oblicze polityczne, Lublin 2011,  
s. 41.  
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o mniejszościach narodowych też jest pew-
nym skrótem myślowym, bowiem to wy-
znawana wiara stanowiła podstawowe kry-
terium podziału pomiędzy społecznościami. 
Sergiusz Piasecki, o którym wspomniałem 
wcześniej, przez pierwszą część swojego 
życia posługiwał się językiem białoruskim 
i był wyznania prawosławnego. Języka pol-
skiego nauczył się w pełni dopiero w wię-
zieniu, do którego trafił skazany za napad. 
W trakcie wojny przeszedł na katolicyzm, 
ale już wcześniej czuł się Polakiem. Ten 
przykład pokazuje, jak płynna była kwestia 
narodowości na Kresach. Można narazić się 
na wiele uproszczeń, ferując wyroki, kto był 
lub nie był Polakiem. Białoruscy literaturo-
znawcy twierdzą, że Sergiusz Piasecki był 
wybitnym białoruskim pisarzem i chyba to 
stwierdzenie jest również prawdziwe, bo-
wiem człowiek z pogranicza nosił w sercu 
wiele żywiołów.
 
Losy Mackiewicza i Piaseckiego złączyły 
się w czasie II wojny światowej. Niestety, 
były to okoliczności tragiczne. Józef Mac-
kiewicz, po przejściu Wileńszczyzny pod 
niemiecką okupację, jako znany dziennikarz 
otrzymał propozycję, by redagować wyda-
waną przez Niemców gadzinową gazetę. 
Odrzucił tę propozycję, jednak opublikował 
w piśmie kilka artykułów, w których opi-
sywał swoje przeżycia z okresu sowieckiej 
okupacji. Mackiewicz znany był jako zacie-
kły antykomunista i uważał, że sowietyzm 
był dla Polaków największym zagrożeniem, 
ponieważ niszczył istotę człowieczeństwa. 
W jednym z tekstów, opublikowanych już 
na emigracji, stwierdzał, że przypadki kola-
boracji i zwyczajnego ludzkiego świństwa 
pod okupacją niemiecką były jedynie wy-
jątkami, zaś pod bolszewikami wyjątkiem 
była postawa prawa i honorowa. W skutek 
intrygi komunistycznej, wewnątrz struktur 
Armii Krajowej, na Mackiewicza wydany 

został wyrok śmierci. Szefem egzekutywy 
wileńskiej w tym czasie był Sergiusz Pia-
secki – wolny duch, były przemytnik i ban-
dyta, który choć wierzył w sprawę polską, 
to nigdy nie złożył przysięgi wojskowej, by 
zachować pełną swobodę działania. Przy-
sięga dla bandyty była zaś rzeczą świętą. 
Nie uwierzywszy w zarzuty kierowane pod 
adresem Józefa Mackiewicza, odmówił wy-
konania wyroku, uratowawszy mu w ten 
sposób życie. Jakiś czas później dziennikarz 
został oczyszczony z zarzutów i uniewin-
niony.
 
Najbardziej znanym epizodem wojennym 
u Mackiewicza była sprawa katyńska. W 
1943 roku władze okupacyjne złożyły mu 
propozycję, by wraz z niemiecką komisją 
badawczą udał się do Katynia i sporządził 
opis odnalezionych grobów pomordowa-
nych oficerów Wojska Polskiego. Mackie-
wicz uzyskał zgodę na wyjazd od władz pol-
skiego państwa podziemnego i propozycję 
przyjął. Reportaż z Katynia jest tekstem na 
wskroś poruszającym, który stanowi jedno 
z pierwszych świadectw o okrutnej zbrodni 
dokonanej przez sowietów na polskich ofi-
cerach. Jest również dowodem nieprzecięt-
nego talentu reporterskiego. 
Wróćmy jednak do okresu sprzed wybuchu 
wojny.
 
Bunt rojstów był jedynym zbiorem reporta-
ży wydanym przez Józefa Mackiewicza w 
Polsce międzywojennej. W wydawnictwie 
zebrano serię tekstów, które dziennikarz 
publikował w wileńskim „Słowie”, opi-
sujących podróże po Polesiu i wojewódz-
twach północno-wschodnich. Dziennikarz 
przedzierał się przez rzeki, lasy i rojsty, by 
opisać zaginioną pośród bagien szczęśliwą 
wioskę, do której miała nie dotrzeć nawet 
zawierucha Wielkiej Wojny ani nawet polski 
poborca podatkowy. Zaglądał pod strzechę 
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poleskiego chłopa i opisywał sposoby ko-
munikacji w najbardziej egzotycznym woje-
wództwie II Rzeczypospolitej, nazywanym 
polską Amazonią. Mocno zaangażował się 
również w obronę rybaków znad Narocza, 
którym odmówiono prawa własności do je-
ziora, będącego ich jedynym środkiem za-
robkowania. Bardzo interesujące były rów-
nież reportaże o rodzących się na Kresach 
ruchach religijnych: 
zielonoświątkowców, 
baptystów, badaczy 
Pisma Świętego i wie-
lu innych, które zy-
skiwały wyznawców 
z powodu kryzysu za-
ufania do cerkwi pra-
wosławnej i kościoła 
katolickiego.

Obecnie większość 
tekstów prasowych 
Józefa Mackiewicza 
została zgromadzona 
i opublikowana przez 
londyńskie wydaw-
nictwo Kontra. Spod 
pióra dziennikarza 
wyszło także kilka 
znakomitych powie-
ści; wystarczy wspomnieć o Drodze donikąd, 
której akcja osadzona była na Wileńszczyź-
nie, znajdującej się pod sowiecką okupacją. 
Dopiero wgłębiając się w całość twórczości 
Mackiewicza – zarówno powieści, jak i re-
portaże – jest się w stanie pojąć znaczenie 
słów cytatu: Jedynie prawda jest ciekawa. 
Bo prawda bywa nieoczywista, zagmatwa-
na i skomplikowana w swoim znaczeniu. 
Najważniejsze jest jednak, by wierzyć, że 
jesteśmy w stanie ją odkrywać. W 81. rocz-
nicę wydania w Wilnie Buntu rojstów warto 
sięgnąć do twórczości Józefa Mackiewicza, 
by z każdym zdaniem i kolejnymi stronami 

poznawać świat dawno miniony, który nie-
odwołalnie przepadł w przeszłości, jednak 
wspomnienie o nim – choć zakrzywione w 
swej idealizacji – wciąż kształtuje nas jako 
wspólnotę.

Okres, w którym liście opadają w tym kra-
ju z drzew, łączy się zazwyczaj z okresem 
wiatrów. Gdy idzie się z wiatrem, liście bie-

gną z tyłu; gdy się 
wychodzi, odchodzi 
z domu, są one jak 
wierne pieski, które 
toczą się po ziemi, 
odprowadzając kawa-
łek drogi na ostatnie 
pożegnanie, czy też 
jak oswojone ptaszki, 
pisklęta rude, żółte, 
brązowe, śmiesznie i 
niezgrabnie podska-
kujące wydłużanym 
stanem i czepiające 
się cholew albo no-
gawic spodni. Wiatr 
zadmie, i w swoim 
dziecinnym ferworze 
liście jesienne robią 
minę, jakby nie miały 
zamiaru opuścić po-

dróżnego, a owszem toczyć się za nim aż 
na kraj świata, a nawet zawadiacko wyprze-
dzając go na ścieżce. Zwłaszcza liście klo-
nowe na swych pogiętych nóżkach okręcają 
się młynkiem i wyczyniają tyle szmeru, że 
ścieżka wydaje się być żywą. Wierzyć im 
jednak nie można. Cała hałastra zatrzyma 
się nagle i układa w błocie na płask. 
Józef Mackiewicz, Droga donikąd, Kontra, 
Londyn 1993, s. 59. 
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Zderzenie kultury 
i antykultury

Marcin Madej
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Nie jest łatwo przystąpić do 
rozważania tytułowego te-
matu artykułu. Człowiek 
bowiem poznaje kulturę w 
świecie i musi zetknąć się 

z nią bezpośrednio. Tutaj nie ma mowy o 
zamknięciu się w bibliotece i wertowaniu 
pisemnych dzieł kultury czy też studiowa-
niu reprodukcji jej arcydzieł z zakresu iko-
nografii. Konieczne jest osobiste spotkanie 
z Kulturą, którą celowo dalej 
będę zapisywał wielką literą. 
I chociaż w Polsce nie może-
my narzekać na deficyt dzieł 
kulturalnych, być może po-
trzebny był mi kilkudniowy 
wyjazd i organizacja zagra-
nicznego „spotkania” z Kul-
turą. Celem podróży stały się 
dwa niemieckie miasta – No-
rymberga oraz Drezno. Ponie-
waż pierwsza część artykułu 
powstała przed wizytą w sto-
licy Saksonii, skupię się tutaj 
na Norymberdze, wspaniałym 
zbiorowym zabytku kultu-
ry średniowiecznej i na tym 
przykładzie podejmę temat, 
który dość długo już dojrze-
wał gdzieś z tyłu mojej głowy, 
choć dopiero teraz udało się 
poddać go dokładnej destyla-
cji, czego wynikiem jest tytuł 
niniejszego tekstu.
 
Tak więc Spotkanie Kultury 
z Antykulturą… Żeby jaśniej 
opisać ten długotrwały proces, 
musimy najpierw zdefiniować, czym jest 
Kultura i co zachodzi, nie tylko na polu se-
mantycznym, kiedy dodamy do niej przed-
rostek anty. Kultura to wielka uniwersalna 
baza, zdolna do ciągłego rozwoju i cha-
rakteryzująca się dynamicznym zapałem 

twórczym (dziś modnym jest synonim kre-
atywność, który niestety stał się sloganem, 
dlatego celowo będę starał się go unikać. 
Kultura jest więc uniwersalna. Jednakże 
jej dzieła, efekty wcielenia w życie jej po-
tencjału twórczego, są czytelne jedynie lub 
prawie jedynie dla ludzi będących częścią 
(twórcami i użytkownikami) wspomnianej 
bazy. Przez tysiąclecia Europa rozwijała się 
na poziomie kultury, nieustannie dokładając 

do tego, co było w danym czasie punktem 
wyjścia, tworząc spuściznę, którą później 
można było nazwać Kulturą. Kultura wy-
pracowana przez poprzednie pokolenia sta-
wała się spuścizną i, mówiąc kolokwialnie, 
koło się zamykało. Rozwój kultury europej-
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skiej to nieustanna i odwieczna sztafeta po-
koleń. Koło musi zostać domknięte. Innym 
obrazowym przykładem może być spirala. 
Równomierne, określone matematyczny-
mi wzorami i zależnościami „rozwijanie” 
spirali jest konieczne, aby rysowaną figurę, 
ciągle rozszerzającą się, w każdym momen-
cie można było nazwać w ten sposób. Figu-
ra staje się coraz większa, a jednak nie traci 
swojej istoty, może nadal być nazywana tym 
samym mianem i w gruncie rzeczy pozosta-
je bez zmian. Jednocześnie jej nieustanny 
rozwój, z sekundy na sekundę, z godziny na 
godzinę i ze stulecia na stulecie jest dowo-
dem niewyczerpalności źródła, które bije u 
jej podstawy czy też, posługując się przy-
wołanym przykładem, znajduje się na po-
czątku spirali. Kultura jest zatem dziedziną 
zdolną do ewolucji, ale tylko według zasa-
dy ciągłości, nigdy zerwania z korzeniami i 
rozpoczęcia od nowa.

 
Wiele mamy przykładów kultury i antykul-
tury. Często idąc ulicami zabytkowego mia-
sta, widzimy, jak stare, na przykład średnio-
wieczne kamieniczki kłócą się z socreali-
styczną wizją antykulturowej komuny, jak 
piękny barok i klasycyzm starej Warszawy 
toczy nierówną walkę z socrealizmem i mo-
dernizmem. Zderzenie kultury i antykultury 
jest tragiczne. Kultura z góry jest skazana na 
przegraną, bo antykultura jest ekspansywna, 
agresywna. Kultura wręcz przeciwnie. Po-
trzebuje ona odbiorców, którzy najpierw ją 
zrozumieją, a potem przyjmą za swoje dzie-
dzictwo i zaczną współtworzyć. Ta droga jest 
trudna. O wiele łatwiej jest pójść z duchem 
czasu antykultury, bezkrytycznie przyjmu-
jąc wszelkie jej „zdobycze” tylko dlatego, 
że są dziełem znanego czy modnego autora. 
Antykultura nie stawia wymagań odbiorcy. 
Każe się brać taką, jaką jest. Bardzo pomoc-
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nym, choć może kontrowersyjnym, będzie 
tutaj pewne porównanie…

Kultura to kobieta pełna wdzięku, piękna, 
wymagająca, mądra, dla mężczyzny cel 
trudny i wymuszający na nim naprawdę 
duże starania. Antykultura ma cechy łatwej 
kurtyzany – jedyne, czego potrzebuje to pie-
niądze, żeby następnego dnia mogła ubrać 
się inaczej i zwabić głupca pociągającym 
widokiem. Nie wymaga niczego. Rozmo-
wy, savoir-vivre’u, oczytania, silnego cha-
rakteru, obycia w świecie, wykształcenia, 
wiary, rozumu, uczciwości i zaufania. Liczy 
się kupiec. 

Tak współczesny świat stał się „nabywcą” 
tańszego zamiennika Kultury, który w isto-
cie będąc Antykulturą, używa bezpodstaw-
nie starej nazwy i zwodzi bezustannie rze-
sze wyznawców. Do czego to doprowadzi?…
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Z Pamiętnika Szczura 
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Dawid Kaczmarek
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Siedzę dziś w nocy, z papierosem 
w ręku i powoli coraz zimniejszą 
kawą na stole. Patrzę w niebo, 
które mam nad sobą i w gwiaz-
dy, które niegdyś wyznaczały mi 

w życiu właściwy kierunek. Zastanawiam 
się, czy to wszystko, co przeżyłem, wyda-
rzyło się naprawdę? Wciągam przyjemny 
dym w płuca i wypuszczam. Powoli. Mia-
rowo. Czuję przyjemne mrowienie rozcho-
dzące się po całym ciele. Tak. To wydarzyło 
się naprawdę. Byłem w samym ogniu wy-
darzeń wielkich, na miarę moich własnych 
możliwości, wśród ludzi o ognistych cha-
rakterach i płonących sercach, które mia-
ły płonąć już po wieczne czasy. Czy nadal 
płoną? Nie wiem. Mam tego dość, że przez 
całe życie to właśnie ja musiałem odpowia-
dać na te wszystkie pytania. Zwłaszcza na te 
najtrudniejsze i najbardziej bolesne. Po pro-
stu byliśmy. Wrzucono nas na pędzącą ka-
ruzelę dziejów. Staraliśmy się tam po prostu 
jakoś odnaleźć i żyliśmy najlepiej, jak tylko 
mogliśmy. To nie może być bez znaczenia. 
Co nie?

Jednakże świat się zmienił. Muszę pomimo 
wielkiego żalu, jaki mam w sercu, wreszcie 
przyjąć to do wiadomości. Świat się zmie-
nił, a wraz z nim zmieniły się pokolenia. 
Wprawdzie walka nadal trwa i niby wciąż 
rozgrywa się według tych samych zasad, co 
kiedyś; jednak nie jest już tym samym, co 
wcześniej. Wraz z pamiętną chwałą minio-
nych dni zniknęło coś jeszcze. Coś drobnego, 
niezauważalnego, lecz niezwykle istotnego. 
Coś, czego nie da się tak łatwo uchwycić, 
nazwać czy nawet wypowiedzieć. Świat się 
zmienił, a wraz z nim przemianie uległ także 
wiatr. Ożywcza bryza, którą kiedyś każdego 
dnia czuliśmy na roześmianych twarzach, 
szykując się do walki, ustąpiła teraz miejsca 
zgniłemu odorowi marazmu i wstydu. Lu-

dzie, którzy wtedy zagrzewali nas do walki, 
wystawali na wiecach i jak klauny machali 
chorągiewkami – dziś udają, że to nigdy nie 
miało miejsca, odwracają wzrok, gdy nas 
widzą i przechodzą na drugą stronę ulicy. To 
takie typowe. Nigdy niezanikająca choroba 
dziejów; ludzie z kręgosłupem tak giętkim, 
że zawsze, koniec końców, znajdą dla siebie 
miejsce po stronie zwycięzców. Zawsze na 
podium czy na świeczniku – bez znaczenia, 
że po szyję w ohydnym gównie. Dziś takie 
sprawy to jedynie nieistotne detale. Dziś to 
raczej nikogo nie zajmuje. Dziś w cenie jest 
nie prawda, lecz kłamstwo. Człowiek nowo-
czesności uznał kłamstwo za nowego bożka 
i wyniósł go na ołtarze. Z iluzji utkano ten 
świat. Z niczego więcej. Z iluzji postawiono 
dla nas tę klatkę. Piękną i złotą, lecz jednak 
wciąż klatkę.

Nie! Z całej siły kręcę głową, chcąc odgonić 
kłębiące się czarne myśli. Jeśli to wszyst-
ko wydarzyło się naprawdę, to znaczy, że 
na pewno było to istotne. Jeśli byliśmy, ży-
liśmy i walczyliśmy, to znaczy, że tej opo-
wieści nie mogę dać sobie wydrzeć. Muszę 
ją chronić. Tak! Zostanę tu. Jeszcze się nie 
poddam. Oni będą tworzyć swoje bzdury, 
a w bzdury te będą wierzyć inni – ale nie 
ja! Ja się nie zmienię. Ciągle taki sam. Po-
woli będę tkał gobelin swoich wspomnień. 
Zaklnę w nim Ogień i Gniew. Szlachetne 
spojrzenia Młodych z całego świata, którzy 
walczyli o wolność. Wielkie Serca i Dusze, 
które miały przenosić góry i  P R Z E N O 
S I Ł Y ! Idee, które podnosiły nas z kolan i 
pieśni oraz poezję, która uczyła nas chodzić. 
Zaklnę to wszystko i jeszcze więcej; co tyl-
ko pamięć pozwoli mi wydobyć z tamtych 
dni i uchwycić  naprędce postawioną przeze 
mnie sieć słów.
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Przekażę tutaj to wszystko tak dobrze, jak 
tylko umiem i będę czekał.

Gdy mój pamiętnik znów trafi do Szczu-
ra takiego jak ja – wszystko zacznie się od 
nowa. Na świat znów powrócą te siły. Opór 
powstanie jeszcze większy oraz silniejszy i 
odbierze to, co mu się należy!

******

Skoro to wszystko już było, to niby kiedy i 

jak dokładnie się zaczęło? Nie wiem. Czy 
to upływający czas, chwilowa słabość czy 
może ułomna pamięć? Nic z tych rzeczy. 
Czas jest tutaj najmniej istotny. Wiedz, że 
mogło się to wydarzyć w każdej chwili na-
szego życia. Może to opis wydarzeń ubie-
głych; sprzed roku, stulecia czy nawet całej 
ery. Może to raczej coś na kształt proroctwa 
tego, co dopiero nadejdzie lub nadejść musi. 
Nieważne. Ty i tak musisz być gotowy. Przy-
najmniej powinieneś być. Jak mam na imię 
i kim jestem (a może raczej kim byłem)? To 
też bez większego znaczenia. Nie to, że się 
boję czy wstydzę. Serio, wiedz, że nie mam 
czego. Rzecz w tym, że przez lata pełniłem 
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już wiele ról. Byłem już jedynie chłopcem 
wałęsającym się bez celu po ulicach mia-
sta. Dziewczyną, która nie mogła odnaleźć 
swojego miejsca w świecie. Twoim bratem i 
siostrą. Członkiem Twojej rodziny lub eks-
pedientem w sklepie, któremu nawet nie po-
wiedziałeś zwykłego „dzień dobry”. Byłem 
może i nawet (lub jestem też teraz) Tobą 
samym, mój czytelniku. Jeszcze zanim się 
o tym przekonałeś i dowiedziałeś o moim 
istnieniu. Chcesz mnie poznać? Zgromadź 
więcej takich jak my, przeczytaj im moje 
słowa i żyjcie tak, jak my kiedyś żyliśmy, 
a gwarantuję, że będę tam wtedy razem z 
Wami.

Czas, przestrzeń i podmiot (a może przed-
miot?) tej opowieści też nie ma większego 
znaczenia. To, co musisz wiedzieć, to to, że 
byłem wówczas całkowicie zwyczajnym 
człowiekiem (tak, superbohaterowie nie 
istnieją). Zwyczajnym młodym człowie-
kiem rzuconym w wir wydarzeń, których 
nie mogłem zrozumieć. Rozum na niewiele 
się tutaj zda. Nie w mojej opowieści. Moją 
opowieść czyta się jedynie sercem, bo tylko 
sercem można ją w pełni zrozumieć. To dar 
od serca dla serca. Wiąże się z tym pewnego 
rodzaju odpowiedzialność. Jeśli myślisz, że 
to jednak nie dla Ciebie – to proszę, odłóż 
mój pamiętnik na swoje miejsce. Szanujmy 
swój czas.

********

Jeszcze jedno (żeby nie było potem żadnych 
wątpliwości): konkretne miejsce i okolicz-
ności też są mniej istotne. Grunt, abyś zro-
zumiał, że to, o czym będę tutaj pisał, mogło 
i wciąż może wydarzyć się w każdym zakąt-
ku naszego globu. Ważniejszy jest przekaz. 
To, do czego on obliguje. Przekaz, który 
musi przełożyć się na rzeczywistość.

********

- No, chodź już! - zniecierpliwionym głosem 
powiedziała jakaś kobieta, szarpiąc niezbyt 
słuchające dziecko za rękę.

Jakbyś spojrzał na tę sytuację z góry, zoba-
czyłbyś coś w stylu obrazu z filmów opo-
wiadających o jakiejś ostatecznej apoka-
lipsie. W świetle reflektorów rozciągało się 
coś na kształt wojskowej bazy, chronionej 
przez wieże strażnicze i zastępy wojska. Do 
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głównej i zarazem jedynej bramy ciągnęła 
się długa kolejka złożona z różnych ludzi; 
brudnych, odrapanych, znerwicowanych 
– chcących za wszelką cenę dostać się do 
środka. Kręta kolejka ginęła w prowizo-
rycznym obozowisku, złożonym z naprędce 
postawionych namiotów, wychodków i kok-
sowników ustawionych tam przez służby 
bezpieczeństwa. Cóż za miłosierdzie! Gdzie 
jesteśmy? Po tym, jak na świat z hukiem 
zwaliła się kolejna już dziejowa fala desta-
bilizacji, a tak misternie tkany przez lata po-
rządek zaczął pruć się na naszych oczach, 
okazało się, że bezpieczeństwo, wolność i 
dobrobyt owszem przetrwa, lecz jedynie dla 
wybranych. Elita gospodarcza; oligarchia, 
politycy i władcy szklanych wieżowców 
sięgających do gwiazd, stworzyła nowy 
świat tylko dla siebie. Może to jednak nie do 
końca trafne określenie, bo to przecież też 
nie tak, że nagle w jakiś magiczny sposób 
wyrzucili z niego wszystkich innych, lecz w 
istocie przewidzieli dla nich konkretną rolę, 
znacznie uwłaczającą dla człowieczeństwa 
większości z nich. Zabrali im godność, wol-
ność oraz duszę i to w zamian za co?

Tak naprawdę za nic. Część może o tym na-
wet wiedziała, część fakt ten dostrzegła, jak 
już było za późno, a reszta? Do reszty nale-
żeli ci, którzy i tak mieli gdzieś wszystko, 
co ich dotyczy, więc dlaczego mieliby się 
przejmować czymkolwiek akurat teraz. Tak 
czy siak: przez bramę chcieli przejść wszy-
scy. Niezależnie od tego, co sobie na ten te-
mat myśleli. Dzień w dzień; od samego rana 
stawali do kolejki i liczyli, że to akurat oni, 
w tym danym momencie, okażą się na tyle 
godni, by wejść do środka. Byli tam wtedy 
też moi rodzice. I ja też. Byłem tym dziec-
kiem ciągniętym za rękę przez zniecierpli-
wioną kobietę.

********

Wiesz, to nawet trochę zabawne. Bo jakby 
człowiek miał chwilę czasu na to, żeby się 
nad tym wszystkim zastanowić i spojrzeć na 
sprawę z ogólnego poziomu, to można by 
całkiem trafnie uznać tę sytuację za niezłą 
alegorię całego mojego życia. Dokąd tylko 
sięgam teraz pamięcią, zawsze coś przez 
całe życie mnie ciągnęło, pozbawiając pra-
wa do dokonania wyboru czy zachowania 
osobistej inicjatywy. To uczucie, które wy-
warło na mnie na przestrzeni lat największy 
wpływ, to uczucie nieustającego pośpiechu 
i stresu. Nie wiem, z czego to tak naprawdę 
wynikało. Może z tego, że w moim domu 
nigdy za bardzo nie „tracono” czasu na roz-
mowy czy wzajemną szczerość. Był tylko 
bieg. Ciągły bieg. Biegliśmy więc wszyscy 
po krętych drogach życia, a kurz, jaki przy 
tym wzbijaliśmy w powietrze, osiadał nam 
na twarzach, zasychał, tworzył perfekcyjne 
i nieprzeniknione maski. Nie chcę być w 
tym miejscu za bardzo surowy dla innych. 
Być może jedynie chciano nam w ten spo-
sób zapewnić pokrętnie rozumiane bezpie-
czeństwo. Na próżno.

Każda, nawet najlepsza maska musi w koń-
cu opaść.

Tak sobie teraz myślę: życie w obozie może 
nie było do końca takie złe. Przy bliższym 
spojrzeniu nabierało cech życia w całkiem 
znośnej społeczności, która miała swoje 
kuchnie, szkoły i sądy, miała zakłady pracy 
i wystarczająco wiele możliwości, by wyży-
wić rodzinę, lecz i tak wszyscy traktowali to, 
co mieli po macoszemu, jak nie swoje, pra-
gnąc jedynie przedostać się na drugą stronę. 
Nie da się tego ukryć, że wszystkie nasze ak-
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tywności były zorganizowane i podporząd-
kowane wokół centralnego punktu w życiu 
każdego mieszkańca, jakim była wspomnia-
na już wcześniej kolejka do bramy. Kolejka 
była dla nas nadrzędnym obowiązkiem, a 
także jedyną drogą wiodącą ku przyszłości. 
Stali w niej głównie dorośli; dzieci tylko 
od czasu do czasu, gdy ich rodzice mdleli z 
bólu i już tego nie wytrzymywali. W kolej-

ce co jakiś czas wybuchały kłótnie. Ludzie 
zmęczeni oczekiwaniem zaczynali widzieć 
wroga nie w tych, którzy ich do tego zmu-
sili, lecz w sąsiadach czy czasem nawet w 
swoich bliskich. Raz na jakiś czas kłótnia 
przeradzała się w rzeczywistą bijatykę, któ-
ra powodowała salwy śmiechu u pilnują-
cych nas strażników. Fajnie, nie? Obóz miał 
nie tylko wyselekcjonować tych, którzy za-
służą na „lepszy świat”. Miał też dostarczyć 

rozrywki zgromadzonej za murami elicie. 
Co robiły w tym czasie dzieci?

Różnie – w zależności od tego, jak mocno 
dbali o nie ich rodzice. Większość starała 
się, jak mogła, by odciągnąć swoje dzieci 
od walki w kolejce. Choć uznawano ją za 
jedyną drogę ku przyszłości, niejako in-

stynktownie starano się odciągnąć ich od 
tego miejsca. Starano się je trzymać także 
z daleka od krętych i zapomnianych uliczek 
obozowiska, gdzie po zmroku wychodziły 
prostytutki, narkomani i inne ciemne typy. 
Choć być może z czasem zyskałem więcej 
zrozumienia dla ich sytuacji, dziś widzę wy-
raźnie, że byli to ludzie mający w sobie na 
tyle dużo pogardy i wrodzonego lenistwa, 
by z życiem nie zrobić niczego konkretnego 



110

– tylko po prostu gnić. Odór ich rozpaczy i 
postępującej degradacji ciążył mi w głowie 
jeszcze długie lata po tym, jak już wreszcie 
udało mi się opuścić to miejsce.

Dużo grywałem wtedy w piłkę. Swojego 
czasu bardzo lubiłem ten sport. Miałem 
grupę przyjaciół; chłopaków podobnych 
duchem i charakterem. Uwielbialiśmy się 

razem wypuszczać daleko poza granice na-
szego obozowiska, niejednokrotnie przy 
tym znikając z pola widzenia zarówno pil-
nujących nas strażników, jak i naszych ro-
dziców – przyprawiając ich w ten sposób o 
spory ból głowy. Jak dobrze pamiętam: by-
łem wtedy tak bardzo pełen życia. Chciałem 
wiedzieć więcej, robić więcej i może przede 
wszystkim więcej wiedzieć. Więcej od in-

nych – czując zarazem jakoś tak przez skó-
rę, że nie odpowiada mi ta rzeczywistość, w 
której przyszło mi żyć.

Wiedza. Wtedy jeszcze nie rozumiałem, 
jak czasem może stać się ona olbrzymim 
przekleństwem. Miałem się jednak o tym 
przekonać już wkrótce, gdy pewnego razu 
mój dobry przyjaciel w oczekiwaniu na we-

zwanie nas przez wojskowy megafon zabrał 
mnie na wycieczkę do niemalże starożytnej 
(jak na moją małą wówczas głowę) i już na 
wpół zniszczonej biblioteki.

********

Co? Biblioteka Wam nie pasuje? Zbyt ba-
nalne? No cóż – musiałem znaleźć dobry 
sposób na to, by pokazać Wam tutaj tę prze-
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mianę, jaka wtedy we mnie zaszła. Pomy-
ślałem więc, że biblioteka będzie idealnie 
pasować.

Było to miejsce tak niezwykłe, że swoim 
zapachem, wystrojem i mistycznym charak-
terem w pełni odpowiadało temu, co gdzieś 
tam kryło się na dnie mojego serca, zapusz-
czając korzenie w moim organizmie już 
niemalże od czasów niemowlęcych. Kiedy 
z trudem otworzyliśmy zardzewiałe wrota, 
moim oczom ukazała się sala tak ogromna, 
że nie sposób już było mi dojrzeć wtedy jej 
przeciwległej ściany. Ta przestrzeń, a raczej 
wrażenie, jakie robiła na moim młodym 
umyśle, była tak niezwykła, że wraz z każ-
dym kolejnym krokiem wzmacniała we mnie 
ogromne poczucie strachu pomieszanego z 
narastająca ekscytacją. Dziś nie wiem, czy 
wyglądało to tak naprawdę, czy ubarwiała 
ją jedynie moja dziecięca wyobraźnia, ale 
miejsce to przypominało mi bardziej coś na 
kształt starego skarbca z wieczornych opo-
wieści mojego ojca, który kryje arcydzieła 
ubiegłych epok tak bardzo różnych od tego, 
z czym musiałem na co dzień stykać się w 
kolejce. Już w zasadzie  po chwili zrozu-
miałem, że mógłbym stamtąd nigdy nie wy-
chodzić.

Mój przyjaciel spojrzał na mnie wtedy z ra-
dosnym uśmiechem i powiedział:

- Wyglądasz jak zaczarowany!

- Nie śmiej się ze mnie!- odpowiedziałem.

- Nie śmieję się z Ciebie. W żadnym wy-
padku! Za każdym razem, kiedy przyprowa-
dzam tu inną osobę, robi mi się tak niezwy-

kle ciepło na sercu, jak widzę, gdy mają to 
niezwykłe szczęście doznać tego, czego ja 
mam obowiązek tutaj pilnować.

Pilnować? W głowie dziecka wyraz ten nie 
mógł wybrzmieć zbyt donośnie, a z pewno-
ścią nie zwróciłem na niego wówczas takiej 
uwagi, jaką zwróciłbym na takie sformuło-
wanie teraz.

- Chodź za mną - powiedział do mnie, a ja 
jak zaczarowany udałem się we wskazanym 
przez niego kierunku. Po krótkiej chwili, w 
ciągu której kluczyliśmy starymi korytarza-
mi, dotarliśmy do małej komnaty, gdzie stał 
dębowy stół z lampą i tylko jednym krze-
słem.

- Usiądź. Mam dla Ciebie wiele ciekawych 
ksiąg - zwrócił się do mnie mój przyjaciel, 
kładąc przede mną ogromny stos książek, 
bardzo różnych. Zniszczonych i całkiem no-
wych, oprawionych w skórę i połyskujący 
szkarłat. Z wieloma starożytnymi pieczęcia-
mi. Czy oto właśnie znalazłem się w raju?

- Jeju, dzięki! Ale przecież nie zdążę ich 
wszystkich przeczytać, a w Obozie nie po-
zwolą mi ich zatrzymać. To książki z Daw-
nych Dni! Nie mamy wystarczająco dużo 
czasu na wszystkie!

- Czytaj, czytaj… Czas, mój drogi przyja-
cielu, będzie tutaj najmniejszą przeszkodą 
- powiedział powoli, tak jakby dokładnie 
mierzył wagę każdego słowa, które wycho-
dziło z jego ust. Odszedł.

Zacząłem czytać i rzeczywiście miał rację. 
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Nie sprawiało mi to żadnej trudności, ani 
szczególnie mnie też nie męczyło. Zawie-
szona obok mnie klepsydra raz po raz prze-
kręcała się, a ja dzielnie walczyłem z kolej-
nymi stronami, czując narastającą radość, a 
także pewnego rodzaju błogość. Czytałem o 
dawnych rycerzach i ich zasadach. O starych 
obyczajach, które wyjaśniały, jak traktować 
dane słowo, jak odnosić się do rodziców czy 
po prostu do starszych od siebie. Pochłania-
łem książki o miłości, która trwała dużej niż 
śmierć, o uczuciach tak czystych i wielkich, 
że budziły nie tylko złość u ludzi miernych, 
lecz przede wszystkim szaloną zazdrość. Po-
znałem historie o bitwach i walkach, które na 
przestrzeni wieków ukształtowały wielkich 
mężów, tworząc podwaliny pod kolejno na-
stępujące po sobie epoki. Czytałem o tym 
wszystkim i co najważniejsze, rozumiałem! 
Czułem. Z każdą kolejno przerzucaną kartką 
czułem coraz mocniej. Z minuty na minutę 
z mojego serca spadały kolejne zasłony, a ja 
zacząłem docierać do Prawdy.

W końcu stałem się tym, kim miałem być.

********

- Nie odchodź teraz nigdzie! Zaraz uda nam 
się przejść na drugą stronę! Jeszcze te dwie, 
cztery, pięć... - mama ściskała mnie mocno 
za rękę, próbując z przejęciem doliczyć się, 
ile jeszcze rodzin czeka przed nami w kolej-
ce. Pamiętam dokładnie wyraz jej szmarag-
dowych oczu z tamtej chwili i choć wtedy 
nie rozumiałem, za czym tak właściwie goni 
i na co czeka, to dziś wspominam go czasem 
w trudnych chwilach z niemałym sentymen-
tem.

- Jeszcze tylko dziesięć rodzin! Synu, już 
niedługo!- była naprawdę szczęśliwa. To 
samo tyczyło się taty, choć oczywiście pró-
bował tego nie pokazywać. Niezbyt mu się 
to udawało. Jego starania dodawały mu 
wtedy raczej więcej komizmu niż powagi, 
lecz to właśnie taki obraz ich zachowałem 
w swoim sercu.

Stałem tam. U progu lepszego świata i świe-
tlanej przyszłości dla mnie i moich rodziców. 
Byłem tym zwykłym dzieckiem, którego nie 
mogła utrzymać w miejscu jakaś kobieta. 
Jednak nie byłem już taki sam. Stałem się 
kompletnie odmieniony. Zaczynałem roz-
poznawać właściwe kolory. Barwę włosów 
pięknej dziewczyny stojącej przede mną. 
Śpiew ptaków, którego wcześniej, do tamtej 
chwili, nigdy tam nie słyszałem. Lekki wiatr, 
który muskał mnie po krótko ostrzyżonej 
głowie. Czułem. Wreszcie czułem prawdę i 
to na własnej skórze! Każda kolejna minuta 
zaczynała otwierać mój umysł, który już po-
woli zaczął rozumieć, że może Obóz nie był 
taki do końca zły, że tkwiło za nim piękne 
życie, do którego wcale nie musiałem stać 
w kolejce. To był cudowny przełom, lecz 
w tamtej chwili zupełnie daremny; kolejka 
rządzi się swoimi prawami i pierwsze z nich 
mówi o tym, że nie można z niej wyjść.

Posuwaliśmy się więc tak do przodu w kom-
pletnej ciszy, czekając na to, co miało nas 
zaraz spotkać. Jeszcze tylko ten jeden krok, 
no i ewentualnie parę następnych, i w koń-
cu nam się uda. Ostatnia rodzina, niezwykle 
podekscytowana i ta dziewczyna z piękny-
mi włosami. Już przeszli na drugą stronę. 
Teraz my! Stanęliśmy naprzeciwko bramy, 
kierując twarze do specjalnych czytników, 
w jakie była ona wyposażona. Stało przed 
nami dwóch strażników w specjalnych me-
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talowych uniformach i czarnych błyszczą-
cych kaskach. Rozległ się dźwięk alarmu.

- Tylko ten mały!- kategorycznym głosem 
powiedział żołnierz, wskazując ręką na 
mnie. Co to niby ma znaczyć, że co? Tylko 
ja przejdę? A co z moimi rodzicami? Gdy 
tylko załapałem, o co chodzi, strach ścisnął 
moje trzewia tak mocno, że nie byłem w sta-

nie wydusić z siebie choćby jednego słowa.

- Nie! Nie pozwolę na…! - próbował za-
protestować także mój ojciec, jednak jego 
krzyk uciszyło stanowcze uderzenie kolbą 
w brzuch. System nie znosi sprzeciwu, a 
krzyk… Krzyk co najwyżej go drażni.



114

Strażnicy odprowadzili moich rodziców w 
niewiadomym kierunku, a ja wtedy zrozu-
miałem, że oni może faktycznie przyjmą 
Cię w końcu do swojego świata, ale tylko 
pod warunkiem, że wcześniej odbiorą Ci 
wszystko, co miało dla Ciebie jeszcze jakie-
kolwiek znaczenie.

********

Wrzucono mnie do małego pomieszczenia 
bez okien i podłogi. Siedziałem skulony, 
trzęsąc się z zimna i przede wszystkim pró-
bując zrozumieć, co tak naprawdę się wyda-
rzyło. Zagubienie? Bo niby jak mam prze-
żyć bez swoich rodziców?! I gdzie? Prze-
szedłem przez bramę, zrobiłem zaledwie 
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parę kroków, a czułem się wtedy, jakbym 
trafił kompletnie do innego świata. Może 
faktycznie tak było? Mogłem siedzieć jak 
dziecko z zamkniętymi oczami i wmówić 
sobie, że to wszystko się nie wydarzyło. 
Czułem jednak, że byłoby to niegodne tego, 
co miałem szczęście zobaczyć w Bibliote-
ce. Otworzyłem oczy i zacisnąłem usta, by 
nie krzyknąć głośno ze strachu. Nie trwało 
to jednak długo. Decyzja o otwarciu oczy 
zdawała się być pewnego rodzaju punktem 
zwrotnym, który zdecydował o kompletnie 
innym zakończeniu (a może rozpoczęciu?) 
tej historii. Zaszczękał zamek, usłyszałem 
odgłos przekręcającego się klucza, drzwi się 
otworzyły, a do środka wpadła fala oślepia-
jącego mnie światła dnia:

- Podjąłeś słuszną decyzję!

- Ja? Decyzję?

- Twoi rodzice żyją. Zajmiemy się nimi i 
już nigdy nie spotka ich nic złego. Jest tyl-
ko jeden warunek: dołącz do nas. Ich bez-
pieczeństwo za twoją rezygnacje ze starego 
życia. Zgoda?

Ile z takiej rozmowy może tak naprawdę 
rozumieć dziecko i jaką może podjąć decy-
zję, gdy jedyne, co rozumie, to to, że nie ma 
wyjścia?

- Zgoda - odparłem.

Tak właśnie odnalazł mnie Opór.

********

Gdy nazwano mnie szczurem, na początku 
czułem strach i wstyd. Nosiłem głowę nisko 
i bałem się rozmawiać ze „zwykłymi ludź-
mi”. Sądziłem, że skoro ktoś mnie wytyka 
palcami, to znaczy, że ma rację. Sądziłem, 
że w ten sposób „cywilizowany świat” po-
kazuje mi moje miejsce w szeregu. Wtedy 
właśnie zrozumiałem, że gdy chciano nas 
upokorzyć – to odebrano nam nasze praw-
dziwe imiona. W ten sposób mieli nadzieję, 
że sprowadzą nas do kanałów i nigdy nie 
będą mieli z nami więcej problemów.

Nie załapali, że dali nam w ten sposób do 
ręki niezwykle potężną broń.

Tak właśnie zaczęła się ta historia.
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Patrząc na ruiny, często wyobra-
żam sobie budynki w czasach 
świetności wypełnione ludźmi, 
którzy krzątali się w codzien-
nych obowiązkach; dzieci bie-

gające bez celu, tak jakby chciały dogonić 
przemijający czas; starców opowiadających 
opowieści swojej młodości, chcących przy-
wrócić chociaż na chwilę obraz dawnych 
dni. Piękny obraz, który jest często jedynym 
momentem, kiedy uśmiecham się w cza-
sach zniszczenia. Dzisiejszy dzień ma być 
dniem, który zakończy wieloletnią krucjatę 
oczyszczenia naszej planety. Stoję pośród 
ruin, zadając pytania, na które nie znam od-
powiedzi: czy będę mógł pozostawić swoją 
planetę, aby ruszyć walczyć dalej z Federa-
cją Handlową? Czy mógłbym zapomnieć o 
swojej zemście, założyć rodzinę i cieszyć się 
każdym dniem? Czy dane nam jest wygrać 
wojnę? Ilu jeszcze żołnierzy zginie w naszej 
walce o wolność Thule? Życie dowódcy nie 
jest proste, kiedy trzymasz w swoich dło-
niach los wielu istnień, a twoja pomyłka za-
mienia się w bilans ofiar. Stoję i patrzę, jak 
w oddali mój Legion przygotowuje się do 

batalii, która ma nadejść. Chciałbym wie-
rzyć, że tego dnia nikt z moich chłopaków 
nie straci życia. Jednak jako dowódca nie 
mogę się oszukiwać, życie w fałszu to ży-
cie krótkie i bezcelowe. Krew będzie płynąć 
strumieniami jak zawsze, ale każda kropla 
krwi daje początek strumieniowi zdarzeń i 
życiu, które musi powrócić na nasze ziemie. 
Filozofuję. To oznaka, że czas wrócić do 
obowiązków, które sprawiają, że mój mózg 
nie stawia pytań, na które nie chce odpowie-
dzieć. Czas ruszyć na kolejną bitwę, która 
przybliży naszą ziemię do odzyskania upra-
gnionej wolności.

Centuria Gamma rusza do boju, rozpylając 
gaz bojowy, którego zadaniem jest sparali-
żować bestie wychodzące na żer oraz dając 
nam czas na rozlokowanie działek szybko-
strzelnych w ruinach wieżowców, które le-
gły w gruzach podczas pożaru hut. Mój od-
dział przemierza ruiny szybko niczym wiatr 
niosący burzę. Jeden wieżowiec po drugim 
zostają obstawione przez nasze odziały, po-
nieważ wiemy, że tylko zmasowany ogień 
działek może powstrzymać kreatury przed 
zaatakowaniem nadciągających oddziałów 
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szturmowych, które powinny oczyścić nam 
drogę do okrętów międzyplanetarnych. Bi-
twę czas zacząć. Grad pocisków zalewa 
wrogie zastępy, dając nam szansę na doj-
ście do celu. Biegniemy przed siebie, siekąc 
wrogów pełni gniewu i chęci zemsty. Coraz 
większa ilość kreatur rusza na nasz odział; 
nagle czuję, jak mój towarzysz broni pada 
obok mnie. Bestia wbiła swoje szpony w 
jego brzuch, mój miecz szybko odnajduje 
drogę do celu – odrąbuje głowę bestii. Ko-
lejna bestia pada trafiona w pierś kilkoma 
pociskami rozpalonej plazmy, która rozsy-
puje tułów maszkary. Spojrzałem na mło-
dego żołnierza i spostrzegłem, jak ulatuje z 
niego życie z każdą kroplą krwi wypływają-

cą z jego ciała.

- Dowódco, dowódco. 

Słowa wyduszone przez mojego legionistę 
przeszywają mój umysł. 

- Dowódco, czy ty boisz się śmierci?

Słowa Jeremiego brzmiały jak głos mojego 
sumienia wbijający się w głębię mojej du-
szy.

…zostawić ten świat, nasz odział, naszą 
walkę, umrzeć jak my wszyscy, zapłonąć na 
pogrzebowym stosie, odejść do naszych ro-
dzin?

- Nie wiem; wiem tylko, że jedno moje życie 
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jest tak samo wartościowe jak twoje, moje 
gwiazdki na naramiennikach nie znaczą nic 
przy obliczu śmierci i krwi poległych.

Jeremi uśmiechnął się i wypowiedział ostat-
nie słowa, które brzmiały z potężną mocą:

- Pierdol się dowódco, masz wygrać dla 
mnie tę wojnę. Przepraszam, ale jest pan 
najlepszym żołnierzem, jakiego spotkałem 
w swoim życiu.  Masz wygrać tę wojnę, ale 
pamiętaj, że…

Słowa urwały się wraz z linią życia żołnie-
rza. Zamknąłem oczy Jeremiego, który od-
szedł w walce będącą batalią o wolność. 

- Musimy ruszać, nie możemy opóźnić na-

tarcia naszych sił.

Szybko wydałem polecenie, jednak w mojej 
głowie trwała druga bitwa pomiędzy pyta-
niami, które mnie nękają a wolą walki. Czy 
jestem dalej człowiekiem, który będzie po-
trafił zbudować dom, założyć rodzinę? Czy 
już ostatecznie stałem się dzieckiem wojny? 
Kim jesteśmy? Wojownikami, którzy giną 
dla swoich rodzin, domów w imię swoich 
bogów czy straceńcami, którzy walczą, aby 
opóźnić swoją śmierć? Gdzie leży granica 
między misją a zatraceniem? Myśli to część 
jaźni człowieka, która stawia nas wyżej od 
zwierząt, ale również sprawia, że nigdy w 
pełni nie możemy poddać się radości. Walka 
trwa. Czas wracać myślami na ziemię. Nagle 
jedna z bestii przedarła się przez nasze linie. 
Wymierzyłem prosto w twarz bestii i nic, 
nie przeładowałem broni; za dużo myśli, za 
mało zdecydowania. Zapadł mrok i poczu-
łem metaliczny smak krwi. Smak śmierci.

Ciemność. Rozdarty wewnątrz pytaniami, 
na które nie ma odpowiedzi. Czy umarłem? 
Nie, słyszę głosy moich żołnierzy, chociaż 
przytłumione, jakbym znajdował się pod 
wodą. Wodą dzieląca mnie od śmierci. Co 
się stało? Co mnie zgubiło? Czy zadawałem 
sobie zbyt dużo pytań, na które nie znałem 
odpowiedzi?

Czas wstać… czas podjąć walkę.

- Dowódco! Na szczęście wrócił pan do 
nas.

Głos, który przebił się przez falę mroku, na-
leżał do Valdorfa. Starszy żołnierz stał nad 
szpitalnym łóżkiem w otoczeniu moich żoł-
nierzy. 

- Żyję, panowie. Czy zwyciężyliśmy?

Twarze moich żołnierzy rozpromieniły się i 
usłyszałem słowa:

- Ultima zdobyta, bestie pokonane, stacja 
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zajęta. 

Słowa te były jak spełnienie moich marzeń. 
Marzeń o zwycięstwie, które uhonoruje 
śmierć wszystkich mieszkańców naszej pla-
nety. Krew nie poszła na marne.

- Jak wygląda sytuacja?

Valdorf szybko zmienił swój wyraz twarzy. 
Uśmiech zniknął, a pojawiła się gorycz. 
Gorycz, którą widziałem przy śmierci jego 
syna.

- Ponieśliśmy wielkie straty. Tysiące na-
szych ludzi zginęło. Nie spodziewaliśmy się 
z ich strony takiej mocnej obrony. Przecież 
to głupie bestie, ale zachowywały się tak, 
jakby coś nimi kierowało. Tylko odwaga 
naszych ludzi…

Jeden z oficerów przerwał mu:

- Dość, przestań. Bilans strat zostawmy na 
inny dzień. Dowódca musi odpocząć. Jego 
rany są jeszcze świeże. Przecież spał przez 
3 dni.

Spałem trzy dni. Trzy dni, w których nasze 
odziały walczyły z hordami bestii. Dopiero 
teraz poczułem ból moich ran. Bestia wbiła 
szpony w moje żebra, próbując rozszarpać 
moje wnętrzności. Jedynie reakcja moich 
żołnierzy ocaliła mnie przed rychła śmier-
cią, która zakończyłaby moją opowieść. Co 
dalej, co teraz, czy jestem w stanie wrócić 
na pole walki?

Te pytania pojawiały się kolejno na mojej 
liście, która już teraz pękała w szwach, gdy 
próbowałem ogarnąć tak wiele kwestii, ja-
kie mnie przerastały. Tak przynajmniej czu-
łem. Jeden człowiek obarczony odpowie-
dzialnością za losy całej planety. Generalny 
Dowódca Legionu Światła. Tytuł długi tak 
samo, jak długa jest lista oczekiwań wobec 
mnie. Nie, nie mogę tak myśleć. Obowiąz-
ki, które pełnię, są przede wszystkim ścież-

ką do zwycięstwa naszych sił. 

Dowódcy poszczególnych centurii opuścili 
pomieszczenie szpitalne, w którym się znaj-
dowałem. Zostałem sam ze swoimi myśla-
mi. Jedyna rzecz, której byłem teraz pewien, 
to to, że muszę pomścić wszystkich, któ-
rzy zginęli w walce pod naszym krwawym 
sztandarem. Mamy okręty mogące wynieść 
nas ku bazie wroga. 

Minęło kilka dni. Pracę nad ostatnią bata-
lią szły pełną parą. Machiny wojenne były 
transportowane do luków bagażowych okrę-
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tów, magazyny pełne amunicji. Jesteśmy go-
towi, ale czy moja psychika jest gotowa do 
podjęcia decyzji o wylocie? Co jeżeli wy-
gramy, co jeśli przegramy? Każdy dowódca 
w historii walczy z tymi pytaniami, próbu-
jąc przewidzieć to, co ma nastąpić. Pytanie 
bez odpowiedzi.

Valdorf podszedł do mnie, kiedy byłem po-
chłonięty myślami:

- Jesteśmy gotowi. Czas ruszyć, by zakoń-
czyć ten horror. 

Odpowiedziałem:

- Masz rację, czas ruszać. Obawiam się, że 
nie będzie to łatwa bitwa.

Doświadczony żołnierz odpowiedział:

- Tak. Nie będzie to łatwe. Nic nie przycho-
dzi łatwo. Zasialiśmy ziarno walki, teraz 
zbierzemy obfity plon. Pytanie pozostaje 
tylko jedno: czy będziemy potrafili prze-
łknąć chleb upieczony z tego ziarna?

- Co masz na myśli?

- Widzisz: tyle lat walki, tyle śmierci. Ja nie 
mam nikogo, moje dzieci już nie żyją. Nikt 
nie przejmie mojej roli, gdy umrę. Może za-
brzmi to trochę bezczelnie, ale znajdź ko-
bietę, zrób jej gromadkę dzieci i żyj pełnią 
życia. Bez tego wszystkiego chleb, który 
upiekliśmy, będzie bezcelowy. Nie możemy 
po prostu wygrać. Zwycięstwo odniesiemy 
wtedy, gdy zobaczymy pełne kłosy zbóż, 
pasące się bydło. Zakłady znów produkują-
ce sprzęt potrzebny nam do życia. Gromad-
ki dzieci biegające na dziedzińcach. To jest 
sens naszej walki. Nie to, ile krwi przeleje-
my. Nie zapomnij tego, inaczej nasze życie i 
walka byłyby bez sensu. Jeżeli z naszej krwi 
nie będzie plonu, umrzemy.

Byłem zaskoczony. Valdorf, słynący z mało-
mówności oraz chodzenia twardo po ziemi, 
wypowiedział tak filozoficzne słowa.

- Valdorf, zaczynasz się starzeć. Dziękuję 
jednak za twe słowa. Ruszamy jutro, gdy na-
dejdzie zmrok. Przekaż żołnierzom. Niech 
piją, bawią się, jakby jutra miało nie być. 

Tak oto rozpoczął się ostatni etap naszej 
zemsty. Sztandary jutro znów zostaną roz-
postarte wysoko. Idziemy walczyć, ale tym 
razem będę skupiony i pewny swego. Czas 
rozpocząć walkę.
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Zimny Stróż
Marcel Szawic
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Rok 2200. Od 150 lat państwo 
znane dziś jako Królestwo Eu-
ropy Zachodniej ze stolicą w 
Londynie włada terenami Ir-
landii, Francji, Hiszpanii, Por-

tugalii i krajów Beneluksu. Tym potężnym 
krajem twardą ręką włada krwawa dynastia 
normandzka, która trzyma obywateli na 
bardzo krótkiej smyczy. Aparat policyjny, w 
którym służą obok ludzi nowoczesne robo-
ty i humanoidy, terroryzuje obywateli. Tak 
pokrótce wygląda sytuacja polityczna. Na-
zywam się Michael Collins. Jestem człon-
kiem IRA. Walczę o to, żeby moja kochana 
Irlandia mogła sama o sobie decydować. 
Walczę z władzą. Jestem sztyletnikiem. Śni-
ło mi się, że stałem na pięknej zielonej łące, 
a obok mnie biegało stado łosi. Nagle, nie 
wiadomo skąd, pojawiło się trzęsienie zie-
mi, które zmusiło mnie do otworzenia oczu. 
Nade mną stał mój młodszy brat Kamil.

- Michał, wstawaj!

Patrzę na niego zaspanym wzrokiem, nie 
wiedząc specjalnie, co się wokół mnie dzie-
je. Chwilę mi zajęło, zanim udało mi się 
pozbyć suchara z buzi i mogłem cokolwiek 
powiedzieć.

- Co chcesz? Nie wiesz, że mam dziś wol-
ne? Mówiłem, że jak mam wolne, to macie 
mnie nie budzić przed południem.

Spojrzał na mnie z wyrzutem, niczym szcze-
nię, które ktoś właśnie mocno zbeształ:

- Wiem, ale policja chce z tobą rozmawiać.
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Poczułem, jak powietrze ucieka mi z płuc z 
głośnym świstem.

- Mówili, czego chcą?

Pokręcił tylko głową i wybiegł z pokoju. 
Szybko się zwlokłem z łóżka, narzuciłem 
na siebie jakieś ubrania i zszedłem na dół. 
W kuchni siedziało dwóch policjantów. 
Mężczyzna na oko 40-letni, z potężnymi 
zakolami oraz z wąsem uczesanym Cham-
berlaina, w mundurze kapitana oraz robot 
z oznaczeniami sierżanta. Gdy mnie zoba-
czyli, mężczyzna wystawił do mnie rękę i 

powiedział:

- Kapitan Albini, policja Jego Królewskiej 
Mości; czy pan Michał Dolfini?

Z dużą niechęcią podałem mu rękę i po-
śpiesznie skinąłem głową:

- Świetnie, chcielibyśmy zadać panu kilka 
pytań. - Nie czekając na moją reakcję, za-
czął mnie wypytywać: - Zna pan Johna Stu-
arta?

Stary John, nasz rusznikarz, człowiek, który 
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z niczego potrafił zbudować świetny kara-
bin, a każdy karabin – nieważne, skąd by on 
pochodził – potrafił naprawić i ulepszyć tak, 
że broń komandosów przy naszej całkowi-
cie wymiękała.

- Tak, to sklepikarz z końca ulicy.

Spojrzał na mnie z przymrużonymi oczami.

- Czy wiedział pan coś o jego działalności 
na szkodę Korony?

Stałem chwilę otępiały po gwałtownym 
przebudzeniu.

- Khy, khy - otrząsnąłem się.

- Nie miałem o tym pojęcia.

Patrzył na mnie spod przymrużonych oczu. 
Chyba niespecjalnie uwierzył w moją, jakże 
szczerą odpowiedź.

- Dobrze, niech panu będzie.

To mnie wyprowadziło z równowagi.

 - Co pan insynuuje? - zapytałem go ziryto-
wany.

- Ja?- zapytał z miną niewiniątka - Niczego 
nie insynuuję. Po prostu z naszych informa-

cji wynika, że był pan z nim w dość bliskich 
relacjach.

- Radzę zmienić informatorów, nasze rela-
cje nie wychodziły poza normalne kontakty 
sprzedawca-klient - powiedziałem oschle.

Nie odpowiedział na tę zaczepkę, popatrzył 
na mnie chwilę, a potem powiedział:

- Chodź, Karl - zwrócił się do robota - my-
ślę, że wiemy już wszystko, co chcemy.

Odwrócił się na pięcie i ruszył do wyjścia. 
Gdy stał już w progu, odwrócił się nieznacz-
nie w moją stronę i rzekł:

- Radzę ci, młody człowieku, byś nie wcho-
dził w drogę królewskiej policji specjalnej 
- a potem wyszedł i zamknął za sobą drzwi 
z trzaskiem.

Stałem chwilę, starając się opanować i prze-
klinając na siebie w myślach za swój brak 
profesjonalizmu. Że też dałem się tak łatwo 
wyprowadzić z równowagi. Ja, człowiek, 
który walczył z Koroną w tylu miejscach, 
dał się wyprowadzić z równowagi byle gli-
nie.

- Wszystko w porządku? - to moja mama 
wyszła z salonu i patrzyła na mnie z oba-
wą w oczach. Domyślała się tego, co robię, 
choć nie miała pewności ani dowodów. Ina-
czej, mimo mojej pełnoletniości, zamknęła-
by mnie w pokoju na klucz i zostawiła pod 
strażą młodszego brata. Nie chciało mi się 
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już spać, więc postanowiłem się przejść i 
zaczerpnąć świeżego powietrza.

- Wychodzę - powiedziałem mamie i zało-
żyłem buty, a potem wyszedłem. Idąc ulicą 
Królowej Wiktorii, podziwiałem zgliszcza, 
jakie zostały po ostatnim zamachu zorga-
nizowanym przez anarchistów ze skrzydła 
trockistów. Zginęło 13 żołnierzy i zniszczo-
no ponad 20 robotów policyjnych. Zama-
chowcy wpadli jeszcze tego samego dnia 
w centrum Chealsy. Wywiązała się strzela-
nina, zginęli wszyscy zamachowcy, dwóch 
policjantów oraz 12-letni syn przemysłowca 
i magnata branży IT, który wracał z lekcji 
gry na banjo. Nie wiem, jakim cudem on 
akurat zginął, ale mimo wszystko jakoś nie 
było mi go żal.

Planowałem, że tego dnia dojdę do parku 
miejskiego, gdzie kupię sobie lody i zjem 
je na ławce, odzyskując spokój, który utra-
ciłem przez wizytę policjantów. Los chciał 
inaczej – gdy dochodziłem do sklepu pro-
wadzonego przez młode hinduskie małżeń-
stwo, z którym byłem na „ty” i któremu pod-
paliłem ten sklep, choć oni tego nie wiedzie-
li. Zresztą nikt poza mną i moją trójką tego 
nie wiedział. Tak więc gdy przechodziłem 
obok tego sklepu, w którym trwał remont, 
usłyszałem audycję w radiu, która z kolei 
zmusiła mnie do zatrzymania się i wejścia 
do środka. Spiker smutnym głosem ogłosił 
wszem wobec, całemu imperium, co nastę-
puje: - Dnia dzisiejszego król Albert III tra-
fił do szpitala w ciężkim stanie. Na terenie 
całego państwa zostanie wprowadzony stan 
wyjątkowy. - Dalej już nie słuchałem. Stan 
wyjątkowy. Znaczyło to, że w najbliższym 
czasie dojdzie do zmiany na tronie, jak to 
bywało już wcześniej. Pobiegłem szybko do 
domu. Podczas stanu wyjątkowego lepiej 

było schować niektóre rzeczy.

Gdy dotarłem do domu, przed drzwiami zo-
baczyłem Williama. Był to członek mojej 
trójki, który odpowiadał za sprawy logistycz-
ne i za kontakt z kierownictwem. Z tego, co 
wiedziałem, on – jak i każdy członek innych 
trójek, który miał taką samą rolę – posiadał 
sztucznego zęba z cyjankiem, żeby w razie 
wpadki dokonać swego żywota miast wydać 
tajemnice. William był też gazeciarzem oraz 
moim przyjacielem ze szkolnej ławy.

- Słyszałeś już? - zadałem pytanie zamiast 
powitania.

Pokiwał głową, wyraźnie coś go gryzło.

- Grzyb nas wzywa.

Grzyb, tak zakonspirowany człowiek, że 
mógł w tym względzie konkurować tyl-
ko z naszymi agentami na dworze królew-
skim. Wszyscy wiedzieli, że są i na tym się 
kończyła wiedza. Zrobiło mi się niedobrze; 
skoro jesteśmy wzywani przez kogoś takie-
go jak Grzyb, to nie wróży najlepiej naszej 
dalszej egzystencji na tym świecie. Krążyły 
plotki, że każdy, kto był przez niego wzy-
wany, dostawał wręcz samobójcze zadanie, 
ale wszystkie informacje były mniej niż po-
łowicze. To był po prostu mały wycinek, o 
którym kierownictwo chciało, byśmy wie-
dzieli i czuli respekt. W większości przy-
padków im się udawało.

- Kiedy?- zapytałem.
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- Teraz, natychmiast, przyleci po nas doroż-
ka.

Jak na zawołanie pod bramkę do mojego 
ogródka zaleciała mechaniczna dorożka 
ciągnięta przez pegaza, zmodyfikowanego 
genetycznie konia. Za lejcami czekał siwy 
mężczyzna o potężnej muskulaturze.

- Cześć Harry - powiedziałem, podałem 
kierowcy dłoń i wsiadłem do dorożki. Za 
mną wszedł William i zatrzasnął drzwi. Gdy 
ulokowaliśmy się na siedzeniach, wyjąłem 
paczkę zielonych Marlboro i poczęstowa-
łem kolegę.

-Wiesz, miałem rzucić, ale cudze nie uza-

leżnia - powiedział i wziął od razu dwa.

Nie protestowałem, bo po co? Nie będę mu 
przecież żałował. Wsadziłem sobie papiero-
sa do ust i poprzerzucałem go z kącika do 
kącika, myśląc, że też w sumie chciałem 
rzucić, ale moje samozaparcie ssie. Będę 
musiał nad tym popracować, a na razie od-
paliłem papierosa od ognia, którego mi pod-
sunął William, a potem zaciągnąłem się do 
głębi, ciesząc się z dymu, który wypełniał 
moje osmalone płuca.

- Więc jak sprawy stoją?

- Swietnie! Mamy już ogólny zarys dnia 
McGeorga, a także jesteśmy w stałym kon-
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takcie z jego praczką.

- Myślałem, że takim ludziom piorą roboty, 
bez użycia człowieka.

- Najwidoczniej nasz cel jest bardzo kon-
serwatywny w kwestii, kto będzie mu prał 
gacie.

- No dobra, a czego chce od nas Grzyb?

- Nie wiem, ale doszły mnie słuchy, że to ma 
związek ze zmianami na tronie.

Resztę drogi pokonaliśmy już w milczeniu. 
Gdy dojechaliśmy na miejsce, do dorożki 
weszło dwóch rosłych facetów, którzy bez 
ogródek zawiązali nam oczy i poprowadzi-
li na miejsce spotkania. Po jakichś 5 mi-
nutach, 49 schodach oraz 3 drzwiach zdję-
to nam opaski. Staliśmy w krypcie, gdzie 
światło słoneczne padało przez olbrzymie 
matowe okno. Przez chwilę miałem wraże-
nie, że znalazłem się w słonecznej Walii, ale 
ostry, choć spokojny głos, który wybrzmiał 
z cienia, jaki rzucał olbrzymi pomnik skrza-
ta, wyrwał mnie z zadumy.

- Witam was, panowie.

Stanęliśmy na baczność, a nasza eskorta 
gdzieś się zawieruszyła.

- Pir ra!- krzyknęliśmy obaj.

- Darujmy sobie konwenanse. Mam dla was 
dwóch bardzo ważne zadanie.

Słysząc ten głos, czułem, jak po plecach 
spływa mi zimny pot.

- Zadanie - ciągnął Grzyb - które nie tylko 
uwolni naród irlandzki spod jarzma herba-
ciarzy, lecz uwolni także inne narody spod 
tej okupacji.
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Zapadła chwila ciszy, którą przerywał tylko 
wiatr wiejący gdzieś w korytarzach. W koń-
cu William nie wytrzymał i zapytał:

- Co to za misja?

Poczułem, jak spoczywa na mnie rozbawio-
ny wzrok Grzyba.

- Myślałem, że już nie zapytacie. Waszym 
celem będzie zgładzenie rodziny królew-
skiej, z Księżniczką Małgorzatą na czele.

Pierwszy raz w życiu straciłem przytom-
ność.
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Rozdarte korzenie
Patryk Płokita
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I

Jesienne liście, porozrzucane na uli-
cach, układały się w złocisto-brązo-
wy dywan. Chłód tej pory roku da-
wał się we znaki obywatelom tego 
miasta. Odgłos gawronów, wron i 

wróbli, rozchodził się po okolicznych par-
kach. Kilka z wyżej wymienionych ptaków, 
dłubało swoimi dziobami w ziemi, w poszu-
kiwaniu pożywienia… trzepot skrzydeł… 
już ich nie było. Jakiś hałas, tupot butów o 
ziemię… zakłócił poranny spokój.

- Strzelaj, strzelaj, zobacz oni już tutaj bie-
gną! Zaraz tam będą!

- Durniu! Musimy najpierw 
zająć pozycje! Taki jest rozkaz 
komendy! Nie ustrzelimy ich 
z tej strony! Zaraz! Czekaj… 
Dzisiaj mamy trzeci listopa-
da? Trzeci listopada tak?!? 
- złapał kolegę za brązowy 
płaszcz - Na Boga! Zapomnia-
łem!... Ten głupiec może tam 
być!... - chłopak się zawahał 
- Nie mogę strzelać… możli-
we, że tam jest mój brat! Ej nie 
szarp się! Oddawaj mój kara-
bin! - wyrwał zabraną broń z 
rąk kolegi. Gdy ocknęli się, że 
do walki już blisko, przestali 
się szarpać i ruszyli za grupą. 
Młodzież biegła na wyznaczo-
ne miejsca do rozpoczęcia ata-
ku. Nie spodziewali się, że po-
zycje przeciwnika zostały już 
obstawione. Zabrakło chwili. 
Spóźnili się.

- Ne strelajce Ne strelajce! Tam 
moj brat mozje byc! - krzyk 
rozpaczy rozchodził się echem 

pośród barykad przeciwnej strony konfliktu. 
Dobrze wiedział, tak jak i jego brat, że już 
tutaj są i się spotkają, a raczej ich kule. Nie 
ma ucieczki. Nie ma litości. Nie ma prze-
baczenia. Walka już trwa. Dezercja w oby-
dwu stronach karana powinna być w końcu 
śmiercią…

Bełkot łamanej polszczyzny został nieroz-
poznany przez współtowarzyszy. Część ze 
współziomków wpatrywała się w chłopaka 
jak na idiotę, jednocześnie trzymając rękę 
na spuście na wyznaczonych pozycjach w 
kierunku Polaków. Padł pierwszy strzał. 
Rozpoczęła się potyczka.
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Świst kul rozchodził się z austriackich man-
licherów, niemieckich mauserów i innej 
zdobycznej broni. Obydwie strony nie da-
wały za wygraną. Obydwie strony walczy-
ły tak zaciekle, jednocześnie oszczędzając 
amunicje.

- Na litość boską! Oni strzelają do dzieci! - 
ryknęła w panice starsza pani, patrząc zza 
okna trzeciego piętra, co się dzieje na ulicy.

Ujrzała młodzieńca z biało-czerwoną opa-
ską na prawym ramieniu z inicjałami P.O-
.W.. Był on w wieku około dwudziestu lat. 
Złapała się za twarz. Poleciały łzy. W tym 
momencie jego głowa z impetem eksplodo-
wała, a ciało upadło swobodnie na bruko-
waną uliczkę. Strugi krwi z szyi ściekały do 
pobliskiej kanalizacji. Zlały się z brudem i 
odorem śmierdzącego szamba. 

Makabryczny widok nie przestraszył wal-
czących stron konfliktu… wręcz rozochocił 
żądze krwi do boga wojny. Liczyło się teraz 
tylko i wyłącznie posłanie znienawidzone-
go wroga do spotkania z kostuchą. Kolej-
ne pociski furczały w powietrzu, kula za 
kulą. Ręka, nabój, krzyk; ładownica, trzask, 
łomot; zapach prochu, krwi; strzał, furia, 
strzał. Tak wyglądał… zdziczałej i nieokieł-
znanej… bitwy szał.

Jedynie starsza kobieta upadła na podłogę z 
żalu. Była w szoku.

- Bracje neee! Za co to, za co, na bogja! - 
rozległ się ryk na polu bitwy.

Babuszka otrząsnęła się, wstała i ujrzała, 
jak chłopak bierze zwłoki na swoje ciężkie, 
masywne ramiona. Nie mogła zrozumieć 
tego, co się w tym momencie dzieje. Wokół 
niego padają strzały, a on spokojnie idzie, 
trzymając rozlazłe zwłoki upaćkane całe we 

krwi. Bohater? Czy kpina z niego? Ze łzami 
w oczach szedł w stronę wejścia do kamie-
nicy, by uchronić siebie i zwłoki brata przed 
kolejnymi ranami. Długo nie pochodził. 
Niechybna kula wystrzeliła z pistoletu mau-
ser wz. 1905, dzierżonego przez siedemna-
stoletnią dziewczynę. Chłopak zgiął się w 
kolanach nawet nie łkając. Pocisk przeszył 
jego pierś, zahaczając o serce. Dusił się roz-
bryzganymi kawałkami płuc, dochodzącymi 
już do jego przełyku. Dwa ciała upadły na 
ulicy. Kruki próbowały rozpocząć swą pa-
dlinożerną ucztę, ale walka nadal im w tym 
przeszkadzała.

II

 Pewna młoda kobieta, spoglądała na 
jeden nagrobek. Widniały na nim dwa epita-
fia, w języku polskim i ukraińskim: „Semen 
Podolsky lat 18, zmarł śmiercią tragicz-
ną, 3 listopada 1918r.”, „Jan Podolsky lat 
21, zmarły w obronie Lwowa, 3 listopada 
1918r.”.

- Witaj młoda panieńko - rozległ się chrapli-
wy głos starszej pani.

- O Pani Wanda, co tutaj Pani robi?

- Wiem od twojej matuli, że często bywasz 
na cmentarzu… często z nią rozmawiam… 
w końcu niedaleko siebie obecnie teraz 
mieszkamy. Otóż… Moje Drogie Dziecko…  
Córeńko, jest wiele rzeczy, o których muszę 
ci opowiedzieć. O wielu faktach wiem… I 
od twej matuli, i od twoich koleżanek, które 
również uczyłam niemieckiego, za czasów 
jeszcze austryjaka… ale muszę Ci coś có-
reńko wyznać, źle się z tym czuje, jest to 
ciężkie dla mnie brzemię, tak samo to, co 
doświadczyłam w czasie walk, ale muszę…
Młoda kobieta, ze zdziwieniem na twarzy 
przerwała:
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- Co Pani ma na myśli?

- Wiem o czymś, czego nie wie ani córeńki 
matka, ani ojciec, a mianowicie jak zginęli 
Pani koledzy.

- Przecież… wiemy jak umarli, na wojnie, 
w 1918.

- Nie wie Panienka pewnych szczegółów… 
muszę to Pani wyznać, a jestem już wieko-
wa i nie chce tego schować do grobu…

- Dobrze więc… słucham Pani Wandy.

- Widziałam jak ginęli Ci dwaj chłopcy… 
widziałam, jak jeden pomaga drugiemu.
Młodej kobiecie stanął głos w gardle. Ze łza-
mi w oczach próbowała coś wypowiedzieć, 

ale nie potrafiła, słuchała relacji Pani Wan-
dy. Wiekowa babunia nie pominęła żadnych 
szczegółów. Opowiedziała, tak jak widziała 
tamto wydarzenie. Młoda kobieta ze zdu-
mieniem spojrzała na starą, pomarszczoną 
twarz. Nie rozumiała tego, jak tak stara ko-
bieta, może wszystko spamiętać.

- Dziękuje za to, co mi Pani tutaj… w tej 
chwili mówi… muszę coś też Pani wy-
znać… Szymon uważał się za Ukraińca, 
zmienił imię na Semen… i tak go zapisano 
na nagrobku. Prosił by postarać się o to, je-
śli umrze... nie myślałam, że jego śmierć tak 
szybko nadejdzie… Nie mogłam tego pojąć 
czemu zmienił imię, ani jego brat, Janek. 
Ach… naczytał się za dużo rewolucyjnych 
bredni i w nie uwierzył… Najpierw socja-
lizm, potem anarchizm, a następnie nacjo-
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nalizm ukraiński, „bo fajniejszy”, „bardziej 
dziki” - tak mówił... Tylko nie spodziewał 
się, że dojdzie do zatargu między Ukraińca-
mi i Polakami. Ach ta… chłopięca fantazja. 
Gdyby teraz żył, kto wie, może należałby do 
tej anarchistycznej bandy Nestora Machno. 
Nie wiem czy Pani o nim słyszała?

- Coś mi świta, ktoś mi coś opowiadał. Za-
bierali zboże od chłopów, walczyli z niem-
cuchami i bolszewią. Ten bandyta coś tam 

tworzył, jakieś wolne 
kolektywy, jakąś Re-
publikę Huliajpola 
czy coś. Ja się tam nie 
znam.

- To jest teraz mało 
istotne… wpływ tych 
parszywych ideologii 
zniszczyły Szymka. 
Zniszczyło to jego 
młody, niepoukładany 
umysł. Był tak niesta-
bilny emocjonalnie, 
że sam nie wiedział, 
czego chce od życia. 
Za wszelką cenę mu-
siał pokazać wszyst-
kim dookoła, że jest 
kimś… W pewnej 
chwili nie potrafił już 
stwierdzić, czy jest 
Polakiem, Ukraińcem 
czy socjalistą. Jedynie 
co mogę potwierdzić 
Pani, jak tutaj stoję! 
Jak żywa! To na pew-
no to, że miał coś z 
rewolucjonisty…

Młoda kobieta złapała 
się za głowę. Usiadła 
na pobliskiej ławce i 
zaczęła krzyczeć.

- Czy wszystkim zawsze musiał robić na 
złość? Niech go piekło pochłonie! Jak moż-
na obrażać się za to, że byłam z Jankiem? 
Sam mówił, że mnie nie chciał, odrzucił 
mnie myśląc, że za nim zatęsknię. „Bo jeśli 
ktoś prawdziwie kocha, to poczeka, będzie 
myślał o ukochanej osobie…” - tak mó-
wił… ach ten… niepoprawny romantyk… 
Jak można założyć, że miłość rodzi się po 



135

pięciu, sześciu, czy ośmiu miesiącach? To 
nie ma wpływu na to ten cholerny czas… 
to po prostu jest, albo tego nie ma. Nie ma 
konkretnej daty ani godziny na to, żeby po-
wiedzieć „kocham”. A ja… ja nie byłam go-
towa na tak głębokie słowa… Za wszelką 
cenę chciał mnie zmienić, za wszelką cenę 
chciał mnie utrzymać przy sobie. A ja? Ja 
jestem kobietą nowej ery… za Pani czasów 
sprzątano, utrzymywano dom, usługiwa-
no mężowi… A ja? Ja chce na przykład… 
uczyć się, studiować, mieć wykształcenie, 
być szanowana i lubiana... Chce coś zrobić 
dla świata i dla Polski. Może tak jak Cu-
rie-Skłodowska odkryje nowe pierwiastki? 
Któż to wie!

Czułam się porzucona i odtrącona przez 
niego… to logiczne, że szukałam wsparcia. 
Tak dobrze się nam układało, a on tak mi 
powiedział… Każda kobieta poszukuje cie-
pła… i tak pojawił się Janek. Czy to ważne, 
że był jego bratem? Poczułam się przez Szy-
mona jak nic niewarty przedmiot, do które-
go się mówi, od którego się wymaga słowo 
„kocham”, i zapełnienia jego nienażartego 
brzucha, przed kolejną pijacką wyprawą na 
miasto, z jakimiś ukraińskimi parobkami… 
Szczerze powiedziawszy, niektórzy z nich 
wyglądali na najgorsze łachudry i łajzy tego 
miasta. Nie, nie chciałam się Panie Boże 
Mój Najdroższy i Najsłodszy mścić! Mógł 
robić co tylko chciał i mu w duszy grało! 
To był jego wybór, ale niech nie krzywdzi 
innych swymi wyborami, a potem wyma-
ga czegoś, czego już nie ma! Pani Wando, 
najprościej rzecz ujmując: nie czułam się w 
pełni kobietą przy nim. Ja potrzebuję wspar-
cia, ciepła, ciepła które zyskam i ciepła, któ-
re odwzajemnię temu wybrankowi…

Myślę i uważam, że tak naprawdę bał się, że 
prędzej czy później magia naszych spotkań 
pryśnie… A nie prysła, oczekiwał za dużo 

na tym etapie ode mnie… Czy to tak trud-
no zaakceptować tego, jeśli uważał, że mnie 
kocha? Jak można być takim głupiutkim i 
niedojrzałym chłopczykiem? Ech Szymek, 
Szymek… Ani ja, ani Janek nie mogliśmy 
pojąć, dlaczego dołączył, gdy kończyła się 
już Wielka Wojna, do strzelców siczowych. 
Zapewne chciał zrobić wszystkim na złość 
- jak zawsze - ale nie przejęliśmy się tym 
zbytnio, a oni byli braćmi, więc potraktowa-
liśmy to jako szczeniacką zabawę, którą za-
raz porzuci w niepamięć. Cóż innego mieli-
śmy zrobić? Co, Janek miał mu dać łomot w 
domu? To bez sensu, Janek nie bije swoich, 
zwłaszcza rodziny. Pamiętam jak Szymek 
opowiadał mi i Jankowi z wielkim zachwy-
tem, że będą mieli manewry trzeciego listo-
pada we Lwowie… I tak się spotkali… w 
czasie walki - młodej kobiecie popłynęły 
po policzku szczere łzy - … wiedziałam, że 
do siebie strzelali… ale nie wiedziałam, że 
Szymek… wziął Janka na ręce jak już nie 
żył… Przecież doskonale wiedział, że Ukra-
ina nie będzie wolna, zwłaszcza, że wolność 
została dana im z rąk austryjaków. Dobrze 
wiemy, że przegrali wojnę, to zwycięscy 
budowali warunki: Anglicy, Francuzi… nie 
oni… Czy musiał za wszelką cenę pokazać 
swoją młodzieńczą buntowniczość? Choler-
ny rewolucjonista! Ja rozumiem, że mieli 
matkę Ukrainkę, która się spolonizowała, a 
ojca Polaka. Trudno pogodzić te dwa roz-
darte korzenie, ale na litość Boską! Czemu, 
dlaczego?!? Sam miał pretensje do wszyst-
kich, tylko nie do siebie, Zdrajca!

Młoda kobieta złapała starszą Panią Wandę 
za ramiona i zaczęła ją trząść.
- Uspokój się Wiolu - przytuliła młodą ko-
bietę - już wszystko będzie dobrze.
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 Patryk Płokita

 Barykady 

czujesz dreszcz duszy
zniewolony jęk

wokół ciała
splecione na kilometr

ciernie

kolczaste druty
wbite

obrośnięte
nadgnitym mięsem

otacza cię
z każdych stron

tylko czerń
tylko mrok

tylko pieniądz
tylko wyzysk

niewiara w nic
- uwierz w to!

na bagnetach
zaostrzysz

do granic bólu
swoje ciało

rozgrzane
do czerwoności

zahartowane żelazo
wbije i ugodzi

i wtedy wiele kwestii
zostaje 

rozwianych

jak spadające
jesienne

liście

przed nami
nie prezydent

czy król
stoją już barykady

WIERSZE
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Weronika Źróbek 

Gdzie w tym wszystkim ja

Ludzie zapomnieli  co to utrata

Nie ma miłości tak wielkiej

Jak w okresie wojny

Teraz pieniądz darzony jest

największym uczuciem

Nie jeden chciałby stąd uciec

Lecz gdzie uciekać

Jak wszędzie te same istoty

Bezduszne i wypłukane z emocji

Andrzej Kowara

 Idealizm
Syn Apollina z córą Dioniza,

rana wielka, chyba 
niesprawiedliwa.

Książę młody, starca dusza, 
wysoki,

pochylony pod ciężarem w 
rozpaczy głębokiej.

Femme fatale,

nie ufaj, nie kochaj.

Nie masz prawa, nie umiesz,

on i tak nie zrozumie.

Przeklęty idealista.

A gdzie był Bóg?

Kiedyś sprawiedliwy,

dzisiaj odarty z mądrości.

Dzisiaj tylko bojaźliwy,

dzisiaj miłosierny.

Got is tot!!

Zabił go lud wierny.

WIERSZE
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Patryk Płokita
 

Kobieta Idealna
Stoi Modli Się Klęczy Na coś Czeka

Kobieta Idealna...
Przepasana Biało-Czerwoną szarfą przez bok prawy

Kobieta Idealna...
Trzyma miecz w swej prawicy wysoko w górze!

Kobieta Idealna...
Matka i zarazem Kochanka

Nie zdradzi!
Kocha dzieci swe

Nie opuści!
Zrozumie Ból i Cierpienie

W smutku tulić będzie!
A wrogów swych i tak dopadnie

W Górze Miecz Sprawiedliwych!
Nad Jej Głową W Czarnych Mroku Barw Tajemniczości

Leci On
Wielki i Potężny Pan

Pan Przestworzy
Biały Orzeł z Koroną Złotą Władców i Królów
Jak Obrońca który nie da skrzywdzić swej Żony

Kobiety idealnej...
Ląduje i zmienia się w...

W ułamku chwili...
Jest chłopcem z białoczerwienią na ręce
Potem Starym Królem z Długą Brodą

Pojawia się koń
Wskakuje On

To Husarz w zbroi i z kopią
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Z przypiętymi skrzydłami
Rusza szarżą

I pojawiają się kolejni podobni do niego
By walczyć

Słychać odgłosy walk i słowa dwa
Za Kraj! Za Ojczyznę! Za P O L S K Ę!

Nie jeden z nich dzisiaj zginie...
Bo ją kocha i nie odda

Bo To
Kobieta Idealna...
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Patryk Płokita
 

A co jeśli moja krew spłynie ulicami
a co

jeśli moja krew
spłynie ulicami

kości
mięśnie

zlepią się w pokarm
nieporuszony nosem

nawet przez psa

obojętne
mi to pozostanie

mnie już nie będzie

zniknę jak szary z domowego pieca dym
w napalonym kominku przez trzaskające iskrami

wspomnienia

zniknę jak proch z tej ziemi

tak ją nadgorliwie
ukochałem

…

mój duch
rozpłynie się

w przeklętej historii
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nazwany…
…bandytą

Z M A R T W Y C H W S T A Ł E M
po tylu latach niewoli umysłów ciasnych
kontrolowanych i bitych milicyjną pałą

jak ja to doskonale pamiętam

rodzę się w bólach poronnych
cięciach fałszu białych plam 

w umyśle poety

co walczy dziś
nie karabinem
lecz słowem

to on
zaspokoi nasz głód „wilczy” 

nie dogryziony i przełknięty kęs
„wyklętych”

i pozostanie po nas prawda
splamiona przez czerwony sztandar

czczony jak bóg przez bogobojnych

krwisty szatan 
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Michał Szczyrba

Miecz wolności
Zdobyć szczyty

wielkich ideałów
Mieczem wolności

Poczuć wiatr na twarzy
w świecie 

okrutnych krwawych walk

Dusze walecznych
będą zbawione

gdy nadejdzie dzień sądu
Biały anioł 

zmiażdży łeb bestii
rozerwie kajdany
uwięzionych dusz

Na szczycie wybije źródło
które zmyje

grzechy bierności

30.IV.2012
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Andrzej Kowara 

Nasze pokolenie
Jest tysiąc historii, które wiatr unosi,

Pieśni, które samotny wilk,

do księżyca dumnie wznosi.

Jedna z nich jest inna, odmienna.

Opowiada o nas, przyjaźni i wojnie,

O kolejnym pokoleniu w podziemiach.

Chłopcy widzący więcej,

Za prawdę, naród i Boga.

Dorosnąć przyszło prędzej,

Ofiarę z życia oddać.

Na dobre i na niedobre,

Na stos i opatrzność Boską,

Obława ostatni oddech..

.. by Polska była Polską.
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Michał Szczyrba 

Poszukując ciszy
Przemierzam ulice

pełne zabieganych głów
zagubionych 

w labiryncie codzienności
karmionych wieczorami

tandetną rozrywką
Ulice skąpane

w tępym hałasie
gnijącej cywilizacji

Przemierzam ogrody
sztucznych uśmiechów
podrobionego szczęścia

Nieciekawe
tonące w bagnie 
ścieżki na skróty

po złudzenie komfortu
Dekadencja zawłaszcza

niedobite okruchy
starego porządku

A cisza
głęboko ukryta
pod powiekami

umierających sumień
szeptem wołając błaga

Boga o litość

29.III.2015
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Szymon Olszanko 

Prawdziwe oblicze

O Rewolucjo,  
tak piękna w wierszach i pieśniach,  

tak piękne niosąca sztandary,  
my, twoi słudzy składamy Ci dary,  

naszą siłę i młodość niosąc w 
pięściach.  

 
O Rewolucjo,  

tak złowieszcza i krwawa,  
suknię uszytą z dusz braci moich,  

bezczelnie używasz jako zbroi,  
gdy w ludzkim sercu bunt i 

wrzawa.  
 

O Rewolucjo,  
chwilo podniosła - wiecznie trwaj,  

z marzeń desperata,  
wejdź do prawdziwego świata,  

i już nigdy nas nie żegnaj!  
 

O Rewolucjo,  
fatalne rodzeństwo,  

siostro wojny najbliższa,  
po tobie tylko śmierć, zniszczenie i 

zgliszcza,  
I zapaleńców wieczne męczeństwo.  

 
O Rewolucjo,  

syndromie Sztokholmski,  

tyleś zła nam uczyniła,  
takaś okrutna i nie miła,  

pragną Ciebie milionów dziesiątki.  
 

O Rewolucjo,  
Timidi mater non flet*,  
ciała zdrowe i szczupłe,  
twarze młode i smukłe,  

w zimnej trumnie zamykasz wnet.  
 

*matka tchórza nie płacze  
 

O Rewolucjo,  
godzi się uczyc i od wroga,  

miłosierdzia, litości,  
nie łam nam kości,  
weź nauk od Boga!  

 
O Rewolucjo,  

kacie kwiatu tego świata,  
krwawe noce, krwawe ulice,  

trwoga, zapłakane lice,  
większy z Ciebie zysk czy strata?  

 
O Rewolucjo,  

jedyna nasza drogo,  
miłości szaleńców,  
kolorze nieszarych,  

ależ za Ciebie trzeba płacić srogo...
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Michał Szczyrba 

Przesilenie
Czasem

próbuję złapać
promyk słońca

wypełnia wszystko
każdą najmniejszą szczelinę

Czas schować zimę
do szafy

Szafy naszej przeszłości
kolejna to już

ma tyle lat ile My
ale nie zmienia ją czas

Pewnie 
teraz napisze wspomnienia

To zmęczone oczy
zamykają kolejny rozdział

wielkiej księgi

Próbuję złapać
każdy 

najmniejszy ciepły podmuch
ogrzać skrzydła

zakosztować uczty
wiosny

Pewnie latem 
napiszę długi list

by wiedziała, że pamiętam
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Patryk Płokita 

Umarli Poeci
Umarli Poeci nie piszą wierszy…

Umarli Poeci żyją w naszych sercach i duszach pamięci…
Umarli Poeci nie piszą wierszy,

Tylko z Robakami piją wino.
Umarli Poeci nie piszą wierszy,
Po co mają obarczać się winą?
Umarli Poeci nie piszą wierszy,

Bo gdy żyli, każdy doceniał Ich dopiero po śmierci…
Obecni żyją świadomi Grzechu,

Świadomi Rozbójstwa Sztuki dla pieniędzy,
Modląc i błagając by nie pomrzeć w nędzy…

A Umarli? Nie piszą już wierszy,
Bo po co pisać dla sztuki, która sprzedała się Nocą?...

A żywi ciągle Piszą i Piszą,
Płodzą Chore Bestie w Telewizji

Dławiąc się Hipokryzją swych Wizji…
A Martwi?... Już nie piszą… nie piszą…

Nie mam już siły patrzeć na Gwałcenie Sztuki Niemocą…
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Michał Szczyrba 

W celi śmierci
Pływam w kałuży ciemnej krwi

Zimne naciska na mnie
Jestem sam

Pływając bezcelowo
sięgam iskry nadziei
Ale zamiast ciepła

ona tylko pali
I boli smutek

I głód opuszcza ciało
Aby uciec

Opuścić to więzienie
Pragnę być wolny

do bycia wysłuchanym
do miłości ...

20.XII.2012
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