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Polityka zagraniczna, zygzaki i zupa
pomidorowa. Z galerii myœli Juliusza
Mieroszewskiego
Autor

„Polacy studiowali historiê, lecz polska political science nie mia³a szansy siê urodziæ.

Dr Tomasz Ceran

Gdybyœmy po³owê naszych zami³owañ historycznych przemienili na zainteresowania
i studia teraŸniejszoœci – perspektywy polskiej myœli politycznej uleg³yby cudownemu
uzdrowieniu”. Publicysta „Kultury” by³ przekonany, ¿e historia to zatrzymana w biegu
polityka, ale polityka nie mo¿e byæ w biegu zatrzyman¹ histori¹. Myœli „Londyñczyka”
narodzi³y siê w konkretnej rzeczywistoœci geopolitycznej, w okresie kiedy kszta³t, ustrój
i pozycja miêdzynarodowa Polski, a nawet jej oficjalna nazwa by³y funkcj¹ ³adu ja³tañskopoczdamskiego. Czy zatem refleksje Mieroszewskiego nawo³uj¹cego do zerwania
z „anachronizmem myœli” mog¹ byæ aktualne i inspiruj¹ce w XXI wieku? Epoce, w której
problemem numer jeden nie jest internacjonalistyczny komunizm tylko miêdzynarodowy
terroryzm i drastyczne dysproporcje ekonomiczne?
Dr Tomasz Ceran, Research Fellow FKP, w swym najnowszym artykule skonstruowa³
10 „obrazów” – zestawów myœli, które warto uwzglêdniæ w rozwa¿aniach na temat
wspó³czesnej polskiej polityki zagranicznej. „Wed³ug Mieroszewskiego nie istnieje polityka
ahistoryczna. Myœlenie polityczne zawsze zaczyna siê w historii, któr¹ nale¿y twórczo
interpretowaæ i uwspó³czeœniaæ. Nie ma polityki bez historii, tak jak nie ma „ludzi bez
wczoraj”.
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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im. Kazimierza
Pu³askiego. Doktor nauk
humanistycznych,
absolwent stosunków
miædzynarodowych
(specjalizacja brytyjska)
oraz historii
(specjalizacja niemiecka)
Uniwersytetu Mikoùaja
Kopernika w Toruniu.
Laureat I nagrody
w konkursie dla
doktorantów polskich
uczelni Fundacji im.
Kazimierza Puùaskiego
na najlepszy esej
z zakresu stosunków
miædzynarodowych.

„Polacy

studiowali historiê, lecz polska political science nie mia³a szansy siê urodziæ.
Gdybyœmy po³owê naszych zami³owañ historycznych przemienili na zainteresowania i studia
teraŸniejszoœci – perspektywy polskiej myœli politycznej uleg³yby cudownemu uzdrowieniu”.
Publicysta „Kultury” by³ przekonany, ¿e historia to zatrzymana w biegu polityka, ale polityka
nie mo¿e byæ w biegu zatrzyman¹ histori¹. Myœli „Londyñczyka” narodzi³y siê w konkretnej
rzeczywistoœci geopolitycznej, w okresie kiedy kszta³t, ustrój i pozycja miêdzynarodowa
Polski, a nawet jej oficjalna nazwa by³y funkcj¹ ³adu ja³tañsko-poczdamskiego. Czy zatem
refleksje Mieroszewskiego nawo³uj¹cego do zerwania z „anachronizmem myœli” mog¹ byæ
aktualne i inspiruj¹ce w XXI wieku? Epoce, w której problemem numer jeden nie jest
internacjonalistyczny komunizm tylko miêdzynarodowy terroryzm i drastyczne dysproporcje
ekonomiczne?
Wed³ug Mieroszewskiego nie istnieje polityka ahistoryczna. Myœlenie polityczne zawsze
zaczyna siê w historii, któr¹ nale¿y twórczo interpretowaæ i uwspó³czeœniaæ. Nie ma polityki
bez historii, tak jak nie ma „ludzi bez wczoraj”. Z bogatej publicystyki autora koncepcji ULB
skonstruowa³em 10 „obrazów” – zestawów myœli, które warto uwzglêdniæ w rozwa¿aniach na
temat wspó³czesnej polskiej polityki zagranicznej. Ka¿dy „obraz” zatytu³owa³em
i opatrzy³em krótk¹ refleksj¹. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e tytu³y i opisy najlepszych dzie³
w galeriach czêsto budz¹ sprzeciw, a nie afirmacjê widzów, zawsze jednak budz¹ ich
zainteresowanie, zmuszaj¹c do w³asnej interpretacji. W³aœnie takie zadanie stawia³ przed
swoj¹ publicystyk¹ „Londyñczyk”.
1. Zygzaki czyli prawda (nie)oczywista
„Polityka nigdy nie by³a oparta na wskazaniach ewangelii, ale raczej na zasadzie: «right or
wrong – my country»”. „Jedynym niezmiennym punktem w naszej polityce jest interes Kraju –
wszystko inne jest p³ynne”. „Dla pragmatycznie myœl¹cego polityka tylko interesy pañstwa
i narodu stanowi¹ element sta³y i niezmienny. Wszystko inne zale¿y od sytuacji i podlega
zmianom”. „Polityka bez zygzaków nie ma sensu…”.
Londyñczyk pragn¹³ „zbrytanizowaæ” polskie myœlenie o polityce zagranicznej. Lord
Palmerston w XIX wieku g³osi³, ¿e rz¹d brytyjski nie ma wiecznych sprzymierzeñców i sta³ych
wrogów. Ma tylko wieczne interesy, które musi realizowaæ. Winston Churchill po 22 VI 1941 r.
zadeklarowa³, ¿e gdyby Hitler zaatakowa³ piek³o, powiedzia³by kilka mi³ych s³ów o szatanie.
Polityczny cynizm „perfidnego Albionu” czy esencja polityki zagranicznej ka¿dego pañstwa?
Ten sam Churchill, na propozycjê führera z lipca 1940 r. zawarcia sojuszu pomiêdzy III Rzesz¹
a „oceanicznym narodem brytyjskim”, który nie ma interesów terytorialnych
w kontynentalnej Europie, odpowiedzia³: „What kind of people they thinking we are?”
Mieroszewski definiowa³ cel polityki jako umiejêtnoœæ dobierania œrodków w celu sprostania
wymogom sytuacji, zaœ realista, jego zdaniem, to nie cynik, ale cz³owiek, który wa¿y zyski
i straty. Wspólnie z Giedroyciem afirmowali model patriotyzmu, który twierdzi³, ¿e „trzeba
umieæ zachowywaæ zasady i zmieniaæ pogl¹dy”.
2. Polityczna poezja idealistyczna
„Trzeba mieæ wizjê rozwi¹zania, do którego siê zmierza. Politycy bez wizji nie s¹ ¿adnymi
realistami, a tylko nieodpowiednimi ludŸmi na nieodpowiednich stanowiskach. Dobra
polityka jest kompromisem pomiêdzy wizj¹ a mo¿liwoœciami. Je¿eli nie ma wizji, mo¿liwoœci
s¹ nie dostrze¿one i nie wykorzystane…”. „Powiedzenie Clausevitza, ¿e polityka jest gr¹
rzeczy mo¿liwych, dotyczy metod i taktyki, a nie celów”. „Sny romantyków urzeczywistniali
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realiœci. Gdyby nie by³o romantyków – realiœci nie mieliby czego urzeczywistniaæ”. „Nasz¹
myœl polityczn¹ cechuje z jednej strony megalomania, z drugiej kunktatorstwo i uwi¹d”.
Trudno nie odnieœæ wra¿enia, ¿e ostatnia myœl trafnie opisuje nasz¹ strategiê „wejœcia”
i „wyjœcia” do Iraku i Afganistanu. „Londyñczyk” by³ jednak przekonany, ¿e atlantycka
wolnoœæ nie mo¿e spokojnie s¹siadowaæ z sowieckim ³agrem i „niemo¿liwa jest budowa
wolnoœci jednych narodów w s¹siedztwie katowni innych”. Nadzieje pok³ada³ w ONZ,
strzeg¹cej prawa miêdzynarodowego. Organizacja ta powinna jednak dysponowaæ realn¹ si³¹
i skutecznym mechanizmem jej u¿ycia, poniewa¿ jak pisa³ Churchill: „Szale sprawiedliwoœci s¹
bezu¿yteczne bez miecza”.
Wed³ug Mieroszewskiego zadaniem polityki jest rozpoznaæ i wykorzystaæ koniunkturê
miêdzynarodow¹ dla spraw polskich. Po 1990 r. nasz¹ wizj¹ by³o cz³onkostwo w NATO i UE.
Czy jednak cz³onkostwo w jakiejœ organizacji mo¿e byæ celem samym w sobie, a nie jedynie
instrumentem s³u¿¹cym realizacji w³aœciwego celu? Jaka jest wizja polskiej polityki
zagranicznej po 2004 r. i praktyczne œrodki jej realizacji? Dlaczego termin „bezpieczeñstwo”
jest w Polsce zazwyczaj definiowany tylko w aspekcie negatywnym, a nie jako kreowanie szans
rozwoju i dobrobytu spo³eczeñstwa? W erze tzw. „postideologii” i „postpolityki”, triumfuje
pragmatyzm nad utopi¹. Niew¹tpliwie ma to swoje zalety. Jednak wskutek negatywnych
doœwiadczeñ XX wieku boimy siê konstruowania odwa¿nych i dalekowzrocznych wizji.
Leszek Ko³akowski zauwa¿y³, ¿e „cele, które doraŸnie nie daj¹ siê zrealizowaæ, nie bêd¹
równie¿ nigdy mog³y zostaæ zrealizowane, je¿eli nie zostan¹ wysuniête wtedy, kiedy siê
zrealizowaæ nie dadz¹”.
3. Polityczna proza realistyczna
„Polityka œredniej wielkoœci pañstwa musi byæ niezmiernie starannie i ostro¿nie formu³owana,
lecz równoczeœnie musi byæ twarda i nieustêpliwa. (…) Twardo i nieustêpliwie broniæ mo¿na
tylko postulatów realnych. (…) Geniusz polityczny polega na umiejêtnoœci oceny, co jest
realne, a co nie jest nierealne. Nie ma bowiem encyklopedycznej definicji realizmu”. „Niestety
nie wszystko, co s³uszne jest realne. (…) Jedn¹ z przyczyn nieudolnoœci polskiej polityki jest
fatalna sk³onnoœæ do poœwiêcania osi¹galnoœci programów na o³tarzu hase³ s³usznych
i szczytnych, lecz nierealnych”.
Otto von Bismarck ju¿ w XIX wieku zauwa¿y³, ¿e „Polacy w polityce s¹ poetami, zaœ w poezji
politykami”. Odbywa³o siê to, ze szkod¹, dla polityki, nie dla poezji. Skuteczna polityka
zagraniczna to obraz malowany za pomoc¹ dwóch farb. Geniusz malarza polega na
odpowiednim dobraniu proporcji. Trudno nie odnieœæ wra¿enia, ¿e wielokrotnie nam siê to
nie udaje. Mylimy po¿yteczne i niezbêdne ka¿demu narodowi budowanie mitów narodowych
(czyli narzêdzi przenoszenia i dziedziczenia wartoœci) z krytyczn¹ i równie¿ niezbêdn¹,
ch³odn¹ ocen¹ przesz³oœci (czyli niejednokrotnie gorzk¹, zdemitologizowan¹ prawd¹
historyczn¹). Z tego pierwszego, zamiast z drugiego, próbujemy wyci¹gaæ konstruktywne
wnioski na przysz³oœæ. Józef Pi³sudski na grobie swoje matki poleci³ wyryæ nastêpuj¹ce s³owa
z „Wac³awa” Juliusza S³owackiego: „Ty wiesz, ¿e dumni nieszczêœciem nie mog¹ za innych
œladem iœæ t¹ sam¹ drog¹”.
Mieroszewski przekonywa³, ¿e handlowaæ mo¿emy nawet z ludo¿ercami, ale tylko na naszych
zasadach. Czy Zachód nie przyj¹³ takiej zasady w stosunkach z „demokratyczn¹” Rosj¹ czy
Chiñsk¹ Republik¹ Ludow¹? Czy „nasze zasady” nie zosta³y z³o¿one na o³tarzu interesów
gospodarczych? A mo¿e to jest w³aœnie metoda upowszechniania „naszych zasad”?
Mieroszowskiego poezja i proza polityczna to de facto próba rozwi¹zania odwiecznego
i nierozwi¹zywalnego dylematu – koniecznoœæ wyboru miêdzy wilsonowskim idealizmem
i bismarckowsk¹ Realpolitik w dyplomacji miêdzynarodowej. U³omnym, ale jednak jakimœ
rozwi¹zaniem, wed³ug „Londyñczyka”, by³a brytyjska tradycja kompromisu. „Nasz polski
romantyzm polega na tym, ¿e wierzymy, i¿ wbrew wszystkim zwyciê¿ymy. Anglicy natomiast
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wierz¹, i¿ wbrew wszystkim dogadaj¹ siê i pokieruj¹ sytuacjê ku jej polepszeniu. Anglicy wierz¹
w improvement”. Trudno nie dostrzec, ¿e w historii Polski wiêcej by³o momentów, gdy
„dogadanie siê” by³o niemo¿liwe. Wspó³czeœnie jednak tak nie jest.
4. Sztuka widzenia polskiego drzewa w miêdzynarodowym lesie
„Musimy innymi s³owy zacz¹æ rozpatrywaæ polsk¹ historiê jako fragment historii Europy , bo
dot¹d by³o odwrotnie – historiê Europy rozpatrywaliœmy zawsze z punktu widzenia
partykularnych interesów polskich. Nie jesteœmy warunkiem sine qua non europejskiego
porz¹dku. Miêdzynarodowe problemy polonizujemy, zamiast polskie zagadnienie
umiêdzynarodawiaæ”.
Jak pokazuje historia Polski ³ad miêdzynarodowy pragnie byæ raczej przewidywalny ni¿
sprawiedliwy. Urabianie opinii œwiatowej, które postulowa³ „Londyñczyk”, polega³o na
propagowaniu przekonania, ¿e jednak jesteœmy istotnym piêtrem w œwiatowym drapaczu
chmur, czyli systemie bezpieczeñstwa zbiorowego. Mieroszewski, podobnie jak stulecie
wczeœniej ksi¹¿ê Adam Czartoryski, uzale¿nia³ miêdzynarodow¹ pozycjê Polski od ³adu
miêdzynarodowego i zasad na jakich jest on zbudowany. Myœl¹c o pierwszym, musimy
oddzia³ywaæ na drugie. W ich epokach historycznych ³ad miêdzynarodowy odebra³ Polsce
niepodleg³oœæ i tylko nowy system stosunków miêdzynarodowych móg³ j¹ Polsce zwróciæ.
System, w którego budowie Polacy by aktywnie uczestniczyli, a nie byli biernymi statystami.
Polska dyplomacja potrzebuje optymistów, którzy nie wierz¹, ¿e rzeczy same id¹ do przodu
(pesymiœci i katastrofiœci myœl¹ odwrotnie), ale s¹ przekonani, ¿e mog¹ posuwaæ siê we
w³aœciwym kierunku, je¿eli sami je bêdziemy we w³aœciw¹ stronê poruszaæ.
5. Polskie piêtro w europejskim gmachu
„Uk³adem odniesienia dla ka¿dej polskiej koncepcji politycznej by³a Europa. Nawet wówczas,
kiedy nie by³o nas na mapie – uk³adem odniesienia wszystkich naszych poczynañ by³a zawsze
Europa”. „Jedynie s³uszny i nowoczesny punkt widzenia: EUROPA PRZEDE
WSZYSTKIM”.
Dla Mieroszewskiego problem integracji europejskiej by³ wyborem miêdzy Europ¹
sfederalizowan¹ a Europ¹ satelick¹. We wspó³czesnym ³adzie miêdzynarodowym to wybór
miêdzy byciem jednym z re¿yserów œwiatowego filmu a odgrywaniem roli sta¿ysty
w amerykañskiej czy mo¿e ju¿ wkrótce chiñskiej produkcji. Bez polskiego piêtra europejski
budynek nie bêdzie tak silny, jak móg³by byæ, zaœ celem Polski jest modernizacja w³asnego
kraju. Warto pamiêtaæ, ¿e wspó³czeœnie wspó³praca, ale te¿ i rywalizacja, odbywa siê na dwóch
poziomach: w ramach europejskiego wie¿owca i miêdzy innymi drapaczami chmur. Nie jest to
jednak gra o sumie zero-jedynkowej, wszyscy na niej mogê zyskaæ, tylko nie w takim samym
stopniu. Nale¿y te¿ mieæ œwiadomoœæ, ¿e budynek europejski jest dopiero w budowie i warto,
¿eby w jego konstrukcji uczestniczy³ nie tylko polski robotnik, ale równie¿ in¿ynier i architekt.
6. Przeceniany Zachód?
„Nie jest win¹ Amerykanów, ¿e ich kraj le¿y na drugiej pó³kuli i interesy Polski nie zawsze
pokrywaj¹ siê z interesami Stanów Zjednoczonych. Natomiast jest wielkim b³êdem mniemaæ,
¿e mo¿na sobie zjednaæ Amerykanów popieraj¹c ich politykê nawet wówczas, gdy jest
wyraŸnie sprzeczna z polsk¹ polityk¹ niepodleg³oœciow¹. (…) PrzyjaŸñ z mocarstwami
zachodnimi – choæ cenna i potrzebna – nie zast¹pi programu wschodniego”. „Na zachodzie
mamy sympatyków, lecz nie mamy sojuszników”.
Czy na pewno myœli te siê zdezaktualizowa³y? Trevelyan twierdzi³, ¿e histori¹ rz¹dzi geografia,
Napoleon dodawa³, ¿e geografia rz¹dzi tak¿e polityk¹. Z rozmyœlañ Mieroszewskiego wynika,
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¿e istniej¹ sojusznicy tylko w konkretnych sprawach, a nie „wieczni i niezmienni”, o których
nale¿y zabiegaæ, wykorzystuj¹c historiê, tradycjê, potencja³ kulturalny i intelektualny kraju.
Zasada „nic o nas bez nas” to dzisiaj unikanie miêdzynarodowej izolacji i kreowanie
dyplomacji polskiej jako stanowczego, ale i wiarygodnego partnera sk³onnego do
kompromisu. Zbyt wiele w polskiej polityce zagranicznej by³o bezkrytycznego „filstwa”
i dogmatycznej „fobii”. „Londyñczyk” nie mia³ jednak ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e nale¿ymy do
chrzeœcijañskiej cywilizacji zachodniej, ale wartoœci¹ naszej kultury jest jej zachodniowschodni charakter.
7. Niedoceniany Wschód?
„Na skutek po³o¿enia geograficznego nasz program zachodni uzale¿niony jest od programu
wschodniego”. „Polska bêdzie tyle znaczyæ na Zachodzie, ile znaczy na Wschodzie, nie
odwrotnie”.
Po 1989 r. sta³o siê odwrotnie. Polska budowa³a swoje kontakty ze Wschodem, wykorzystuj¹c
rosn¹c¹ pozycjê na Zachodzie. Nadszed³ odpowiedni czas, ¿eby zrównowa¿yæ nasz¹ politykê
z korzyœci¹ dla obu kierunków. Myœl Mieroszewskiego wspó³czeœnie mo¿emy odczytaæ
niekoniecznie jako imperatyw dokonania wyboru alternatywnego. W œwiecie naczyñ
po³¹czonych, mocno osadzeni w strukturach zachodnich, powinniœmy graæ na dwóch
fortepianach jednoczeœnie. W 1939 r. wariant: stalinowska Rosja + hitlerowskie Niemcy
oznacza³ zag³adê niepodleg³ej Polski. Dzisiaj wariant europejskich Niemiec + niepodleg³e
kraje ULB + postimperialna Rosja stwarza mo¿liwoœæ przeobra¿enia „przeklêtego miejsca
w Europie” w narzêdzie geopolityczne, pielêgnowania wschodnio-zachodniej kultury
naszego kraju. Nic nie zapowiada, ¿ebyœmy tym razem mieli spaœæ z któregoœ ze sto³ków.
Problem polega na tym, ¿eby na drugim wygodnie usi¹œæ. „Londyñczyk” by³ przekonany, ¿e
Polska musi mieæ znawców Rosji, jednoczeœnie twierdzi³, ¿e coœ takiego jak „znawstwo Rosji”
nie istnienie. Istniej¹ tylko ró¿ne stopnie ignorancji w tej dziedzinie. Uwa¿a³ tak¿e, ¿e nie
zrozumiemy polityki Zachodu nienawidz¹c i gardz¹c Wschodem.
8. „Kultura” – first!
„S³owo jest g³ównym instrumentem dzia³ania politycznego, poniewa¿ w ostatecznym
rozrachunku zwyciê¿yæ nie oznacza pobiæ, lecz zjednaæ. Zaœ zjednaæ oznacza przekonaæ”.
„Polityka miêdzy s¹siedzkimi narodami nie wyczerpuje siê w paktach i traktatach. W gruncie
rzeczy daleko wa¿niejsze jest oddzia³ywanie jednostek”. „Polityka wp³ywów winna byæ
robiona ostro¿nie, ale nieustêpliwie”. „Nie waham siê powiedzieæ w obecnym okresie polityka
to kultura!”.
Instytut Adama Mickiewicza nigdy nie bêdzie dzia³a³ na tak¹ skalê jak British Council, Instytut
Goethego czy Instytut Cervantesa, ale wydaje siê, ¿e mamy skuteczne wzorce do
naœladowania. „Londyñczyk” wzywa³ do porzucenia negatywnej filozofii polskiego
„przedmurza” na rzecz konstruktywnego pomostu. Analitycy s¹ zgodni, ¿e oprócz si³y
militarnej i ekonomicznej coraz istotniejsze w stosunkach miêdzynarodowych jest
oddzia³ywanie kulturalne (byæ mo¿e dlatego Chiny nie zdetronizuj¹ Stanów Zjednoczonych).
Wydaje siê te¿, ¿e nazwisko Mickiewicz wiêkszy rezonans budzi w Moskwie ni¿ Londynie,
Pary¿u, Berlinie czy Waszyngtonie. Warto to pierwsze wykorzystaæ, a to drugie próbowaæ
zmieniaæ – systemowo i programowo, a nie ad hoc.
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9. Bismarck i „pan na zagrodzie”
„Koniunktura historyczna ma³ych i œrednich narodów dobieg³a kresu. Przed ma³ymi
narodami istniej¹ tylko dwa typy polityk. Albo bêd¹ klientami wielkich potêg, albo po³¹cz¹ siê
tworz¹c zespo³y wielkoobszarowe. Dzisiaj bismarckowska teza: absolutna suwerennoœæ jest
ostatecznym celem d¹¿eñ narodowych, jest nieaktualna, nie bêdziemy ju¿ wójtem na
zagrodzie. Sami nie jesteœmy w stanie sobie zapewniæ bezpieczeñstwa w epoce atomu”.
Czy rezygnacja z czêœci suwerennoœci jest cen¹, któr¹ warto zap³aciæ za brak marginalizacji,
bezpieczeñstwo miêdzynarodowe i szanse modernizacyjno-rozwojowe? Jest to uczciwa cena.
Zdaniem Mieroszewskiego abstrakcyjne idee takie jak niepodleg³oœæ, suwerennoœæ czy interes
narodowy za ka¿dym razem nale¿y prze³o¿yæ na jêzyk polityczny epoki. S¹ to wartoœci
stopniowalne i polityczne, a nie absolutne i dogmatyczne. Czy kiedykolwiek odzyskaliœmy
pe³n¹ niepodleg³oœæ, tzn. czy byliœmy ca³kowicie niepodlegli (niezale¿ni) od czynników
miêdzynarodowych? Istnieje tylko niepodleg³oœæ niedoskona³a. Federacja albo unia, jak
dowodzi³ Adolf Bocheñski, je¿eli zwiêksza si³ê pañstwa, nie oznacza zmniejszenia, ale
zwiêkszenie jego stopnia niepodleg³oœci. Historia pokazuje nam równie¿, ¿e points of no
returns, wbrew obawom wielu, de facto nie istniej¹. Pojawienie siê nowych uczestników
stosunków miêdzynarodowych nie wyeliminowa³o z nich pañstw narodowych. Co wiêcej,
tworzenie przez pañstwa narodowe struktur ponadnarodowych to dowód ich si³y i pewnoœci
siebie, a nie s³aboœci. Ponadto jest to skuteczne lekarstwo na destruktywny nacjonalizm.
10. Zupa pomidorowa
„Ró¿nica pomiêdzy zup¹ pomidorow¹ a demokracj¹ polega na tym, ¿e na zupê pomidorow¹
mamy doskona³e i dok³adne przepisy, natomiast na demokracjê przepisu nie ma. Kopiowanie
cudzych wzorców nie prowadzi do niczego”. „Systemu demokracji nie wybiera siê jak modelu
nowego samochodu. System demokratyczny musi samorodnie wynurzyæ siê z miejscowych
warunków i z miejscowego t³a spo³ecznego i gospodarczego”.
Administracja Georga Busha Juniora nie czyta³a esejów „Londyñczyka” i jak siê okaza³o,
pragnê³a ugotowaæ zupê pomidorow¹ na Bliskim Wschodzie wed³ug amerykañskiego
przepisu. Zrozumia³a trauma po 11 wrzeœnia okaza³a siê decyduj¹ca. W praktyce istniej¹ ró¿ne
formy demokracji, podobnie jak zupa pomidorowa mo¿e byæ podawana z ry¿em lub
makaronem. Co wiêcej, do jej przygotowania mo¿na u¿yæ œwie¿ych pomidorów, soku lub
koncentratu pomidorowego czy nawet ketchupu. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e w ka¿dej
demokracji, podobnie jak w zupie pomidorowej, czêœæ sk³adników jest wszêdzie taka sama,
je¿eli demokracja ma byæ demokracj¹ (bezprzymiotnikow¹!). Problem polega na tym, ¿e
musz¹ one wyrosn¹æ z rodzimej gleby, a nie byæ importowane. Powinniœmy, tam gdzie to
mo¿liwe, stymulowaæ ich rozwój, kulturowo nawo¿¹c niejednokrotnie wyja³owion¹ ziemiê.
Musimy mieæ jednak œwiadomoœæ, ¿e pomidory wszêdzie nie urosn¹, a poza tym nie ka¿dy
przepada za zup¹ pomidorow¹. Warto o tym pamiêtaæ tak¿e odnoœnie wspó³czesnej Bia³orusi
i Ukrainy.
Opuszczaj¹c galeriê myœli Mieroszewskiego warto przy jej wyjœciu umieœciæ ostatni „obraz”
„Londyñczyka”: „¯ycie ma niewiele wspólnego z logik¹ i polityka ma niewiele wspólnego
z logik¹. Niemniej stosowanie analizy i argumentacji logicznej jest jedyn¹ metod¹
uracjonalnienia tak ¿ycia, jak i polityki”. Publicysta mia³ œwiadomoœæ, ¿e w demokracji polityka
najczêœciej nie jest racjonalna ani dalekowzroczna. Czy jednak to co „jest” równie¿ byæ
„powinno”?
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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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