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Jakoœæ elit a osi¹ganie strategicznych
interesów Polski
W rzeczywistoœci XXI wieku systematycznie wzrasta rola elit narodowych jako czynnika
bezpieczeñstwa strategicznego pañstwa. Wynika to z dwóch powodów: po pierwsze,
koszty prowadzenia wojny konwencjonalnej s¹ najdro¿sze w historii, co zmniejsza liczbê
tradycyjnych wojen w œwiecie; po drugie, rozrost systemu organizacji miêdzynarodowych –
a w przypadku Polski osadzenie w sojuszu NATO i Unii Europejskiej – wymusza na
instytucji pañstwa grê zespo³ow¹ w strukturach ponadnarodowych w obronie jego
interesu, a od establishmentu krajowego wymaga aktywnego uczestnictwa w globalnych
strukturach sieciowych (od tradycyjnych uniwersyteckich po Forum Ekonomiczne
w Davos).
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Andrzej Kozicki w swym artykule zastanawia siê nad przysz³oœci¹ elit w Polsce. „Na tle
np. Turcji Polska jawi siê jako gracz s³abszy, ale za to z potencja³em na przysz³oœæ. Polacy
doznali wielkich ubytków w substancji elit w wyniku mordu katyñskiego (1940),
nieudanego powstania warszawskiego (1944), pozostania wojsk Andersa na Zachodzie (po
1945) i katastrofy smoleñskiej (2010). Mimo tych tragedii naród polski mia³ w sobie
niesamowit¹ zdolnoœæ regeneracji i rewitalizacji”.
Gor¹co zachêcam do lektury najnowszego numeru „Komentarza Miêdzynarodowego
Pu³askiego”!
Dominik Jankowski
Redaktor Naczelny „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”

Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego
jest niezale¿nym think tankiem
specjalizuj¹cym siê w polityce
zagranicznej, którego misj¹ jest
propagowanie wolnoœci,
sprawiedliwoœci i demokracji.
Dzia³ania Fundacji obejmuj¹
prowadzenie badañ naukowych,
opracowywanie publikacji i analiz,
przygotowywanie seminariów oraz
konferencji, edukowanie i wspieranie
liderów. Fundacja jest jedn¹ dwóch
polskich organizacji pozarz¹dowych
posiadaj¹cych status organizacji
partnerskiej Rady Europy oraz jest
cz³onkiem "Grupy Zagranica"
zrzeszaj¹cej najwiêksze polskie
organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce
siê wspó³prac¹ z zagranic¹.
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W rzeczywistoœci XXI wieku systematycznie wzrasta rola elit narodowych jako czynnika
bezpieczeñstwa strategicznego pañstwa. Wynika to z dwóch powodów: po pierwsze,
koszty prowadzenia wojny konwencjonalnej s¹ najdro¿sze w historii, co zmniejsza liczbê
tradycyjnych wojen w œwiecie; po drugie, rozrost systemu organizacji miêdzynarodowych –
a w przypadku Polski osadzenie w sojuszu NATO i Unii Europejskiej – wymusza na
instytucji pañstwa grê zespo³ow¹ w strukturach ponadnarodowych w obronie jego
interesu, a od establishmentu krajowego wymaga aktywnego uczestnictwa w globalnych
strukturach sieciowych (od tradycyjnych uniwersyteckich po Forum Ekonomiczne
w Davos).
Zasoby i ewolucja narzêdzi zmiany geopolitycznej
Zmierzch epoki wojen konwencjonalnych i przerzucenie gry geopolitycznej na inne pola
(kontrakty energetyczne, uzale¿nienie technologiczne, mo¿liwoœæ wp³ywania na kierunki
dzia³añ instytucji miêdzynarodowych) powoduje zwiêkszenie roli narzêdzi i si³ twórczych
danego pañstwa kosztem jego narzêdzi i si³ zniszczenia (sabota¿u i armii
konwencjonalnej). Doskonale widaæ to na przyk³adzie planowych dzia³añ Stanów
Zjednoczonych, Niemiec i Turcji w ostatnich kilkunastu latach. Na ich wzór
Rzeczpospolita powinna wytworzyæ narzêdzia swojej soft power.
Amerykanie coraz mniej wydaj¹ na si³y zbrojne, a zwiêkszaj¹ swoje inwestycje w tworzenie
sieci organizacji pozarz¹dowych w kluczowych dla nich regionach œwiata i próbuj¹
przekazywaæ autochtonom wiedzê instytucjonaln¹, choæby przez sieæ pracowników
USAID. Tworzenie kapita³u spo³ecznego i szerzenie wiedzy instytucjonalnej by³o
brakuj¹cym ogniwem w inwestycjach rz¹du federalnego we wschodnich landach RFN,
gdzie ogromne inwestycje infrastrukturalne nie przynios³y oczekiwanego wyrównania
poziomu ¿ycia i poziomu mobilnoœci obywateli. Wiêksze efekty daje niemiecka dwutorowa
strategia budowania wp³ywów na wschód od swoich granic: punktowych dzia³añ fundacji
politycznych oraz przejmowania akcjonariatu w popularnych i poczytnych mediach.
Z kolei Turcja dokonuje skoku edukacyjnego, k³adzie miêdzypañstwowe ropoci¹gi
i wodoci¹gi oraz normalizuje stosunki ze wszystkimi s¹siadami. Zale¿y Turcji na
uczestnictwie w strukturach miêdzynarodowych, które równie¿ sama potrafi zawi¹zywaæ
(Proces Wspó³pracy Pañstw Po³udniowej i Wschodniej Europy, Szczyt Pañstw
Turkieskich).
Na tym tle Polska jawi siê jako gracz s³abszy, ale za to z potencja³em na przysz³oœæ. Polacy
doznali wielkich ubytków w substancji elit w wyniku mordu katyñskiego (1940),
nieudanego powstania warszawskiego (1944), pozostania wojsk Andersa na Zachodzie (po
1945) i katastrofy smoleñskiej (2010). Mimo tych tragedii naród polski mia³ w sobie
niesamowit¹ zdolnoœæ regeneracji i rewitalizacji. Najpierw przez samoograniczaj¹c¹ siê
rewolucjê Solidarnoœci w 1980, u której zarania by³o podpisanie porozumienia miêdzy
w³adz¹ i spo³eczeñstwem. PóŸniej poprzez wielokrotne wypracowywanie konsensusu, to
jest wejœcie elit solidarnoœciowych do instytucji pañstwa, potwierdzanie legitymacji
spo³ecznej kreowanych wydarzeñ – 17 mln wziê³o udzia³ w wyborach kontraktowych w
1989, 12 mln g³osów za przyjêciem konstytucji w 1997, 13,5 mln g³osów za akcesj¹ do Unii
Europejskiej w 2003 – oraz przez dop³yw „œwie¿ej krwi” do establishmentu poprzez ca³¹
gamê koalicji rz¹dowych, w wyniku czego jedyna parlamentarna partia polityczna III
Rzeczpospolitej, która nigdy nie zasiada³a w rz¹dzie to – nieistniej¹ca ju¿ – Konfederacja
Polski Niepodleg³ej. Ten splot masowego przyzwolenia spo³ecznego na transformacjê
ustrojow¹ wraz z wewnêtrzn¹ wymian¹ elit w³adzy u³atwi³ trwa³e osi¹gniêcie
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podstawowych trzech celów politycznych dla Polski po 1989 roku: budowê nowoczesnego
ustroju pañstwowego, zakotwiczenie Rzeczpospolitej w strukturach euroatlantyckich,
wspieranie niepodleg³oœci i rozwoju wschodnich s¹siadów Polski.
Rzeczpospolita Polska ma warunki – finansowe, instytucjonalne i geograficzne – oraz
zasoby, by witalnoœæ swoich elit dobrze wykorzystaæ.
Wyjaœnienie finansowe potencja³u jest takie, ¿e Polska jest na drodze wzrostu
gospodarczego, który kreuje klasê œredni¹. Obecnie ju¿ 600 tysiêcy Polaków cieszy siê
dochodem ponad 7000 z³ miesiêcznie (tj. 30 tys. dolarów rocznie – dane MillwardBrown
SMG/KRC). To w³aœnie klasa œrednia jest najbardziej elitotwórcza: inwestuje w znajomoœæ
jêzyków i poszukuj¹c dróg awansu stawia na pracowitoœæ, mobilnoœæ oraz wzajemne
sieciowanie (networking). G³ównymi hamulcami dalszego rozwoju w Polsce s¹ wysokie
koszty pracy i wysokie podatki, przez które 26% Polaków uchyla siê od ich p³acenia. To
niebezpiecznie wysoki wskaŸnik w dobie globalnej gospodarki i rejestrowania siê polskich
przedsiêbiorców w mniej obci¹¿onych podatkami Niemczech i Czechach (w tych ostatnich
„szara strefa” to jedynie 18% gospodarki).
Wyjaœnienie instytucjonalne potencja³u jest takie, ¿e postêpuje scholaryzacja
spo³eczeñstwa i choæ jakoœæ polskich uniwersytetów jest fatalna, fakt ten wyznacza
aspiracje i wymusi reformê szkolnictwa wy¿szego. Wspó³czynnik scholaryzacji wzrós³
z 13% w 1990 roku do 48% w grupie wiekowej 18-24 w 2008 roku, a wskaŸnik 500
studentów na 10 tys. mieszkañców to szósty najwy¿szy wynik na œwiecie. O fatalnej jakoœci
szkolnictwa œwiadczy obecnoœæ zaledwie dwu uniwersytetów w rankingu szanghajskim 500
najlepszych uczelni œwiata – przy czym punkty w tym rankingu dla Uniwersytetu
Warszawskiego nabija noblista Menachem Begin, który przed II wojn¹ œwiatow¹ studiowa³
w polskiej stolicy prawo, a dla Uniwersytetu Jagielloñskiego pozostali nobliœci: Czes³aw
Mi³osz i Wis³awa Szymborska. S³aboœæ intelektualna polskich uniwersytetów objawia siê
w strukturze wiêkszoœci prac naukowych, które s¹ – pod³ug XVIII-wiecznego wzoru
akademika £omonosowa – nastawione na encyklopedyczne opisanie zjawiska, a nie na
postawienie problemu naukowego, przeprowadzenie dyskusji i wybór najbardziej
skutecznego rozwi¹zania problemu – czyli na mod³ê XX-wiecznego wzoru Thomasa
Kuhna.
Wyjaœnienie geograficzne potencja³u jest takie, ¿e fizyczna dostêpnoœæ do elit krajów
europejskich wzrasta przez rozbudowê infrastruktury komunikacyjnej i zakotwiczenie
w strukturach, których siedziby s¹ w Brukseli i Strasburgu. Jednoczeœnie w fazie wzrostu s¹
narody o d³ugiej tradycji elit, a do których jest bli¿ej z Polski, ni¿ z Brukseli czy z Berlina –
chodzi o Ukrainê, Rumuniê, Turcjê i Rosjê. Punkt ciê¿koœci przesuwa³ siê w ostatnich dwu
dekadach z Brukseli ku Berlinowi i jest to proces niezakoñczony. Dostêpnoœæ fizyczna,
budowa sieci kontaktów, a w jej konsekwencji tworzenie wspólnych ponadnarodowych
projektów jest ogromnym atutem Polski, który ³atwo sobie uœwiadomiæ, gdy spojrzy siê na
odciête pustyniami, górami i morzami Chiny, gdzie rocznie jedynie 34 mln mieszkañców
przekracza granicê.
Zmiany modelu elit i rekomendacje
Wzrost znaczenia miêkkich œrodków (soft power) ³¹czy siê z drugim procesem – przemian¹
modelu elit. Prze¿ywa siê model hierarchiczny i centralistyczny, który by³ podstaw¹
zarz¹dzania pañstwem od czasów Maxa Webera. Ten model jest wci¹¿ usilnie wzmacniany
w Rosji w ramach „suwerennej demokracji”, której g³ównym ideologiem jest Aleksandr
Dugin (Àëåêñàíäð Ãåëüåâè÷ Äóãèí), wyk³adowca geopolityki na Uniwersytecie
£omonosowa w Moskwie, pochodz¹cy z rodziny wysokich rang¹ oficerów rosyjskiego
wywiadu wojskowego. Model ów zak³ada, ¿e scentralizowane pañstwo jest tak du¿ym
tworem, ¿e za pomoc¹ systemu nakazowego jest w stanie osi¹gaæ swoje cele metod¹
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polityki faktów dokonanych, a tym samym pañstwo zachowuje swoj¹ „suwerennoœæ”.
G³ównym zagro¿eniem w takim modelu jest groŸba infiltracji systemu zarz¹dzania
pañstwem, st¹d doœæ oczywist¹ konsekwencj¹ jego zastosowania jest nasycenie elity
Federacji Rosyjskiej s³u¿bami specjalnymi na poziomie 78% – jeœli wierzyæ wyliczeniom
Olgi Krysztanowskiej (Îëüãà Êðûøòàíîâñêàÿ) z 2006 roku.
Siêganie po œrodki hierarchiczne dla realizacji polityki jest kontrskuteczne. Spektakularnym
fiaskiem by³o powo³anie CBA – instytucji hierarchicznej – jako wertykalnej konkurencji
wobec istniej¹cych instytucji s³u¿b specjalnych, co mo¿na przyrównaæ do nieudanej próby
ustanowienia „ksiê¿y patriotów” przez komunistów. Równie¿ praca komisji Macierewicza
nad rozbiciem sieci Wojskowych S³u¿b Informacyjnych jako formy ARGI
(antyrozwojowych grup interesu) – by u¿yæ nomenklatury Andrzeja Zybertowicza – by³a
z góry skazana na niepowodzenie. Zgodnie bowiem z teori¹ przep³ywu w³adzy ujêt¹ przez
Jadwigê Staniszkis w ksi¹¿ce „O w³adzy i bezsilnoœci” (2006) zawsze struktury sieciowe s¹
silniejsze od struktur hierarchicznych.
Model elit, który zyskuje na znaczeniu to model sieciowy – od strony teoretycznej zosta³
najlepiej opisany w³aœnie przez Jadwigê Staniszkis w „O w³adzy i bezsilnoœci”. To model,
który promuje autonomizacjê projektów i bud¿etów, wewnêtrzne powi¹zania i synergiê
dzia³añ instytucji oraz wzajemne wp³ywanie grup interesów i pr¹dów ideowych. Niektóre
z praktycznych wdro¿eñ takiego myœlenia s¹ ju¿ polskim urzêdnikom znane, np.: bud¿ety
zadaniowe. Jednak najistotniejsza w tym modelu nie jest sama struktura instytucjonalna,
a wewnêtrzny przep³yw informacji i wytwarzanie pensée unique – czyli wspólnoty
pogl¹dów elity pañstwa w sprawach kluczowych. Dobrze to uzmys³awia reakcja
instytucjonalna rz¹du Stanów Zjednoczonych na zamachy terrorystyczne 11 wrzeœnia 2001
roku. Nie nast¹pi³a – wbrew pozorom i niektórym doniesieniom dziennikarskim –
centralizacja systemu, a wrêcz odwrotnie: nast¹pi³o powiêkszenie „wspólnoty” s³u¿b
specjalnych do 1271 instytucji, a dodatkowo rozszerzenie dostêpu do œrodków federalnych
z zakresu ochrony pañstwa i dzia³añ antyterrorystycznych na 1931 firm i instytucji
prywatnych (raport „Top Secret America” w gazecie Washington Post w lipcu 2010 roku).
Spoiwami sieci w wydaniu amerykañskim s¹: czêste konferencje, seminaria i stypendia
wyjazdowe (osobista znajomoœæ profesjonalistów), przynale¿noœæ do grup (od bardzo
popularnych pracowniczych kó³ek biblijnych przez Komisjê Trójstronn¹ po
charytatywnych Rycerzy Kolumba czy rotarian), dostêp do wiedzy, daleko posuniêt¹
transparentnoœæ finansowania, publiczne raporty i zapis wydarzeñ publicznych na serwisie
spo³ecznoœciowym YouTube, wreszcie najwa¿niejsze narzêdzie wzajemnego spajania elit –
Facebook (serwis spo³ecznoœciowy facebook.com). Facebook jest ujawnieniem
istniej¹cych sieci powi¹zañ osobistych i u³atwia u¿ytkownikowi jej wzmacnianie, budowê
w³asnej wiarygodnoœci oraz poszerzanie sieci kontaktów.
Przemiany porz¹dku wewnêtrznego Rzeczpospolitej powinny mieæ dwa wymiary – wymiar
technokratyczny i wymiar polityczny.
Wymiar technokratyczny polega na:
1) wdra¿aniu rozwi¹zañ sieciowych (wewnêtrzna mobilnoœæ elit i jej zsieciowanie przez
dostêp do YouTube i Facebooka);
2) pracy projektowej (bud¿ety zadaniowe, œcis³e cele projektu i rzetelna ewaluacja
wyników);
3) poszerzaniu elit za pomoc¹ partnerstwa publiczno-prywatnego oraz za pomoc¹
przekazywania zadañ wspierania polityki oficjalnej organizacjom pozarz¹dowym
i projektom uczelnianym.
Wymaga to jednoczeœnie udro¿nienia – zestandaryzowania i uczynienia transparentnymi –
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œcie¿ek kariery w administracji, strukturach si³owych i na uniwersytecie – zw³aszcza za
pomoc¹ kadencyjnoœci stanowisk.
Wymiar polityczny polega na:
1) zmniejszeniu kosztów pracy, co przyniesie za sob¹ zmniejszenie „szarej strefy”
gospodarki wyzwolenie energii przedsiêbiorców, co prze³o¿y siê na wzrost gospodarczy
o mocnych fundamentach;
2) przebudowie systemu szkolnictwa wy¿szego i radykalnym przekszta³ceniu
postsowieckiej – w swej strukturze – Polskiej Akademii Nauk;
3) budowie infrastruktury transportowej, która mia³aby charakter zintegrowany (czêste
wêz³y autostradowe i spora liczebnoœæ stacji postojowych kolei na wzór TGV).
Politycznoœæ tego wymiaru polega na istnieniu silnych antyrozwojowych grup interesu,
które paso¿ytuj¹ na obecnym systemie. Rozwi¹zania promodernizacyjne w tym wymiarze
musz¹ byæ czêœci¹ kompleksowego pakietu.
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego
jest niezale¿nym, apolitycznym think tankiem specjalizuj¹cym siê w polityce zagranicznej,
którego misj¹ jest propagowanie wolnoœci, sprawiedliwoœci i demokracji oraz wspieranie
dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi
swoj¹ dzia³alnoœæ zarówno w Polsce jak i za granic¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem
Europy Œrodkowej i Wschodniej, jak i Ameryki Pó³nocnej.
Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po
1989 roku. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja)
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów
www.instytutprzywodztwa.pl
Fundacja jest organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji
Pozarz¹dowych www.warsawcongress.pl, Akademii M³odych Dyplomatów
www.akademia.diplomacy.pl oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla Organizacji
Pozarz¹dowych www.non-gov.org
Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego "Rycerz Wolnoœci" dla wybitnych
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzyma³ profesor
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, prezydenci Lech Wa³êsa, Aleksander
Kwaœniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeñstwa Javier Solana.
Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na
www.pulaski.pl

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego
to pog³êbione analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej,
gospodarki œwiatowej b¹dŸ bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych, polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce
publikowaæ swoje oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z Redaktorem
Naczelnym p. Dominikiem Jankowskim djankowski@pulaski.pl ¯eby regularnie
otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój e-mail na stronie www.pulaski.pl
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