
1

M A G A Z Y N  I N S T Y T U T U  W O L N O Ś C I

G R U D Z I E Ń  2 0 2 2

LIDERZY 
NA KRAWĘDZI. 
Przywództwo 
w czasach kryzysu

fot. PAP/Newscom



P O L S K A  W  P R A K T Y C E  /  G R U D Z I E Ń  2 0 2 2

2

SPIS 
TREŚCI

Wydawca Instytut Wolności
Hoża 27/14 Warszawa 00-521
Szef projektu Igor Janke
Redaktor naczelny numeru Łukasz Grűtzmacher
Autorzy Bartosz Chmielewski, Grzegorz Górny, 
Bogna Janke, Igor Janke, Jarosław Kociszewski,
Anna Kwiatkowska, Piotr Podemski,
Daniel Szeligowski, Piotr Zaremba
Opracowanie graficzne prgrf.pl

Edytorial: Świat na krawędzi i jego liderzy       3

Jakiego przywództwa dziś potrzebujemy?                      4
Igor Janke

Wołodymyr Zełenski – lider z przypadku, przywódca z wyboru 7
Daniel Szeligowski

Czy Olafowi Scholzowi uda się zostać mężem stanu?        13
Anna Kwiatkowska

Viktor Orbán: podążać za wolą większości                                                                             17
Grzegorz Górny

Kaja Kallas: premierka, której wyrosły kły i pazury                        20
Bartosz Chmielewski

Cisza po burzy. Czekając na nowe oblicze Giorgii Meloni             23
Piotr Podemski

Powrót Luli. Co przyniesie trzecia kadencja?                           27
Bogna Janke

Netanjahu znowu ograł rywali. Popularność nie jest jego największym atutem             30
Jarosław Kociszewski

Tusk i Kaczyński – liderzy wiecznie żywi?                                                                     33
Piotr Zaremba

M A G A Z Y N  I N S T Y T U T U  W O L N O Ś C I

G R U D Z I E Ń  2 0 2 2

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

https://prgrf.pl
https://prgrf.pl


Świat na krawędzi 
i jego liderzy
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Dwa lata temu, gdy kolejne fale pandemii zalewały świat – burząc poczucie bezpieczeństwa i zmu-
szając do zmiany przyzwyczajeń, przez wielu uznawanych za święte – wydawało się, że właśnie 
doszliśmy do punktu zwrotnego historii. Tymczasem za następnym zakrętem toczących się w przy-
spieszonym rytmie  dziejów już czekała rosyjska napaść na Ukrainę, która wywróciła do góry no-
gami międzynarodowy porządek, rozpętując globalny kryzys polityczny i gospodarczy. W pełni 
uzasadnione jest więc poczucie, że znaleźliśmy się na jakiejś historycznej krawędzi. Na granicy mię-
dzy rzeczywistością, jaką dobrze znamy z doświadczenia, a czymś nowym. Nowym porządkiem. 
A może chaosem. Okazuje się bowiem, że trzeba walczyć w obronie wartości, które powszechnie 
obowiązywały w znanym nam świecie. Inaczej ten świat na naszych oczach może lec w gruzach. 
Dosłownie.

Czy wobec zagrożenia ze strony Rosji zdołamy porozumieć się i zjednoczyć? Kreml z pełną de-
terminacją dąży nie tylko do powiększenia swojego terytorium, lecz również do narzucenia prawa 
pięści jako powszechnie obowiązującego.  Czy wspomaganym przez Zachód Ukraińcom uda się 
przeciwstawić tym zapędom? Czy nasze wsparcie jest wystarczające i do końca szczere? Jak długo 
– w imię wolności i solidarności – będziemy gotowi ponosić odczuwane na co dzień koszty anga-
żowania w słuszną ukraińską sprawę? Takie i podobne pytania cisną się na usta, gdy z niepokojem 
śledzimy deklaracje i decyzje polskich, europejskich i światowych liderów. Na przywódcach zawsze 
spoczywa duża odpowiedzialność, jednak dziś – kiedy ponownie realne stało się zagrożenie użycia 
broni atomowej – jest ona naprawdę ogromna. Warto więc przyjrzeć się bliżej liderom, przewodzą-
cym dzisiaj światu. Światu, który znalazł się na dziejowej krawędzi.

W najnowszym numerze „Polski w Praktyce” postanowiliśmy zapytać właśnie o współczesne przy-
wództwo polityczne. Domyślnym kontekstem jest oczywiście obecna, dynamiczna sytuacja mię-
dzynarodowa. Podejmujmy  refleksję nad źródłami narastającego od kilku lat kryzysu przywództwa 
politycznego oraz próbę zarysowania sylwetki wymarzonego lidera przyszłości. Następnie przecho-
dzimy do analizy stylu przywództwa wybranych liderów – nie  tylko europejskich – którzy z różnych 
powodów wydali nam się interesujący. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście Wołodymyr Zełen-
ski, któremu poświęcamy najwięcej uwagi. Z Zełenskim zestawiamy niemieckiego kanclerza, Olafa 
Scholza i estońską premier, Kaję Kallas; premiera Węgier, Viktora Orbána, i świeżo upieczoną pre-
mier Włoch, Giorgię Meloni; bierzemy wreszcie na tapetę dwóch „niezatapialnych” liderów, Lulę da 
Silvę  i Benjamina Netanjahu  – polityków przez wielu spisanych już na straty, którzy w ostatnich ty-
godniach wrócili do władzy. Na deser zapraszamy do porównania stylu przywództwa dwóch posta-
ci z rodzimego podwórka – Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Ocenę, jak na tle światowych 
przywódców wypadają liderzy dwóch zwaśnionych polskich plemion pozostawiamy czytelnikom…

Łukasz Grűtzmacher
Redaktor numeru

3



P O L S K A  W  P R A K T Y C E  /  G R U D Z I E Ń  2 0 2 2

4

Jakiego przywództwa 
dziś potrzebujemy? 
IGOR JANKE  

fot. Keegan Everitt/pexels.com
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Polityka twitterowa 
Co powoduje, że mamy taki deficyt odważnych ludzi 
z wizją w polityce? Najprostszą odpowiedzią wydaje 
się wpływ nowych technologii i komunikacji. Poli-
tycy są rozliczani codziennie nie tylko z decyzji, ale 
i słów, które wypowiadają. Przywódcy nie czekają na 
wyniki swoich prac na koniec kadencji, tylko nerwo-
wo zaglądają na twittera po kilka razy dziennie, by 
sprawdzić, jak ich decyzja jest odbierana przez ludzi, 
którzy najczęściej nie rozumieją jej sensu. Liczy się 
szybki efekt, błyskotliwa riposta i „przykrycie” wpad-
ki spektakularną wypowiedzią, o której za kilka dni 
publiczność i tak zapomni. To cecha nie tylko pol-
skiej polityki. Tak się dzieje w większość państw de-
mokratycznych. 

Trudno wskazać dziś liderów, o których można po-
wiedzieć, że są gotowi unieść ciężar wyzwań stoją-
cych przed ich społeczeństwami. Na tle tej nijakości, 
braku wizji i odwagi niezwykle wyróżnia się prezydent 
Ukrainy. Zdarza się, że to czas buduje przywódców.

Poza osobistymi przymiotami Wołodomyra Ze-
łenskiego znacznie miały okoliczności. Prezydent 
Ukrainy stanął wobec wyzwań ostatecznych, nie 
twitterowych gierek. Oczywiście mógł z tej szansy 
nie skorzystać. Stanął jednak na wysokości zadania 
tak bardzo, jak tylko można. W najbardziej drama-
tycznym momencie nie zląkł się, objął prawdziwe 
przywództwo, zarządza krajem taktycznie i strate-

gicznie, znakomicie komunikuje się zarówno ze swo-
im społeczeństwem, jak i z całym zewnętrznym, 
niezwykle skomplikowanym otoczeniem. Na jego tle 
widać miałkość zachodnich elit politycznych.

W biznesie jest inaczej
Co ciekawe, inaczej jest w biznesie. Tu można spo-
tkać całkiem sporo wybitnych postaci, które budują 
swoje organizacje, prowadzą ją przez trudne czasy, 
budują strategiczne plany, prowadzą swoje zespo-
ły i tak naprawdę to oni zmieniają świat. To biznes 
wprowadza dziś rewolucyjne zmiany, firmy rosną 
i mają coraz większy wpływ na naszą rzeczywistość. 
Często zbyt duży i to staje się groźne. Skąd ta róż-
nica między przywództwem w polityce a biznesie?  
W biznesie nadal liczy się cel długofalowy – wynik 
na końcu procesu, a nie na koniec dnia czy miesiąca. 
Ważny jest końcowy efekt, a nie wynik najbliższego 
sondażu. To różnica fundamentalna i kluczowa. Di-
gitalizacja świata, zalew bieżących komunikatów, 
milionów błyskawicznych sygnałów od kibiców 
życia publicznego, wszystko to zdewastowało poli-
tykę. Czy następne pokolenia polityków nauczą się 
z tym żyć? Zapewne tak – pokolenie będące u wła-
dzy jest oszołomione i przygniecione możliwościa-
mi technologicznymi i nie bardzo sobie z tym radzi. 
Zapewne potrzebna jest wymiana pokoleniowa. Dla-
tego też w Instytucie Wolności prowadzimy Szkołę 
Przywództwa, by przyspieszyć proces wymiany elit 
i wprowadzić do życia publicznego pokolenie ludzi 

Żyjemy w czasach wstrząsów geopolitycznych, cywilizacyjnych, technologicznych 
i klimatycznych. Świat zmienia się tak szybko, jak nigdy w swojej historii. Pędzi i rozwija 
się. Nieustannie pojawiają się nowe możliwości, ale i nowe zagrożenia. Co chwila stajemy 
przed nowymi wyzwaniami. Codziennie musimy się mierzyć z koniecznością podejmowania 
decyzji, które mają wpływ na nasze życie, życie naszego otoczenia, wspólnoty. 
Takie czasy wymagają dobrego przywództwa. Czy mamy dziś mądrych przywódców, którzy 
są gotowi patrzeć szeroko, myśleć strategicznie, kiedy trzeba - iść pod prąd, podejmować 
niepopularne decyzje? 
Czy mamy dziś liderów na miarę Ronalda Reagana, Margaret Thatcher, Lee Kuan Yew (były 
premier Singapuru), czy choćby Tony’ego Blaira?  Przywódców mających wizję i gotowych 
ją konsekwentnie realizować? 
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lepiej wykształconych i lepiej rozumiejących współ-
czesny świat i jego wyzwania.

W Szkole Przywództwa nie prowadzimy osobnych 
kursów dla przywódców politycznych, biznesowych 
czy tych, którzy pracują w administracji lub organi-
zacjach pozarządowych. Bo dobre przywództwo po-
siada te same cechy w każdym sektorów i w każdej 
dziedzinie życia.

Pasja, wizja, empatia
Dobry przywódca musi wiedzieć, dokąd idzie. Mieć 
wizję i świadomość, że uczestniczy w procesie, któ-
ry ma rożne fazy i prze tez fazy musi przeprowadzić 
swój zespól.

Musi sam jasno widzieć swój cel, ale też umieć 
o nim opowiedzieć, nazwać go i wytłumaczyć swo-
im ludziom. Musi umieć ich porwać, wywołać ich 
entuzjazm i sprawić, by poczuli, że to ich własny cel, 
że to jest wspólne przedsięwzięcie. Musi mieć w so-
bie wielką pasję, by móc nią zarażać innych.

Jednocześnie musi być gotów w każdej chwili ten 
cel modyfikować, a czasem wręcz zmieniać, bo rze-
czywistość jest tak dynamiczna, jak nigdy w historii.

Dobry przywódca otacza się najlepszymi ludźmi. 
Nie boi się zapraszać do współpracy osób lepszych 
od siebie w poszczególnych dziedzinach. One tylko 
go wzmacniają. Ich sukces będzie jego sukcesem. 
To coś, co - zwłaszcza w polskiej polityce - rzadko 
się zdarza. Lepsi są zagrożeniem, więc są wycinani. 
Między innymi dlatego „lepsi” zwykle (od wszystkie-
go są wyjątki) nie idą dziś do polityki. 

Przywódca nie przestaje się uczyć. Ten proces nie 
ma końca. Koniec nauki oznacza koniec rozumienia 
zachodzących zmian. Dlatego też musi otaczać się 
różnymi ludźmi, dostarczającymi mu i tworzącymi 

różną wiedzę. Musi umieć czerpać z dobrze rozu-
mianej różnorodności. Poznawanie różnych punk-
tów widzenia tworzy wartość. Zamykanie się w swo-
jej bańce powoduje uwiąd.

Przywódca musi komunikować, i na zewnątrz, i do 
wewnątrz. Pochylać się nad swoimi klientami, part-
nerami, wyborcami i nad swoimi pracownikami 
i współpracownikami. Musi umieć słuchać. Słuchać. 
Nie tylko mówić, ale również słuchać. Musi umieć 
rozbudzać marzenia swoich ludzi i dać im warunki 
do ich realizacji i spełnienia. Ich siła, ich spełnienie, 
ich satysfakcja, będzie jego sukcesem. To zespół 
buduje sukces. 

Musi umieć konfrontować się z innymi opiniami, 
z krytyką. Przywódca prosi o krytykę i wyciąga z niej 
wnioski. Przywódca musi mieć pokorę, rozumieć 
swoje ograniczenia.  Jednocześnie musi umieć prze-
konywać do swoich racji. Jeśli nie ma w nim wielkiej 
wiary w to, co robi, pasji, jeśli w jego oczach nie pło-
nie ogień, nie osiągnie sukcesu. Aby pociągnąć za 
sobą otoczenie, musi dawać swoim ludziom poczu-
cie, że jest jednym z nich, a nie wielkim samotnikiem 
zamkniętym w wieży.

Na koniec przywódca musi mieć w sobie odwagę 
podjęcia ryzyka i wzięcia za nie pełnej odpowiedzial-
ności. Bo to on podejmuje decyzje i bierze ten ciężar 
na siebie. Odpowiedzialność za przedsięwzięcie, za 
cele, ale przede wszystkim za ludzi, których zabiera 
ze sobą w podróż. On musi mieć odwagę ponosze-
nia ryzyka, ale swoim ludziom musi dać poczucia 
pełnego bezpieczeństwa. Oni muszą mu zaufać 
i czuć się spokojni. 

Takiego przywództwa wymagają czasy zmian, 
wstrząsów i rozwoju. Czy tacy są współcześni przy-
wódcy? Przyjrzyjmy się współczesnym politykom 
także pod tym kątem.

IGOR JANKE
Szef projektu Polska w Praktyce, prezes Fundacji Instytut Wolności, twórca Szkoły Przy-
wództwa Instytutu Wolności. Ekspert ds. komunikacji, mentor biznesu, publicysta, autor 
książek. W przeszłości m.in. redaktor naczelny Polskiej Agencji Prasowej i szef działu poli-
tycznego Rzeczpospolitej. Współtwórca Niezależnego Forum Publicystów Salon24, prowa-
dzący programy radiowe (TOK FM) i telewizyjne (TVP, Polsat News, TV Puls), autor setek 
analiz politycznych, reportaży i wywiadów.
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Wołodymyr Zełenski 
– lider z przypadku, 
przywódca z wyboru
DANIEL SZELIGOWSKI

fot. PAP/ Viktor Kovalchuk
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W dramatycznych warunkach Wołodymyr Zełenski zjednoczył Ukraińców i skutecznie 
motywuje ich do walki z rosyjskim najeźdźcą. Zaskarbił sobie przychylność wolnego 
świata, który na bezprecedensową skalę wspiera dziś Ukrainę militarnie, finansowo 
i politycznie. Ubrany w kultowy już zielony t-shirt, Zełenski stał się globalną ikoną walki 
ukraińskiego narodu o wolność i niezależność od barbarzyńskiej Rosji. Zełenski to dziś 
synonim przywództwa. Jego każde słowo, gest i decyzję studiować będą kolejne pokolenia. 

Ta jedna decyzja
W swym krótkim politycznym życiu Zełenski zdążył 
podjąć kilka trudnych decyzji, ale tylko tę jedną o zna-
czeniu absolutnie fundamentalnym. Jego odmowa 
ewakuacji z Kijowa oraz styl, w jakim to uczynił, na 
trwałe zapewniły mu miejsce w annałach historii. 
Co jednak szczególnie ważne, nadały niepodważal-
ną wiarygodność temu, tracącemu przecież w son-
dażach w przeddzień wybuchu wojny, prezydentowi. 
Z charyzmatycznego, aczkolwiek niekiedy nieudol-
nego i zdradzającego autorytarne ciągoty przywód-
cy, stał się symbolem wolności i niezłomności du-
cha, świecąc przykładem swoim rodakom. 

Jego przywództwo ma znaczenie nie tylko w kon-
tekście sytuacji wewnętrznej na Ukrainie, jako pa-
liwo dla ukraińskiego oporu. Zełenski oddziałuje 
zwłaszcza na światową opinię publiczną, zapewnia-
jąc państwom wolnego świata społeczną aprobatę 
dla wspierania Ukrainy, bądź przyczyniając się do 
wywierania społecznej presji na rządy niechętne 
udzielaniu takiej pomocy. Wizerunek Zełenskiego 
jest kluczowy dla powodzenia ukraińskiej sprawy. 
Spróbujmy zatem scharakteryzować styl przywódz-
twa ukraińskiego prezydenta, którego losy śledzą 
każdego dnia miliony ludzi na całym świecie. 

Chłopak z blokowiska
Zełenski jest bez wątpienia osobą charyzmatycz-
ną, aczkolwiek to charyzma chłopaka z blokowiska, 
z którego notabene rzeczywiście pochodzi, a nie 
charakter kołnierzyka z Ligi Bluszczowej. Ukraiński 

prezydent jest bezpośredni, prostolinijny, w sposób 
naturalny błyskawicznie skraca dystans między 
sobą a rozmówcą. Niezręczną sytuację z chęcią roz-
ładuje żartem. Gdy natomiast uważa to za stosowne, 
swojemu interlokutorowi odpowie tak, by mu poszło 
w pięty. Nie ma znaczenia czy rozmawia ze swoimi 
współpracownikami, czy z zagranicznymi gośćmi, 
którzy odwiedzają go na ulicy Bankowej. Jak sam to 
kiedyś ujął, chciałby, żeby po zakończonej prezyden-
turze ludzie podchodzili do niego na ulicy i klepali go 
po plecach. Że taki równy z niego gość.

To właśnie z doświadczenia blokowiska bierze 
się ten jego trudny do podrobienia wizerunek. Gdy 
w żołnierskich słowach, za pośrednictwem krótkie-
go klipu, nagranego w schronie lub podczas spaceru 
ulicami Kijowa, zwraca się do narodu i do zagranicz-
nych partnerów. Siła oddziaływania Zełenskiego 
bierze się z jego naturalności i autentyczności, czy-
niąc zarazem jego przekaz wiarygodnym. Klucz tkwi 
w prostocie. Ubrany w garnitur i krawat nie byłby już 
tym samym fenomenem.

Dyskretny urok autorytaryzmu
Zełenski jest przy tym liderem autorytarnym. To on 
wyznacza cele, wymaga ich realizacji, nawet jeśli 
zdarza mu się swe decyzje konsultować z wąskim 
gronem współpracowników. Zdaje to egzamin wa-
runkach wojny, bo przyspiesza proces decyzyjny 
i wpływa na spójność obozu rządzącego. Ogranicza 
jednak wszelkie poważne dyskusje w obozie władzy, 
chociaż można się spierać czy podczas wojny aby 
na pewno jest czas i miejsce na takie dysputy. 
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Zresztą wojna w znacznej mierze chroni ukraiń-
skiego prezydenta przed krytyką międzynarodową. 
W normalnych warunkach Zełenski znajdowałby się 
pod stałą presją zachodnich partnerów, oskarżają-
cych go o nadmierną koncentrację władzy i przypad-
ki jej nadużywania. Jednak w sytuacji gdy rosyjskie 
rakiety spadają na ukraińskie miasta, a rosyjscy żoł-
nierze dokonują kolejnych aktów ludobójstwa, pod-
ważanie sposobu sprawowania władzy przez ukra-
ińskiego prezydenta byłoby ewidentnym działaniem 
na korzyść Rosji. Oskarżeń o sprzyjanie Putinowi 
zachodni politycy wolą unikać, ale w rozmowach 
w cztery oczy prezydent Ukrainy bez wątpienia taką 
krytykę pod swoim adresem słyszy. 

Niedyplomatyczny dyplomata
W kontaktach międzynarodowych ukraiński prezy-
dent balansuje na cienkiej linii tego, co w dyplomacji 
jest do przyjęcia. Zełenski zdaje sobie sprawę, jak 
trudno w świetle kamer odmówić jego pełnym emo-
cji prośbom, podać w wątpliwość jego decyzje lub 
formułować wobec niego zarzuty. Toteż świetnie wy-
korzystuje koniunkturę międzynarodową, żeby wy-
wierać presję na partnerów zagranicznych. Gdy na 
Kijów spadały rosyjskie rakiety, Zełenski, ewidentnie 
zdenerwowany, przypominał swoim sojusznikom, że 
z prośbą o obronę przeciwrakietową zwracał się już 
wiele tygodni wcześniej. Niejako przypisywał w ten 
sposób społeczności zachodniej współodpowie-
dzialność za śmierć ukraińskich cywili.

Tylko że to ciągłe wywieranie presji na partnerów, 
uzasadnione w czasie wojny, po jej zakończeniu 
może obrócić się przeciwko samej Ukrainie. Zełen-
ski, nawet jeśli niesłusznie, będzie bowiem uważa-
ny przez przywódców innych państw za roszcze-
niowego, a wszak wielu z nich pomaga Ukrainie 
wbrew własnej woli – dlatego, że muszą, nie dlate-
go, że chcą. Sojusznicy zaciskają dziś zęby i gryzą 
się w język, jednak często chowają do Zełenskiego 
urazę. Gdy nadarzy się okazja odpłacić mu pięknym 
za nadobne, bez wątpienia to zrobią. Jest to tym 
bardziej prawdopodobne, im częściej Zełenski de-
cyduje się na przekroczenie pewnych powszechnie 
akceptowalnych granic. Weźmy choćby niemieckie-
go prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera, któremu 
odmówiono swego czasu wizyty w Kijowie. Choć ja 
osobiście [D.Sz.] tę decyzję Zełenskiego chwaliłem, 

to już w oczach Niemców – i pewnie nie tylko ich – 
ukraiński prezydent takim gestem nadwyrężył swą 
wiarygodność.

Życie to nie film
Autentyczność Zełenskiego ma też swoje drugie 
oblicze, gdy politycznemu naturszczykowi puszcza-
ją nerwy i naszym oczom ukazuje się odmienny od 
starannie kreowanego przez jego PR-owców wize-
runek. Jeszcze zanim został prezydentem, Zełenski 
dał się poznać ze swych mało kulturalnych odzywek 
do ukraińskich dziennikarzy. Jego nieprzemyślane 
wypowiedzi, choćby dotyczące stosunków z Rosją, 
sprawiły, że ówczesny sztab Zełenskiego odsunął 
go na bok, a w jego imieniu wypowiadali się człon-
kowie sztabu, zwłaszcza grający wtedy pierwsze 
skrzypce Dmytro Razumkow. To dzięki temu zabie-
gowi Zełenski sprawił, że Ukraińcy de facto głosowa-
li na Wasyla Hołoborodźkę, jego serialowe wcielenie, 
nie na samego Zełenskiego jako takiego. Okazało 
się paradoksalnie, że brylujący w mediach Zełenski 
ma problemy w kontaktach z… mediami. Nie minęły 
one po objęciu prezydentury, toteż Zełenski został 
otoczony szczelnym kordonem doradców ds. wize-
runku i unikał spotkań z dziennikarzami. Gdy pod 
presją zorganizował tzw. maraton prasowy, widać 
było u niego dyskomfort i zdenerwowanie. 

Zełenski z tego zapewne powodu dość oszczędnie 
podchodzi do kwestii transparentności i kontaktów 
medialnych. Z dziennikarzami rozmawia niechętnie 
i nieczęsto. Aczkolwiek nie ma w tym nic dziwnego, 
bo przed wybuchem wojny prezydent w gruncie rze-
czy budował dość scentralizowany system władzy, 
wbrew swoim publicznym zapewnieniom. Na świa-
tło dzienne wychodziły jednocześnie kolejne afery 
osób z jego najbliższego otoczenia, które stopniowo 
burzyły opowieść o prezydencie „słudze ludu”. Me-
dia mu przeszkadzały, nie pomagały.

Sługa ludu?
To nie Zełenski wygrał kampanię prezydencką, tyl-
ko Wasyl Hołoborodko, jego sceniczna postać z se-
rialu „Sługa Ludu”. Ukraińcy niewiele dowiedzieli się 
o Zełenskim-polityku, trzymanym za kulisami, więc 
projektowali na niego wizerunek filmowego nauczy-
ciela. Tej pełnej sprzeczności serialowej postaci 
można było przypisać dowolne poglądy i w taki 
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właśnie sposób dowolne poglądy Ukraińcy przypi-
sali Zełenskiemu. Każdy odnalazł w nim to, czego 
szukał – zwolennika rządów silnej ręki, zwolennika 
daleko posuniętej decentralizacji, stronnika integra-
cji z UE i NATO, stronnika bliższej współpracy z Ro-
sją. A przy tym Ukraińcy głosując na Zełenskiego 
skreślili w swoim mniemaniu całą ukraińską klasę 
polityczną. 

Tymczasem Zełenski od zawsze był integralną czę-
ścią tejże klasy politycznej. Występował prywatnie 
na przyjęciach u polityków i oligarchów. Politycy byli 
stałymi gośćmi na jego spektaklach. Zełenski peł-
nił rolę błazna na dworze, wyśmiewającego władze. 
Jednocześnie jednak, jak ów błazen, był tego dwo-
ru integralną częścią. Jego rolą było „spuszczanie 
powietrza”, rozładowywanie napiętych nastrojów 
społecznych. W kampanii prezydenckiej Zełenski 
umiejętnie wykorzystał swoje dworowanie z władzy, 
jawiąc się jako osoba spoza systemu, ale był to tylko 
zgrabny chwyt wizerunkowy.

Rządy twardej ręki
By lepiej rozumieć styl przywództwa Zełenskiego 
warto pamiętać o jego doświadczeniach sprzed 
2019 r. Twardą ręką sprawnie zarządzał biznesem 
z branży kreatywnej i to właśnie zarządzanie twardą 
ręką przeniósł do swojej prezydenckiej administra-
cji – ze wszystkimi tego plusami i minusami. Osta-
teczna decyzja zawsze należy do Zełenskiego, a za-
głębia się on często w sprawy, które równie dobrze 
mogłyby zostać rozwiązane na niższym szczeblu. 
Przypomina pod tym względem swojego poprzed-
nika, Petra Poroszenkę, znanego z tzw. mikromene-
dżmentu. 

U Zełenskiego ta obsesja kontroli jest niezwykle wi-
doczna. Po zdobyciu władzy dość szybko odsunął od 
siebie osoby samodzielnie myślące – wyrzuceni zo-
stali m.in. Andrij Bohdan, pierwszy szef prezydenckiej 
administracji, oraz wspomniany wcześniej Dmytro 
Razumkow, wówczas przewodniczący Rady Najwyż-
szej. W najbliższym otoczeniu prezydenta pozostali 
głównie przytakujący Zełenskiemu akolici. Prezydent 
podejmował kontrowersyjne lub ewidentnie błędne 
decyzje, bo nie było już nikogo, kto by ośmielił się mu 
przeciwstawić. Ubocznym efektem było pogrążanie 
się prezydenckiej administracji w konfliktach we-

wnętrznych, bo członkowie ekipy Zełenskiego rywali-
zowali między sobą o dostęp do prezydenta.

Zełenski chciał rządzić Ukrainą tak, jak wcześniej 
swoim biznesem. Zdołał skupić w swoim ręku 
ogromną władzę, niemniej nie udało mu się zbudo-
wać systemu tak „sprawnego” jak Janukowyczowi. 
Ukraińscy komentatorzy żartowali prywatnie, że Ze-
łenski nie został autokratą bo nie umiał, nie dlatego, 
że nie chciał. Nie był choćby w stanie zablokować 
jednej z najważniejszych reform ostatnich lat, decen-
tralizacji władzy, a przecież kilkukrotnie próbował ją 
wykoleić, by zachować wpływ na sytuację w regio-
nach. Konflikty prezydenta z merami największych 
miast trwają zresztą do dziś.

Po pierwsze biznes
Doświadczenie biznesowe Zełenskiego przekłada 
się zarazem na jego zachowanie jako głównego 
ukraińskiego dyplomaty. Bliskie jest mu podejście 
transakcyjne à la Donald Trump – „coś za coś”. Zde-
cydowanie łatwiej dyskutuje się z nim o interesach 
niż o wartościach. Jako prezydenta interesowały go 
przede wszystkim inwestycje, chętnie uczestniczył 
w różnych forach biznesowych, przy okazji każdej 
wizyty zagranicznej spotykał się z lokalnymi biznes-
menami i z nimi rozmawiał na temat potencjalnego 
zaangażowania na Ukrainie. Można było odnieść 
wrażenie, że prezydent był tymi spotkaniami znacz-
nie bardziej zainteresowany niż kontaktami dyplo-
matycznymi. Liczyły się konkrety, rozmowy z zagra-
nicznymi liderami raczej go nudziły.

Naczelny dowódca
Stopień wpływu Zełenskiego na ukraińską armię nie 
jest do końca jasny. Oczywiście jego pozycja ule-
gła radykalnemu wzmocnieniu od czasu rosyjskiej 
inwazji. Już wcześniej miał ogromny wpływ na ob-
sadę stanowisk, zwłaszcza w sferach powiązanych 
z kontraktami zbrojeniowymi – czyli tam, gdzie prze-
pływały duże pieniądze. Z drugiej strony, ukraińska 
armia została dalece zdecentralizowana w ostatnich 
latach. Dowódcy w terenie mają o wiele większą 
swobodę w podejmowaniu decyzji niż chociażby do-
wódcy rosyjscy, co notabene okazało się przewagą 
Ukraińców na polu boju. Co jakiś czas słyszymy też 
pogłoski o napięciach między administracją prezy-
dencką a wojskowymi, które miałyby być związane 
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z naciskami prezydenta na sposób prowadzenia 
przez ukraińską armię działań zbrojnych. W trakcie 
kontrofensywy pod Chersoniem Zełenskiemu zale-
żało wszak na jak najszybszym odbiciu miasta, pod-
czas gdy wojskowi obawiali się pośpiechu ze wzglę-
du na potencjalnie zbyt wysokie koszty osobowe. 

Konflikty wewnętrzne
Zełenski nie stronił od konfliktów po objęciu prezy-
dentury. Najważniejszym był jego konflikt z byłym 
prezydentem Petrem Poroszenką, do gnębienia któ-
rego używał wszelkich dostępnych metod, włącznie 
ze Służbą Bezpieczeństwa i prokuraturą. Poroszen-
ko w pewnym momencie otarł się nawet o areszt. 
Szczęśliwie Zełenski zrobił krok w tył, pod między-
narodową presją, inaczej Ukraina weszłaby w tę woj-
nę z bagażem gorącego konfliktu wewnętrznego. 

Oczywiście ten konflikt między Zełenskim a Poro-
szenką trwa nadal, został jedynie tymczasowo wy-
ciszony. Ukraińskie siły polityczne na czas wojny 
zawarły swego rodzaju wewnątrzkrajowe zawiesze-
nie broni. Jego trwałość stoi jednak pod znakiem 
zapytania, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób Ze-
łenski za pomocą służb wymusił na Wiktorze Med-
wedczuku zeznania przeciwko Poroszence. Konflikt 
wybuchnie ponownie gdy wojna się skończy lub doj-
dzie do dłuższego zawieszenia broni między Ukra-
iną i Rosją. No i oczywiście w sytuacji, gdyby sprawy 
na froncie przybrały dla Ukrainy niekorzystny obrót.

Wojna przyniosła też nową odsłonę konfliktu Zełen-
skiego z merami największych miast. Widoczny jest 
spór choćby na tle pozyskiwania inwestycji na odbu-
dowę Ukrainy. Prezydent stara się monopolizować 
kontakty zagraniczne i scentralizować proces od-
budowy kraju – jego sztandarowy program zakłada 
przydzielenie odbudowy poszczególnych regionów 
Ukrainy konkretnym państwom partnerskim, które 
miałyby stać się „patronami”. Tymczasem merowie 
dużych miast i władze lokalne korzystają z własnych 
kontaktów zagranicznych i często woleliby sami do-
bierać sobie partnerów i potencjalnych inwestorów, 
bez nadzoru z Kijowa.

Lider z przypadku 
Jakkolwiek kontrowersyjnie to brzmi, rosyjska inwa-
zja okazała się dla tracącego na sympatii Zełenskie-

go szansą na ucieczkę do przodu, z której świetnie 
potrafił skorzystać. Nie tylko odzyskał zaufanie 
Ukraińców i przeistoczył się w przywódcę rozpo-
znawalnego na arenie międzynarodowej. Stanął na 
czele obrony napadniętego państwa i zdał najważ-
niejszy w swoim życiu egzamin dojrzałości. To on 
wiedzie Ukrainę przez meandry wojny i niewielu 
śmiałoby dziś kwestionować jego przywództwo. 
Zełenski sprzed wojny i Zełenski po 24 lutego br. to 
dwie zupełnie inne postaci. Przed wojną był typo-
wym managerem. Dziś jest prawdziwym przywód-
cą, który ma wizję i potrafi do niej przekonać innych.

Czy jednak może czuć się do końca pewnie? I czy 
może być spokojny o upragnioną reelekcję? Wpraw-
dzie w trakcie kampanii prezydenckiej Zełenski de-
klarował, że zamierza zostać prezydentem tylko na 
jedną kadencję, ale nie ulega wątpliwości, że od daw-
na myśli już o drugiej. A to oznacza, że wojnę będzie 
musiał wpisać w przyszłe wybory prezydenckie i już 
teraz antycypować potencjalnych kontrkandydatów. 
Gdybym miał [D.Sz.] zaryzykować, stwierdziłbym, że 
Zełenskiemu mógłby poważnie zagrozić ktoś wywo-
dzący się z kręgów wojskowych. Ukraiński generał 
Eisenhower, który po wojnie wszedłby do świata po-
lityki z niekwestionowaną pozycją. 

Nowe polityczne otwarcie
Dochodzimy tym samym do pytania, jak będzie 
rozwijała się sytuacja na Ukrainie po zakończeniu 
(bądź zamrożeniu) rosyjskiej inwazji i jakie będzie 
wówczas miejsce Zełenskiego na ukraińskiej sce-
nie politycznej. W polityce wewnętrznej niewątpliwie 
będziemy mieć do czynienia z nowym otwarciem, 
bo w wyniku rosyjskiej napaści ukraińska scena 
polityczna de facto się rozpadła. W związku z zaka-
zem działalności partii prorosyjskich, jedno skrzydło 
tejże sceny politycznej znalazło się całkowicie poza 
nawiasem. Wiele partii „wodzowskich”, opartych na 
wizerunku jednego lidera, jak Batkiwszczyna Julii Ty-
moszenko, praktycznie nie istnieje w tym momencie 
w przestrzeni publicznej. 

Prawdopodobnie duża część partii okresu przedwo-
jennego już nigdy nie wejdzie do Rady Najwyższej. 
Na sile zyskają natomiast zupełnie nowe środowiska 
polityczne, wywodzące się, po pierwsze, z kręgów 
wolontariuszy i aktywistów wspierających armię, po 
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drugie, z samej z armii – weteranów wojskowych, 
którzy zdecydują się na karierę polityczną. Te wła-
śnie dwa środowiska mogą w przyszłości zagrozić 
ugrupowaniu Zełenskiego i jemu samemu.

Znaki zapytania
Tym bardziej, że pod adresem ukraińskiego prezy-
denta pada wiele niewygodnych dla niego pytań, na 
które prędzej czy później będzie musiał odpowie-
dzieć. Tajemnicą poliszynela jest to, że ukraińskie 
służby wydatnie przyczyniły się do zdobycia przez 
Rosję południa Ukrainy, w tym zajęcia w tej kampa-
nii jedynego miasta obwodowego – Chersonia (odbi-
tego w listopadzie br.). Odpowiedzialność polityczną 
ponosi za to Zełenski, który szefem Służby Bezpie-
czeństwa Ukrainy mianował swojego kolegę z po-
dwórka, Iwana Bakanowa. Ten w swojej roli zupełnie 
się nie sprawdził i Zełenski ostatecznie musiał się 
go pozbyć.

Sam Zełenski zresztą do ostatniej chwili nie wierzył, 
że dojdzie do wojny i zrozumiał skalę zagrożenia 
prawdopodobnie dopiero kilkanaście godzin przed 
atakiem. Dysponował rzecz jasna informacjami za-
równo swojego wywiadu, jak i zachodnich sojuszni-
ków, głównie wywiadu amerykańskiego. Był jednak 
przekonany, że to rosyjski blef. Co więcej, że również 
administracja Joe Bidena celowo nakręca histerię, 
żeby wymusić na Ukrainie ustępstwa na rzecz Rosji. 

Czy Ukraina na pewno szykowała się do tej wojny? 
Czy można było wcześniej ewakuować ludność cy-
wilną z terenów zagrożonych rosyjskim atakiem? 
Pytania można mnożyć. Gdy na kilkadziesiąt godzin 
przez inwazją opuszczałem [D.Sz.] Donbas wraz 
z grupą kolegów i koleżanek z PISM, do rosyjskie-
go ataku przygotowywali się jedynie miejscowi ak-
tywiści i wolontariusze, którzy znakowali schrony 
na wypadek wojny. Lokalna administracja pozosta-

wała niemal całkowicie bierna, tłumacząc nam, że 
z Kijowa nie dotarły do nich żadne wytyczne. Wiele 
gorzkich słów usłyszeliśmy przy okazji od nich pod 
adresem Zełenskiego.

Być albo nie być
Przyszłość Ukrainy i samego Zełenskiego została 
nierozerwalnie związana z przebiegiem wojny. Jeżeli 
Ukraina tę wojnę wygra, Zełenski zyska niekwestio-
nowaną pozycję polityczną, zarówno w kraju, jak i za 
granicą. Paradoksalnie nie wszystkim to w smak, 
zwłaszcza na Zachodzie, jako że ci, którzy zainwe-
stowali swój kapitał polityczny czy wiarygodność 
ekspercką w lobbowanie konieczności ustępstw 
wobec Rosji, ów kapitał bądź swą wiarygodność 
w znacznej mierze utracą. Stąd też będą kłaść Ukra-
inie kłody pod nogi do ostatnich dni tej wojny. 

Jeżeli jednak wojna zakończy się zgniłym kompro-
misem lub porażką Ukrainy, jeśli dojdzie do zamro-
żenia konfliktu, a Ukraina stanie się państwem ka-
dłubowym, zależnym od finansowania z zewnątrz 
i zdanym na kaprys międzynarodowych donatorów, 
wówczas i sytuacja Zełenskiego będzie diametralnie 
inna. Peremohę od zrady dzieli na Ukrainie ledwie je-
den krok – toteż i rodacy zapewne obarczyliby go 
ostatecznie odpowiedzialnością za fiasko. A przy 
tym światło dzienne ujrzałyby z pewnością wszelkie 
żale zachodnich partnerów pod adresem Zełenskie-
go, dziś wciąż jeszcze skrzętnie skrywane. 

Zełenski niemal w pojedynkę uosabia dziś wysiłek 
obronny Ukrainy. To miecz obosieczny. Wraz z Ukra-
iną wygra on bądź przegra na froncie swoją karierę 
polityczną i plany reelekcji.

(tekst zredagował Łukasz Grűtzmacher 
na podstawie rozmowy z Autorem)

DANIEL SZELIGOWSKI 
Kierownik programu Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych 
(PISM). Z wykształcenia doktor nauk o polityce i administracji, ekonomista i polito-
log. Zajmuje się głównie sprawami ukraińskimi: polityką zagraniczną i bezpieczeństwa 
Ukrainy, jej polityką wewnętrzną i sytuacją gospodarczą, a także stosunkami zewnętrz-
nymi UE, w tym relacjami UE-Ukraina. Jest członkiem redakcji czasopisma naukowego 
„Strategiczna Panorama”, wydawanego przez Narodowy Instytut Badań Strategicznych 
w Kijowie.
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Czy Olafowi 
Scholzowi uda się 
zostać mężem stanu? 
ANNA KWIATKOWSKA  

fot. PAP/ EPA
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Mimikra nas wyzwoli
Pierwszą część planu udało się Scholzowi spełnić. 
W 2021 roku został kanclerzem Republiki Federalnej 
Niemiec, choć nic na to nie wskazywało i nikt w to 
nie wierzył. Kluczem do sukcesu była mimikra – na-
śladownictwo poważanej w społeczeństwie niemiec-
kim Angeli Merkel, której godnego następcy, nota 
bene z jakiekolwiek partii, szukało wielu wyborców. 
Co prawda, z jednej strony narzekano w Niemczech 
na zastój i politykę bezrefleksyjnej obrony status quo 
przez kolejne rządy Merkel, ale z drugiej, podobało się, 
że Scholz sugerował w kampanii kontynuację Merke-
lowskiego spokoju, stabilności i dobrobytu. Obserwu-
jąc z bliska działania i styl chadeckiej polityk (także 
jako minister w jej dwóch gabinetach), Olaf Scholz 
przez lata świadomie przeistaczał się z hałaśliwe-
go, zaangażowanego, a nawet rozemocjonowanego 
socjaldemokraty w spokojnego, mówiącego bezna-
miętnym i cichym, nieco mechanicznym głosem, zdy-
stansowanego polityka. W kampanii wyborczej 2021 
roku odwoływał się do tych samych, w istocie niezbyt 
oryginalnych haseł, co ona („Znacie mnie”) i używał 
nawet tych samych gestów (słynny romb utworzony 
z dłoni). I zadziałało! Scholz zdołał wyprowadzić so-
cjaldemokrację z beznadziejnej sondażowej pozycji 
w jakiej była na początku kampanii wyborczej. Partii 
znajdującej się od niemal 20 lat w kryzysie dał zwy-
cięstwo, a sobie zapewnił fotel kanclerza. Oczywiście 
pomogły mu w tym także błędy konkurentów i spójna 
kampania SPD, jednak kluczowe w zdobyciu kancler-
stwa było prawidłowe odczytanie pragnień wybor-
ców i obietnica bycia lepszą wersją Merkel. 

Polityczna wańka wstańka
Nie bez znaczenia jest także zdolność Scholza do 
niezrażania się upadkami i umiejętność wyciągania 
wniosków z porażek; wytrwałość w dążeniu do celu 

to kolejna cecha jego stylu rządzenia. Pomaga mu 
z pewnością, momentami irytująca, wiara we własną 
nieomylność. Kanclerz lubi mieć rację i często daje 
do zrozumienia swoim interlokutorom, że ma nad 
nimi przewagę, czy to intelektualną, czy dotyczącą 
zgromadzonej wiedzy. 

Karierą Scholza nie zachwiała ani przeszłość mło-
dego, żarliwego marksisty, blisko współpracującego 
z  enerdowską FDJ – młodzieżówką Socjalistycz-
nej Partii Jedności Niemiec – kiedy rozpisywał się 
o  „walce z kompleksem industrialno-zbrojeniowym 
USA i agresywnym NATO” i o RFN jako „europejskiej 
twierdzy wielkiego kapitału”. Nie pogrążyły go też 
oskarżenia o przyzwolenie na zdemolowanie  przez 
antyglobalistów Hamburga podczas szczytu G20 
w 2017r., kiedy rządził tym miastem-landem. Nie za-
szkodziły mu też ani przegrane wybory na przewodni-
czącego SPD w 2020 roku, ani łączenie go z różnymi 
aferami finansowymi. 

Mediator z asem w ręku
Wszystkie te doświadczenia odbijają się na stylu jego 
kanclerstwa, ale największy wpływ na jego dotych-
czasowy przebieg mają oczywiście wydarzenia. To 
one rządzą polityką i paradoksalnie to one już stwo-
rzyły szansę obecnemu kanclerzowi Niemiec na 
przejście do historii jako mąż stanu. Na razie z tego 
nie skorzystał, także dlatego, że wyznaczył sobie po-
czątkowo inną drogę na karty podręczników. Obej-
mując władzę miał nadzieję na realizację aktywnej, 
ale spokojnej taktyki ulepszania niemieckiego mode-
lu gospodarczego i politycznego oraz rozszerzanie 
wpływów w emancypującej się Europie, sięgającej po 
rolę globalnego gracza. Putin pokrzyżował te plany. 

Olaf Scholz stoi na czele skomplikowanej koali-
cji rządowej, składającej się z partii o częściowo 

Motywacją Olafa Scholza jest pragnienie przejścia do historii jako mąż stanu. Jego 
działania i styl rządzenia są drogą do tego celu. Dotyczy to także podejścia do rosyjskiej 
wojny z Ukrainą; Scholz ma uratować Niemcy przed wojną i za wszelką cenę uniknąć 
rozprzestrzeniania się konfliktu.
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sprzecznych programach. W trakcie rozmów ko-
alicyjnych socjaldemokratów, zielonych i liberałów 
dał się poznać jako skuteczny i dyskretny mediator. 
Przez pewien czas udawało mu się także wypełniać 
obietnicę zmiany sposobu rządzenia: bez nocnych 
posiedzeń, a za to z bardziej kolegialnym (niż za Mer-
kel) podejściem do podejmowania decyzji. Niestety, 
na krótko. Dynamika wydarzeń, zwłaszcza kryzy-
sów przychodzących z zewnątrz – popandemicz-
nego, a potem energetycznego i bezpieczeństwa, 
związanych z napaścią Rosji na Ukrainę – wymusiły 
nie tylko przejście do działania w trybie awaryjnym, 
ale także szybką zmianę profilu Scholza. Z polityka 
specjalizującego się w sprawach wewnętrznych (fi-
nansowych czy społecznych), musiał przeistoczyć 
się w decydenta i fachowca ds. polityki zagranicz-
nej i bezpieczeństwa. Jednocześnie kanclerz nadal 
musi zmagać się z konsekwencjami zapóźnień i bra-
ku reform z ostatnich kilkunastu lat, czy to w sferze 
transformacji energetycznej, czy digitalizacji usług 
i przemysłu, czy wreszcie przestawienia kluczowych 
branż np. motoryzacyjnej, na cyfrowe i ekologiczne 
tory. Scholz musi godzić nie tylko sprzeczne postu-
laty liberałów (oszczędzamy i nie podnosimy podat-
ków) i zielonych oraz socjaldemokratów (zadłużamy 
się, ale po to by inwestować), ale także rywalizować 
z popularniejszymi od siebie politykami z partii Zie-
lonych, zarówno wicekanclerzem Robertem Habec-
kiem, jak i minister spraw zagranicznych Annaleną 
Baerbock. Wszystko to powoduje, że rząd Scholza 
ma słabe notowania (69% respondentów wyraża 
niezadowolenie z jego pracy), a kanclerz musiał już 
korzystać ze swoich specjalnych uprawnień do roz-
sądzania sporów między ministrami, co szczególnie 
głośno wybrzmiało przy decyzji o przedłużeniu dzia-
łania elektrowni atomowych. Nic jednak nie różni go 
tak od współkoalicjantów, jak podejście do Rosji i do 
jej wojny z Ukrainą. Nic też tak dobrze nie pokazuje, 
jak bardzo Scholz chce być postrzegany jako obroń-
ca kraju i opiekun niemieckich obywateli, a bardziej 
aktywne i asertywne podejście innych polityków po-
stponuje jako niebezpieczne i niedojrzałe. 

W zależności od tego, gdzie przyłożyć ucho, strate-
gia kanclerza Scholza i jego najbliższego otoczenia 
w Urzędzie kanclerskim jest rozważna i nieroman-
tyczna (według stronników) lub chwiejna i kunktator-
ska (według krytyków). 

Rozwaga i spokój
W obecnej wojennej rzeczywistości Olaf Scholz wy-
znaczył sobie strategiczny cel w postaci ochrony 
własnych obywateli w kryzysie, niedopuszczenia do 
wybuchu wojny światowej, a zwłaszcza konfliktu nu-
klearnego, a w dłuższej perspektywie zaprowadze-
nia pokoju i stabilizacji w Europie. W całej Europie, tj. 
włącznie z Rosją. Niemiecka strategia prezentowana 
przez Scholza brzmi racjonalnie i pragmatycznie, 
a jej wypełnianie powoli następuje. Niemcy wspie-
rają Ukrainę finansowo oraz humanitarnie (w RFN 
jest ponad milion ukraińskich uchodźców), a także, 
choć w sposób nie licujący z ich potęgą gospodar-
czą i znaczeniem jako eksporter broni – militarnie. 
W trybie awaryjnym i za ogromne pieniądze dokonują 
energetycznego zwrotu, uniezależniając się od rosyj-
skich węglowodorów. Zrezygnowali z Nord Stream 2 
i wspierają budowę terminali LNG, sprowadzają także 
pływające gazoporty. Planują (też za ogromne pienią-
dze) wzmocnienie, a raczej odbudowę Bundeswehry 
i może nawet rozliczą się z dotychczasowej polity-
ki wobec Rosji  (w RFN trendy się zmieniają; teraz 
można zachwiać swoją karierą wyrażając publicznie 
zrozumienie dla Rosji, tak jak kiedyś podpadało się 
otwarcie ją krytykując). Te wymienione wyżej działa-
nia kanclerz nazwał nawet w swoim słynnym prze-
mówieniu z 27 lutego br. „nową erą” (Zeitenwende). 
Nieco na wyrost, jeśli weźmiemy pod uwagę, że brak 
tu jakichkolwiek nowych idei, a są to jedynie ruchy po-
zwalające naprawić strategiczne błędy dotychczaso-
wej niemieckiej polityki. Zwrot jest jednak widoczny 
i ważny. 

Putin reformuje Niemcy
Dlaczego zatem pojawiają się zarzuty o kunktator-
stwo i chwiejność, które pozwalają sądzić, że Olafowi 
Scholzowi nie uda się na razie osiągnąć wielkości na 
miarę męża stanu? Można oczywiście wyjaśniać to 
tym, że Niemcy w tej wojnie starają się być głównie 
na misji humanitarnej, dużo wydają na ten cel i wciąż 
głęboko wierzą w istnienie „lepszej wersji Rosji”, któ-
ra szybko się ujawni. I że polityka kanclerza cierpi na 
niedostatecznej lub błędnej komunikacji. Ale można 
też postawić hipotezę, że Scholzowi szkodzi zbyt 
duży współudział Putina w kształtowaniu niemieckiej 
polityki. Nikt inny bowiem, tak skutecznie jak Putin, 
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nie motywuje niemieckiego kanclerza do coraz ak-
tywniejszych i mocniejszych działań. Takiej mocy nie 
mieli ani rządzący z Scholzem zieloni czy liberałowie, 
ani opozycyjni chadecy, ani też sojusznicy z Europy 
Środkowej i wschodniej flanki, ani nawet Stany Zjed-
noczone. To Putin wymusił na kanclerzu rezygnację 
z gazociągu Nord Stream 2. Nie uczynili tego ani 
Amerykanie ani Polacy ani politycy Zielonych przeko-
nujący od dawna, że nie jest to projekt biznesowy, jak 
twierdził niemiecki kanclerz nawet kilka tygodni przed 
wojną. I to dopiero Putin udowodnił kanclerzowi, że 
rację mieli ci, którzy twierdzili, że to projekt geopoli-
tyczny, osłabiający strategicznie Ukrainę. W rezulta-
cie to prezydent Rosji dał ostateczny sygnał do zmian 
niemieckiej polityki energetycznej, nawet do debaty 
nad konsekwencjami rezygnacji z energetyki ato-
mowej. To Putin przekonał Niemców o sensowności 
wydawania minimum 2% PKB na obronność, choć 
naciski sojuszników na to trwały od dawna. To co-
raz bardziej makabryczne działania Putina wymusiły 
zgodę na przekazywanie broni Ukrainie. I wreszcie, to 
Putin pokazał Niemcom m.in. w Buczy na czym po-
lega idea ruskiego miru i wielkości kultury rosyjskiej. 
Wyliczanka, co udało się Putinowi (a innym nie), aby 
przekonać Urząd kanclerski i jego głównego lokatora 
do zmiany polityki jest niezakończona. Nadal trze-
ba liczyć na Putina, by z jego wsparciem koalicjanci 
z zielonych i liberałów oraz współtowarzysze z SPD, 
a także sojusznicy przekonywali kanclerza, że z Ro-
sją wcale nie trzeba się będzie „jakoś ułożyć”. I że ce-
lem strategicznym jest pokonać Rosję, a ewentualna 
klęska militarna Ukrainy oznacza eskalację konfliktu. 
Kanclerz jest w trudnej sytuacji. Chciałby żeby Ukra-
ina wygrała, a Rosja nie przegrała (z kretesem). 

Szansa na nowe przywództwo
Rządy Olafa Scholza dopiero się jednak zaczęły i na-
dal może się on stać jednym z tych, którzy dokonają 
wielkich rzeczy (poza pokonaniem Rosji) na naszym 
kontynencie. I nie chodzi o przejęcie przywódczej 
roli przez RFN, i to także w sprawach militarnych, 
co postulują niemieccy socjaldemokraci. Ani o prze-
kształcenie UE w  federację. Chodzi o odejście Europy 
od zależności od dyktatur (Chiny czekają w kolejce) 
i zmierzenie się z wyzwaniem zmiany modelu gospo-
darczego i społecznego, który będzie z tym związany. 
Powodzenie lub porażka tej koncepcji zdecyduje, czy 
i jak kanclerz uratuje Niemcy i Niemców i wpłynie na 
losy Europy.
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Viktor Orbán: 
podążać za wolą 
większości
GRZEGORZ GÓRNY

fot. PAP/ Leszek Szymański
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Wybory 2018: nie dla relokacji uchodźców
Przed każdymi wyborami parlamentarnymi lider 
Fideszu dąży do tego, by jako pierwszy narzucić nar-
rację, która powinna zdominować przebieg kampa-
nii. Stara się przy tym wybierać taką oś sporu, co 
do której ma pewność, że większość mieszkańców 
opowie się po jego stronie. W 2018 roku był to pro-
blem związany z niekontrolowaną imigracją oraz 
forsowanym przez Unię Europejską przymusowym, 
kwotowym mechanizmem relokacji uchodźców. 
Dzięki uczynieniu tego zagadnienia tematem numer 
jeden kampanii, Fidesz zdołał zdobyć większość 
konstytucyjną. 

Wybory 2022, odsłona pierwsza: 
zapobieganie deprawacji nieletnich
Podobnie zamierzał postąpić przed ostatnimi wy-
borami, które odbyły się w kwietniu. Już w czerwcu 
2021 roku, a więc dziesięć miesięcy przed głosowa-
niem, narzucił przeciwnikom warunki gry. Wtedy to 
właśnie węgierski parlament przyjął ustawę chro-
niącą osoby nieletnie przed pedofilią, pornografią 
oraz niekontrolowaną seksualizacją. Madziarscy 
posłowie uchwalili, że nikt nie ma prawa prowadzić 
edukacji seksualnej dzieci bez wiedzy i zgody ich 
rodziców, propagować wśród nich zmiany płci oraz 
homoseksualizmu, a także podważać biologicznej 
tożsamości płciowej, z którą się urodziły. Ustawo-

dawcy stwierdzili, że na państwie spoczywa obowią-
zek ochrony nieletnich przed tego typu działaniami, 
dopóki nie skończą oni 18 lat.

Gdy ustawa spotkała się ze zmasowaną krytyką 
Unii Europejskiej, Viktor Orbán zadecydował, że 
w dniu wyborów parlamentarnych odbędzie się 
także referendum, w którym obywatelom zadane 
zostaną cztery pytania: 1) czy popierasz organizo-
wanie w szkołach publicznych zajęć dla nieletnich 
dotyczących orientacji seksualnych bez zgody ro-
dziców? 2) czy popierasz promocję zabiegów zmia-
ny płci wśród nieletnich? 3) czy popierasz nieogra-
niczoną ekspozycję nieletnich na treści medialne 
o charakterze seksualnym, które mogą wpływać na 
ich rozwój? 4) czy popierasz projekcje treści audio-
wizualnych wspierających zmianę płci wśród nielet-
nich? Z sondaży wynikało, że na tak zadane pytania 
referendalne zamierza odpowiedzieć, tak jak życzy 
sobie tego Fidesz, odpowiednio: 73, 86, 84 i 83 proc. 
obywateli. Viktor Orbán pewny był więc wygranej.

Węgierski premier wytrącił przy okazji broń z ręki 
środowiskom LGBT, które lubią przedstawiać się 
jako prześladowana mniejszość. W ustawie antype-
dofilskiej bezbronnymi ofiarami, które należy bronić 
przed deprawacją i wykorzystaniem, stały się dzieci. 
Fidesz w oczach społeczeństwa nie okazał się więc 
partią agresywną, atakującą mniejszości, lecz bro-
niącą najsłabszych i najbardziej bezradnych. 

Tajemnica skuteczności Viktora Orbána w polityce wewnętrznej polega między innymi na 
tym, że nie forsuje on rozwiązań, których nie popiera co najmniej 60% społeczeństwa. 
Zdarzały się w ciągu ostatnich dwunastu lat sytuacje, kiedy podejmował decyzje wbrew 
woli większości Węgrów, ale musiał się z tych postanowień szybko wycofywać. Tak było np. 
w przypadku opodatkowania internetu. Wówczas na ulice wyszły tłumy protestujących, 
głównie młodzieży, dla której bezpłatny dostęp do sieci to jedno z podstawowych, 
przyrodzonych i niezbywalnych praw człowieka. Podobnie było, gdy Fidesz wprowadził 
niedziele wolne od handlu. Opozycja postanowiła zorganizować referendum i zaczęła 
zbierać podpisy pod wnioskiem o rozpisanie ogólnonarodowego plebiscytu w tej sprawie. 
Sondaże wskazywały, że większość mieszkańców Węgier poprze przeciwników rządu. 
W tej sytuacji Viktor Orbán, by uniknąć porażki, wycofał się ze swego pomysłu i przywrócił 
handel w niedziele. 
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Wybory 2022, odsłona druga:  
walka z inflacją
W październiku 2021 roku sytuacja jednak gwałtow-
nie się zmieniła. Unia Europejska na skutek niezwy-
kle kosztownej, zielonej transformacji energetycz-
nej oraz polityki surowcowej Rosji, windującej ceny 
gazu i ropy, znalazła się w kryzysie. Na całym konty-
nencie zapanowała drożyzna i podskoczyła inflacja. 
Problem ten nie ominął także Węgrów. Postanowiła 
wykorzystać to tamtejsza opozycja i uczynić z pro-
blemów gospodarczych wiodący temat kampanii. 

Viktor Orbán podjął jednak rzuconą rękawicę i to, co 
miało być jego słabością, postanowił uczynić swo-
ją siłą. W listopadzie rząd ustalił więc maksymalną 
cenę na benzynę i olej napędowy w wysokości 480 
forintów. Stacjom, które sprzedawałyby paliwo dro-
żej, zagrożono zamknięciem. Od 1 lutego wprowa-
dzono również ceny regulowane sześciu artykułów 
spożywczych: mąki, cukru, oleju słonecznikowego, 
mleka, nóżek wieprzowych i piersi z kurczaka, usta-
lając je na poziomie sprzed 15 października 2021 
roku. 

1 lutego Viktor Orbán poleciał do Moskwy, gdzie wy-
negocjował długoterminowy kontrakt na zakup gazu 
po cenie kilka razy niższej niż w innych państwach 
Unii Europejskiej. W sytuacji, gdy 85 proc. gazu 
ziemnego i 64 proc. ropy naftowej, zużywanych na 
Węgrzech, pochodziło z Rosji, wizyta lidera Fideszu 
na Kremlu odebrana została przez większość Ma-
dziarów jako sukces premiera. Udana obrona przed 
inflacją i drożyzną miała stanowić główny atut Fide-
szu przed wyborami.

Wybory 2022, odsłona trzecia: 
jak najdalej od wojny
Sytuacja zmieniła się jednak po raz kolejny, gdy 
24 lutego armia rosyjska najechała na Ukrainę. To 

po raz kolejny wymusiło zmianę głównego tematu 
kampanii, którym od tamtego czasu stała się wojna. 
W tej sprawie rząd Fideszu z jednej strony potępił 
agresję, poparł wszelkie sankcje nałożone przez UE 
i NATO na Rosję oraz udzielił pomocy humanitar-
nej uchodźcom z Ukrainy, jednak z drugiej strony 
sprzeciwił się zerwaniu kontraktów energetycznych 
z Moskwą i odmówił dostarczania na Ukrainę broni, 
a nawet jej tranzytu przez swoje terytorium. Nieco 
inne stanowisko zajęła opozycja lewicowo-liberal-
na, która domagała się większego zaangażowania 
po stronie Kijowa, stawiając za wzór między innymi 
Polskę. Fidesz odpowiedział jej z kolei, że nie pozwoli 
wciągnąć Węgrów w konflikt zbrojny i nie zamierza 
płacić ceny za wojnę, której nie uważa za swoją. 

Chwila prawdy nadeszła podczas kwietniowych wy-
borów. Okazało się, że partia Viktora Orbána po raz 
czwarty z rzędu zdobyła większość konstytucyjną. 
Po raz kolejny lider prawicy podjął decyzję, która od-
zwierciedlała stanowisko większości Węgrów. Dla 
uważnych obserwatorów było to do przewidzenia – 
w marcu ośrodek Századveg ogłosił wyniki badań, 
z których wynikało, że 68 proc. respondentów popie-
ra stosunek rządu do konfliktu na Ukrainie. 

Postępowanie Viktora Orbána rozczarowało wielu 
jego sympatyków w Polsce. Ich pretensje powinny 
być jednak kierowane nie tyle pod adresem premie-
ra Węgier, ile pod adresem tamtejszego społeczeń-
stwa. On tylko forsuje te rozwiązania, które cieszą 
się aprobatą większości obywateli. Z opublikowane-
go niedawno raportu sporządzonego przez specja-
lizujący się w tematyce środkowoeuropejskiej think 
tank GLOBSEC wynika, że dla 58% Węgrów głów-
nym partnerem strategicznym są Niemcy, aż dla 
35% – Rosja, a tylko dla 13% – USA. Tak niskiego po-
parcia dla sojuszu z Ameryką nie ma w żadnym in-
nym kraju Europy Środkowej. Warto o tym pamiętać, 
analizując kolejne posunięcia władz w Budapeszcie. 

GRZEGORZ GÓRNY
Reporter, eseista, publicysta, stały komentator tygodnika „Sieci” i portalu wpolityce.pl. Sce-
narzysta i reżyser filmów dokumentalnych. Autor licznych książek, przetłumaczonych na 
kilkanaście języków. Prezes Stowarzyszenia Trójmorze.
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Kaja Kallas: 
premierka, której 
wyrosły kły i pazury
BARTOSZ CHMIELEWSKI
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Estońska Żelazna dama. Tak o Kaji Kallas, szefowej estońskiego rządu, lubią pisać zachodnie 
media. Czy rzeczywiście lotne nagłówki mają wiele wspólnego z 45 letnią premierką? 
Czy to tylko medialny spin, suflowany mediom przez zaplecze Kallas? 

Tytuł żelaznej damy w polityce kojarzy się z byłą 
premier Wielkiej Brytanii, Margaret Thatcher. Z jed-
nej strony Thatcher była ikoną neoliberalizmu oraz 
nieustępliwej polityki wobec bloku wschodniego, 
jednak z drugiej, negatywnej strony – polityczką, 
która stosowała przemoc wobec związków zawo-
dowych oraz eurosceptyczką (o czym rzadziej dziś 
się pamięta). Przydomek „Żelaznej damy”, podobnie 
jak w przypadku Thatcher, Kaji Kallas nadały media. 
Z tą różnicą, że premierkę Estonii nazwał tak perio-
dyk amerykański, a Thatcher sowiecki. Analogii mie-
dzy obiema polityczkami jest dość sporo. Obie mają 
liberalne poglądy gospodarcze, obie, zanim trafiły 
do polityki, były adwokatkami. W końcu obie zostały 
pierwszymi kobietami na czele rzadu w swoim kra-
ju. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Każda 
z nich przeszła inna ścieżkę polityczną, Kallas na do-
datek jest nie tylko liberałką ekonomiczną, ale także 
społeczną. W końcu niewielka 1.3 milionowa Estonia 
to nie (schyłkowe) Imperium Brytyjskie, którym rzą-
dziła Thatcher.

Żelazo wykuwa się na wojnie. 
Zanim zachodnie media uznały Kaję Kallas za lider-
kę europejskiej rangi, a jej decyzje za godne naśla-
dowania, estońska premier nie miała pozycji liderki 
w samej Estonii. Skutki społeczne i ekonomiczne 
covid-19 oraz kryzys energetyczny na przełomie 
2021 i 2022 roku, nie przysparzały popularności ani 
Kallas, ani Partii Reform. Sondaże partyjne reformi-
stów, a także personalne rejtingi premierki nie były 
najlepsze. Badanie z początku 2022 roku, opraco-
wane przez Norstat, wskazywało, że jedynie 26% 
badanych Estończyków oceniało pozytywnie Kallas 
jako szefową rządu. Dopiero po wybuchu pełnoska-
lowej wojny na Ukrainie, jej pozytywna ocena wśród 
Estończyków podskoczyła do 47%. W tym samym 
czasie podniósł się poziom pozytywnej oceny pierw-
szego rządu Kallas – z 35% do 59%. Bezsprzecznie 

na wzrost popularności czterdziestopięcioletniej  
premierki, wpłynęła jej bezkompromisowa postawa 
w polityce wewnętrznej oraz zagranicznej, w kontek-
ście trwającej wojny. W Estoni zadziałał efekt „flagi”, 
co dało szanse Kallas i jej Partii Reform na wyrobie-
nie sobie trwałej, silnej pozycji w estońskiej polityce. 

Sama rosyjska inwazja na Ukrainę wydaje się jednak 
zbyt prostym wyjaśnieniem fenomenu Kallas. Es-
tońska premierka jeszcze przed wybuchem działań 
zbrojnych na Ukrainie zaczęła przejmować politycz-
ną inicjatywę w kraju. Zaostrzająca się sytuacja po-
lityczna w Europie pozwoliła wykreować Kallas wize-
runek polityczki skutecznej. Bezkompromisowość, 
traktowanie koalicjantów jak młodszego rodzeń-
stwa, w końcu przejmowanie kompetencji poszcze-
gólnych resortów np. dyplomacji, które wcześniej 
mogły wydawać się obciążeniem w wewnątrzkrajo-
wej polityce, po rosyjskiej agresji okazały się zaletą 
Kallas. Szczególnie przejmowanie niektórych prero-
gatyw minister spraw zagranicznych spowodowało, 
że Kallas zauważyły międzynarodowe media. Jej 
jednoznaczne stanowisko wobec wojny, które wio-
sną bieżącego roku nie wydawało się jeszcze czymś 
oczywistym, dobry angielski, posługiwanie się pro-
stymi komunikatami, kontakty w Europie, wszystko 
to pomogło przyciągnąć do niej uwagę. Wizerunek 
Kallas stał się atrakcyjny dla mediów, które lubią 
zdecydowane, młode, aktywne na arenie międzyna-
rodowej polityczki. Na dodatek Kallas dba o wizeru-
nek „znajomej z sąsiedztwa” i unika bycia postrzega-
ną jako niedostępna urzędniczka. 

Teflonowa Kaja 
Znaczne sukcesy na arenie międzynarowej, nie 
oznaczają jednak, że premier jest równie skutecz-
na w polityce wewnętrznej. To prawda, że krytyka 
opieszałej postawy Niemiec w kwestii dostarczenia 
broni na Ukrainę, ograniczenie wydawania wiz tury-
stycznych dla Rosjan czy w końcu lobbowanie na 
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arenie europejskiej za silnymi sankcjami wobec Ro-
sji, przysporzyły jej popularności. Jednak czasem ta 
nadaktywność przynosi Estoni problemy i powodu-
je również problemy wewnętrzne. Deklaracje Kallas 
w przededniu szczytu NATO w Madrycie, krytykują-
ce plany obronne wschodniej flanki Sojuszu, nie zo-
stały skonsultowane z MON, i wpłynęły negatywnie 
na wiarygodność sojuszniczą Estonii. Porażką oka-
zał się projekt zakupu wspólnie z Finlandią pływa-
jącego terminalu gazowego. Ostatecznie jednostka 
będzie stacjonować w fińskim porcie, a częściowo 
poczynione inwestycje w porcie Paldiski okazały się 
jak na razie nieprzydatne.

Kaja Kallas latem bieżącego roku musiała zmierzyć 
się z kryzysem rządowym. Współtworząca rząd 
Partia Centrum rzuciła wyzwanie premier, licząc 
na stworzenie alternatywnej większości. Nieporo-
zumienia wewnątrz koalicji były spowodowane do-
minującą postawą premier i jej ugrupowania. Kallas 
zdołała jednak utrzymać władzę i sformować nową 
koalicję, tym razem z dwoma mniejszymi partnera-
mi – Partią Socjaldemokratyczną oraz prawicową 
„Ojczyzną”. Taki układ okazał się wygodniejszy dla 
jej stylu rządzenia. Mniejsi koalicjanci są bowiem 
bardziej ulegli. Premierce łatwiej jest forsować te-
raz swoje kandydatury na urzędy podległe koalicyj-
nym ministerstwom i realizować cele swoje i swojej
partii, bez zawracania uwagi na koalicjantów. 

Wydaje się jednak, że upór i bezkompromisowość 
Kallas tylko ją wzmacniają. Wskazują na to bada-
nia opinii publicznej. Pomimo politycznych wpadek, 
specyficznego traktowania partii współtworzących 
rząd, nie traci ona w oczach Estończyków. Popar-
cie społeczne dla ugrupowanie estońskiej premierki 
– Partii Refom – utrzymuje się na wysokim pozio-
mie 30%. Estończycy wydają się już nie pamietać 
jej przywództwa z okresu pandemii czy przełomu 
2021 i 2022 roku i ufają premierce coraz bardziej. 
Na dodatek według badań Reformiści coraz mocniej 
dystansują się od politycznej konkurencji spod szyl-
du populistycznej Estońskiej Konserwatywnej Partii 
Ludowej. 

Czy jednak ta tendencja utrzyma się do nadchodzą-
cych wyborów parlamentarnych w marcu 2023? 
Nie wiadomo, ale Kallas nie może czuć się pewnie. 
Nadchodzi zima, a wraz z nią coraz trudniejsza sytu-
acja gospodarcza. Rosnących cen energii i wysokiej 
(ponad 20%) inflacji nie da się zwalczyć za pomocą 
bezpośredniego telefonu do najważniejszych unij-
nych polityków czy forsowania kolejnego pakietu 
wsparcia dla walczących Ukraińców. Równie szy-
bo jak premierce Kallas wyrosły ostre kły i pazury, 
mogą one ulec stępieniu.

BARTOSZ CHMIELEWSKI 
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Cisza po burzy. 
Czekając na nowe 
oblicze 
Giorgii Meloni
PIOTR PODEMSKI 
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Dwa miesiące temu, 25 września, Giorgia Meloni na czele prawicowej koalicji 
(postfaszystowscy Bracia Włosi, antyimigrancka Liga Salviniego oraz zrzeszona w EPP 
Forza Italia Berlusconiego) wyraźnie wygrała wybory parlamentarne we Włoszech (blisko 
45% głosów), uzyskując pewną większość miejsc w obu izbach. Po żywiołowej kampanii 
wyborczej jej zwyciężczyni na kilka tygodni zniknęła z mediów, wypracowując w ciszy 
gabinetów kształt nowego rządu, którzy został zaprzysiężony miesiąc temu. Co możemy 
już dziś powiedzieć o stylu przywództwa Meloni – jako liderki partyjnej i pierwszej pani 
premier w dziejach Włoch?

Trzęsienie ziemi na włoskiej 
scenie politycznej
Niedawne włoskie wybory są oceniane jako przeło-
mowe i nie chodzi tu tylko o płeć ich triumfatorki. 
Przede wszystkim ostatecznie upadło republikań-
skie tabu, zgodnie z którym powojenne włoskie 
państwo było dotąd współtworzone przez siły wyra-
stające z pnia bezapelacyjnie antyfaszystowskiego 
(jednym z prezydentów był wręcz były partyzant). 
Pomimo powtarzanych przez Meloni i jej środowi-
sko zaklęć, mających świadczyć o odcięciu się od 
jednoznacznie postfaszystowskich korzeni jej partii, 
w kampanii raz po raz wypływały kompromitujące 
w tym sensie dawne i współczesne fakty (nagrania, 
fotografie, dokumenty).

Droga na szczyt
Oskarżeniom o związki z postfaszyzmem sprzyjał 
styl przywództwa Meloni w kampanii, który stanowił 
pokłosie jej wcześniejszych doświadczeń politycz-
nych w tym środowisku. Jak sama deklaruje, aktual-
na premier Włoch zaczynała karierę jako nastolatka 
w lokalnym kole postfaszystowskiej młodzieżówki. 
Przez kolejne lata ta drobnej postury kobieta zdoby-
wała hart ducha w grupie zdominowanej przez twar-
dych mężczyzn działających w trybie półwojskowej 
dyscypliny pod kierunkiem dawnych faszystowskich 
działaczy. Meloni uważa ten okres za ważną szkołę 

życia oraz działania w warunkach grupy o wyraź-
nym profilu ideologicznym, a przy tym – silnie anta-
gonizującej otoczenie.
Pokonując kolejne stopnie kariery (była m.in. szefo-
wą postfaszystowskiej młodzieżówki, wicemarszał-
kiem Izby Deputowanych w wieku 29 lat, najmłod-
szą minister w dziejach Republiki w wieku 31 lat), 
Meloni wypracowała sobie charakterystyczny styl 
przywództwa. Nie zabiegając o sympatię tradycyj-
nych włoskich elit – niechętnych jej ze względu na 
brak wyższego wykształcenia, młody wiek, skrom-
ne pochodzenie społeczne oraz przynależność do 
obłożonej do niedawna publiczną anatemą skrajnej 
mniejszości postfaszystowskiej – dzisiejsza pani 
premier zwracała się konsekwentnie do wyborcy 
z klasy ludowej, imponując pewnością siebie, de-
terminacją oraz prostymi, zdroworozsądkowymi 
komunikatami, świetnie współgrającymi z doświad-
czeniem życiowym jej słuchaczy.
Przeciwnicy Meloni na tej właśnie podstawie oce-
niali jej model przywództwa jako agresywny i auto-
rytarny, a wręcz pokrewny wobec faszystowskiego 
(Benito Mussolini, określany nieraz jako pierwszy 
włoski populista, na dość podobnej zasadzie mobili-
zował swych zwolenników do walki ze znienawidzo-
ną liberalną burżuazją). Ona sama określiłaby ten 
model raczej – podobnie jak wcześniej jej sojusznik, 
Matteo Salvini – jako na wskroś demokratyczny tj. 
dający wyraz autentycznym opiniom milionów Wło-
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chów, tłumionym dotąd przez poprawność politycz-
ną oraz wyalienowane lewicowe elity. Oskarżenia 
o „faszyzm” zbywała zaś jako absurdalne argumen-
ta ad Hitlerum wynikające z bezradności adwersa-
rzy Braci Włochów wobec ich rosnącego społecz-
nego poparcia.

Skuteczna strategia wyborcza
W obliczu upadku rządu Maria Draghiego ostatniego 
lata oraz w perspektywie jesiennych wyborów, da-
jących Braciom realne szanse na przejęcie władzy 
nad krajem, w wizerunku Giorgii Meloni wyraźniej 
zarysowały się elementy przywództwa transforma-
cyjnego – mobilizacyjnego, reformatorskiego i ide-
ologicznego. „Koniec tego dobrego!” – powtarzała 
wielokrotnie w kampanii wyborczej, dając do zrozu-
mienia wyborcom, że jej celem jest położenie kresu 
licznym patologiom, od dekad trawiącym kraj, a wy-
nikłym w istocie ze świadomych zaniedbań czy ide-
ologicznego zaślepienia dotychczasowych elit. Jako 
liderka jedynej na włoskiej scenie politycznej więk-
szej siły opozycyjnej wobec de facto rządu jedności 
narodowej Draghiego, a zatem wolna od współod-
powiedzialności za trudną sytuację kraju, Meloni 
zebrała za sobą – jak pokazują powyborcze analizy 
– niejednorodny elektorat sprzeciwu m.in. głosujący 
dotąd na populistyczny Ruch Pięciu Gwiazd.

Aby skutecznie mobilizować swych potencjalnych 
wyborców, Meloni koncentrowała się na proble-
mach bliskich życiu codziennemu Włochów. Ak-
centowała konieczność powstrzymania masowej 
imigracji (żądanie „blokady morskiej”), rozluźnienia 
reżimu antycovidowego (m.in. wycofanie obowiąz-
ku szczepień dla lekarzy) czy kontroli wysokich cen 
energii. Na tym ostatnim polu domaga się solidarno-
ści europejskiej dla dobra włoskich obywateli, choć 
zasadniczo – jako rzeczniczka narodowej suwe-
renności – oskarża Brukselę, Niemcy i strefę euro 
o antywłoską politykę gospodarczą (kilka lat temu 
mówiła nawet o „bandzie lichwiarzy”). Wątek ukra-
iński nie był w kampanii wyborczej eksponowany, 
ponieważ jednoznacznie proukraińskie stanowisko 
Meloni stanowi kontynuację dotychczasowej polity-
ki Draghiego, a równocześnie oś sporu ze znacznie 
bardziej chwiejnymi w tej sprawie koalicjantami pani 
premier, Salvinim i Berlusconim. 

W sferze ideowej – idąc za przekonaniami swych 
wyborców, rekrutujących się przede wszystkim 
z klasy ludowej – głosi hasła narodowe, chrześci-
jańskie i konserwatywne („Jestem Włoszką, kobie-
tą, matką i chrześcijanką. Tego mi nie odbierzecie”). 
Niezależnie od tego, na ile te hasła wyrażają osobiste 
poglądy Meloni (sama żyje w nieformalnym związ-
ku, z którego ma jedyną córkę), są fundamentalnym 
elementem jej kampanii wizerunkowej. Konserwa-
tywna ideologia jest przez Meloni wykorzystywana 
w funkcji mobilizacyjnej, ponieważ liderka prezen-
tuje obraz walki politycznej jako manichejskiego 
starcia reprezentowanych przez siebie pozytywnych 
wartości ze złem i nihilizmem uosabianym przez le-
wicę, eurokratów i „ideologię gender”, pragnącą uni-
cestwić „chrześcijańską cywilizację”.

Co teraz?
Po pierwszym miesiącu urzędowania przywództwo 
premier Meloni nadal mocno kojarzone jest ze sty-
lem prezentowanym przez nią konsekwentnie do 
czasu wyborczego zwycięstwa z końca września. 
Sukces ten okazał się jednak istotną cezurą. Zło-
śliwi komentatorzy głoszą nawet, że fotel premiera 
cudownie przemienił wiecową krzykaczkę Meloni 
w ucieleśnienie umiaru i pragmatyzmu, pokroju pre-
miera Draghiego. Chociaż na arenie wewnętrznej, 
pomimo protestów, doprowadziła do wyboru na 
stanowisko marszałka Senatu znanego postfaszy-
sty, Ignazia Benita La Russy, oraz zaangażowała 
się w ukrócenie obyczajowej swobody młodzieży, 
organizującej nocami dzikie rave parties, w pierw-
szą podróż zagraniczną udała się 3 listopada do 
Brukseli, by przeprowadzić konstruktywne rozmowy 
z szefowymi Parlamentu i Komisji Europejskiej oraz 
z przewodniczącym Rady. „Nie jesteśmy Marsjana-
mi” – podkreślała przy tej okazji, ewidentnie usiłując 
redukować obawy partnerów, zaniepokojonych jej 
poprzednim modelem przywództwa. 

Po burzy, wywołanej napastliwą wobec przeciw-
ników politycznych w kraju i za granicą kampanią 
wyborczą, we Włoszech nastała zatem polityczna 
flauta. Nie może ona jednak trwać wiecznie. Tak 
jak model przywództwa politycznego Meloni zdra-
dza napięcie między postfaszystowskim autoryta-
ryzmem a populistycznym demokratyzmem (Vox 
populi, vox Dei), tak istnieje dramatyczny wręcz 
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dylemat między koniecznością uspokajania partne-
rów i rynków finansowych (od ich nastrojów zależą 
koszty obsługi gigantycznego włoskiego długu pu-
blicznego) a potrzebą okazania, poprzez radykalne 
działania, dowodów niecierpliwie oczekiwanej przez 
wyborców mocy sprawczej. Zapowiadane projekty 
zmian w konstytucji w kierunku systemu prezydenc-
kiego, likwidacji dochodu obywatelskiego oraz refor-
my ustroju terytorialnego państwa zwiastują pozo-
stanie przez panią premier choć częściowo wierną 
radykalnym hasłom z czasów kampanii wyborczej. 
A zatem wkrótce należy się zapewne spodziewać 
we Włoszech kolejnych burz. 
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Powrót Luli. 
Co przyniesie 
trzecia kadencja?
BOGNA JANKE

fot. PAP/ EPA



P O L S K A  W  P R A K T Y C E  /  G R U D Z I E Ń  2 0 2 2

2 8

Zwycięstwo Luli w wyborach prezydenckich w Brazylii to wielki powrót polityka, który 
kierował krajem przez dwie kadencje w latach 2003-2010, spędził blisko dwa lata 
w więzieniu skazany za korupcję, a później został uniewinniony.

Z więzienia po trzecią kadencję 
„Padłeś? Powstań!” – tak mogłaby brzmieć życiowa 
dewiza Luiza Ignacio da Silvy, nazywanego Lulą, któ-
ry 1 stycznia 2023 roku obejmie urząd prezydenta 
Brazylii. Będzie to jego trzecia kadencja. – Próbowali 
mnie pogrzebać żywcem, ale oto jestem – powie-
dział do tłumu zwolenników po ogłoszeniu wyników 
wyborów prezydenckich 30 października 2022 roku.

Rywalem Luli był obecny prezydent Brazylii, konser-
watysta Jair Bolsonaro, który rządzi krajem od 2018 
roku. To wtedy Lula trafił do więzienia. Jak się okazało, 
sędzia, który go skazał, nie był bezstronny, został mi-
nistrem w administracji Bolsonaro. Tegoroczny wyścig 
był niezwykle zacięty. Oprócz rewanżu, obu polityków 
dzieli bardzo wiele: temperament, styl prowadzenia 
kampanii, droga polityczna, światopogląd, stosunek do 
gospodarki, ochrony środowiska, spraw społecznych.

Lula, któremu sondaże przez długi czas dawały zna-
czącą przewagę, wygrał dopiero w drugiej turze 1,8% 
głosów. To były wybory dwóch wizji: lewicowego pań-
stwa opiekuńczego, chroniącego środowisko natural-
ne a krajem konserwatywnym i wolnorynkowym, któ-
re przymyka oko na wycinkę puszczy amazońskiej. 
Społeczeństwo w Brazylii jest podzielone na pół. 
Jesteś albo po lewej, albo po prawej stronie. Środek 
mieści się w granicach błędu statystycznego.

Życiorys lidera  
Życiorys Luli to materiał na emocjonujący film. Jest 
nazywany brazylijskim Wałęsą. Początek jego ka-
riery politycznej to związki zawodowe w zakładzie, 
w którym pracował. Dziś ma 77 lat i po raz trzeci 
obejmuje urząd prezydenta ponad dwustumiliono-
wego kraju.

Urodził się w 1945 roku w ubogiej rodzinie, był naj-
młodszym z siedmiorga rodzeństwa. Nędza zmu-
siła jego matkę, samotnie wychowującą dzieci, do 
wyjazdu do Sao Paulo, gdzie łatwiej było o pracę. 
Ojca w życiu Luli nie było. Da Silva senior nie lubił 
domowej rutyny. Dorobił się dwudziestu siedmiu po-
tomków.

Lula zaczął pracować w wieku 11-12 lat. Wykształcenie 
zawodowe zdobył pracując jako robotnik w zakładach 
metalurgicznych. W latach 70. zapisał się do związ-
ków zawodowych. Charyzma wyniosła go w 1975 na 
szefa związku. W latach 1964-1985 w Brazylii rządziła 
junta wojskowa, a Lula organizował zakazane strajki, 
które gromadziły nawet po 100-200 tysięcy ludzi, za 
co był aresztowany i siedział w więzieniu. W 1980 roku 
współzakładał lewicową Partię Pracujących. W pierw-
szych wolnych wyborach do parlamentu w 1986, po 
upadku dyktatury, zdobył mandat.

Start Luli w dorosłe życie też nie był łatwy. Pierw-
sze małżeństwo zakończyło się tragicznie – w 1971 
zmarła jego ciężarna żona Maria, stracił też nienaro-
dzone dziecko. Cztery lata później ożenił się z Marisą, 
byli małżeństwem czterdzieści trzy lata. Wychowy-
wali czworo dzieci. W 2017 roku Marisa zmarła w wy-
niku udaru – było to w czasie, gdy Lula został oskar-
żony o korupcję w aferze nazwanej operacją „myjnia 
samochodowa” (od miejsc, w których prano brudne 
pieniądze). Zarzuty usłyszała także jego żona.

Były prezydent został skazany na 12 lat więzienia, 
w 2018 zaczął odsiadkę, ale wyszedł na wolność 
w 2019. Sąd Najwyższy dopatrzył się w wyroku 
proceduralnych uchybień, a potem wyrok unieważ-
niono. W maju 2022 zapowiedział start w wyborach 
prezydenckich. Wziął ślub z 55-letnią Rosangelą, na-
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zywaną Janją, partyjną koleżanką, która wspierała 
go w czasie odsiadki. – Mężczyzna, który ma 76 lat 
i jest zakochany tak jak ja, może chcieć tylko dobra 
dla tego kraju – mówił. 

Dobra passa czasu pierwszej prezydentury
Cztery lata temu Brazylijczycy postawili na kon-
serwatystę Jaira Bolsonaro. Ale były wojskowy nie 
wyprowadził kraju z gospodarczego kryzysu, wręcz 
przeciwnie. Pandemia COVID-19, którą prezydent 
lekceważył, pogłębiła kryzys i kosztowała życie aż 
660 tysięcy osób. Przyzwalał na likwidację puszczy 
amazońskiej pod uprawy, tereny pod hodowlę bydła 
i kopalnie surowców naturalnych. Więc po czterech 
latach naród wezwał sprawdzonego Lulę. Ludzie 
wiedza, że Lula potrafi zdziałać cuda.

Pierwsza dekada XXI wieku, gdy był prezydentem 
Brazylii, była czasem prosperity. Jej źródłem był 
ogromny popyt Chin na towary z Ameryki Łacińskiej. 
Rząd finansował z szerokiego strumienia dolarów, 
które płynęły z handlu, liczne programy społeczne. 
Sztandarowy program Luli „Bolsa Familia” był sty-
pendium rodzinnym dla ubogich rodzin, które dosta-
wały pieniądze pod warunkiem, że dzieci chodziły 
do szkoły i były szczepione. Program przyczynił się 
do spadku ubóstwa o trzydzieści procent i  zmniej-
szenia śmiertelności niemowląt. Płaca minimalna 
wzrosła o pięćdziesiąt procent powyżej inflacji. Mi-
liony Brazylijczyków awansowały do klasy średniej, 
stały się konsumentami, stać ich było na kupowanie 
towarów i zaciąganie kredytów.

Gdy 1 stycznia 2011 roku Lula kończył drugą kaden-
cję, miał ponad 80-procentowe poparcie społeczne. 
Był ikoną, jednym z najbardziej rozpoznawalnych li-
derów Ameryki Południowej. Prezydent USA Barack 
Obama powiedział, że Lula jest jednym z najpopular-
niejszych polityków na Ziemi.

Wyzwania trzeciej kadencji
– Mógłbym zachować dyplom najlepszego prezy-
denta wszechczasów i spokojnie przeżyć ostatnie 
lata życia – powiedział da Silva po uzyskaniu nomi-
nacji swojej partii jako kandydat w wyborach prezy-
denckich. – Ale widzę, jak ten kraj jest niszczony. Wi-
dzę, jak naszą edukacją kieruje facet, który nie lubi 
edukacji. Postanowiłem więc wrócić – oświadczył.

Lula jest doświadczonym politykiem, ma talent 
i charyzmę, jest ambitny. Trafia do serc emocjami, 
których się nie wstydzi. Lubi ludzi, wychodzi do nich, 
mówi językiem, który rozumieją, bo zna ich proble-
my z autopsji. Jego przekazy medialne są klarowne 
i barwne.

Prace nad utworzeniem nowego rządu Lula po-
wierzył byłemu gubernatorowi Sao Paulo, Geraldo 
Alckminowi, centryście, który jest szanowany przez 
biznes. Poparcie umiarkowanych przedstawicieli 
w Kongresie będzie rządowi potrzebne do głosowa-
nia ustaw. Lula obiecuje większą rolę państwa w go-
spodarce i dobrobyt społeczny, ale z zachowaniem 
wolnego rynku. Zapowiedział już zero tolerancji dla 
niszczenia Amazonii. – Zamiast być światowym li-
derem w wylesianiu, chcemy być mistrzem w walce 
z kryzysem klimatycznym i w rozwoju społeczno-
-środowiskowym – mówił w listopadzie na szczycie 
klimatycznym COP27 w Egipcie. 

Wyzwaniem będzie scalenie podzielonego narodu 
oraz pomoc milionom Brazylijczyków, cierpiącym 
z powodu głodu i żyjącym w biedzie. – Nie ma 
dwóch Brazylii, jest jeden naród. Nadszedł czas, by 
przywróć pokój – obiecuje prezydent-elekt.

BOGNA JANKE
Dziennikarka. Pracowała w PAP, TVN24, była właścicielką i szefową portalu Salon24. Założyła 
Fundację Warszawskie Szpitale Polowe, której celem było upamiętnienie służby zdrowia z po-
wstania warszawskiego. W latach 2021-2022 była sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta 
RP odpowiedzialnym za sprawy społeczne.
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Netanjahu znowu 
ograł rywali. 
Popularność nie jest 
jego największym 
atutem 
JAROSŁAW KOCISZEWSKI

fot. PAP/ EPA
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„Najgorszy premier w historii Izraela”
Beniamin Netanjahu pierwszy raz został premierem 
w połowie 1996 roku. Wówczas ten młody i podoba-
jący się kobietom, zaledwie czterdziestosiedmiolet-
ni polityk, były żołnierz sił specjalnych, obejmował 
stanowisko jako nowa nadzieja prawicy i partii Likud. 
Zastępował na fotelu premiera Szymona Peresa, 
który z kolei wypełnił miejsce po zamordowanym 
w listopadzie 1995 roku Icchaku Rabinie.

Bardzo szybko okazało się jednak, że Netanjahu 
wikła się w intrygi i spory partyjne oraz kieruje się 
prywatą, czym zraził do siebie wielu Izraelczyków. 
Ani wiadomości o żonie, Sarze, traktującej współ-
pracowników na granicy mobbingu, ani o dzieciach, 
noszących pieluchy kupowane na koszt podatnika, 
nie przysporzyły mu sympatyków. Władzę stracił po 
trzech latach, a zastąpił go inny bohater wojenny, 
były dowódca armii Izraela, Ehud Barak, reprezentu-
jący lewicową Partię Pracy. 

Bibi, na koniec pierwszego okresu rządzenia okrzyk-
nięty „najgorszym premierem w historii Izraela”, 
powrócił do władzy wiosną 2009 roku, już jako do-
świadczony i znacznie sprawniejszy polityk, który 
wyciągnął wnioski nie tylko ze swoich niepowodzeń, 
ale także porażek poprzedników. Jednym z nich był 
Ehud Olmert, zastąpiony przez Bibiego na stanowi-
sku premiera, który  zamienił wygodny gabinet szefa 
rządu na salę rozpraw w Jerozolimie, aby po kilku 
latach trafić do więzienia w Ramle, gdzie odsiedział 
wyrok za korupcję.

Rekordzista na fotelu premiera 

Fakt, że Netanjahu powrócił do władzy w 2009 roku 
i utrzymał ją do roku 2021 nie oznacza, że jego rządy 
były stabilne, choć jest najdłużej piastującym urząd 
premiera politykiem w historii Izraela, wyprzedzając 
pod tym względem Dawida Ben-Guriona, legendar-
nego twórcę państwa żydowskiego. W ciągu dwuna-
stu lat sprawowania przez niego urzędu, Izraelczycy 
sześciokrotnie wybierali parlament, a Bibi zachowy-
wał stanowisko wcale nie dlatego, że był najbardziej 
popularnym politykiem w kraju. Jednak nikt lepiej 
od niego nie umiał łączyć populizm ze zjadaniem 
„przystawek” w postaci stosunkowo bliskich mu 
ideologicznie ugrupowań, de facto kupować lojalno-
ści koalicjantów – wykorzystując do tego celu środki 
i przywileje należące do państwa – oraz korzystać 
z kruczków prawnych i formalnych dla trwania na 
stanowisku, nawet bez budżetu czy koalicji. Dopiero 
egzotyczne i niestabilne połączenie sił jego przeciw-
ników w 2021 roku odsunęło go od władzy, ale tylko 
na półtora roku. 
Starszy, bo już siedemdziesięciotrzyletni polityk 
znowu użył swojej politycznej magii, żeby wrócić 
do władzy. Raz jeszcze sukces nie jest wyłącznie 
wynikiem jego niewątpliwej charyzmy, ale przede 
wszystkim znajomości reguł gry. Jednym z dowo-
dów na to jest fakt, że – paradoksalnie – w ostat-
nich wyborach znacznie wzrosła popularność ugru-
powania ustępującego premiera Yaira Lapida, przy 
marginalnym przyroście liczby sympatyków Likudu. 

Beniamin „Bibi” Netanjahu powraca do władzy w Izraelu, pomimo ciążących na nim oskarżeń 
o nadużycia i korupcję oraz ogromnego elektoratu negatywnego. Większość Izraelczyków 
nie chce widzieć go na szczytach władzy, a mimo to wraca. Sukcesu nie zawdzięcza jednak 
ani nowym pomysłom, ani porywającej kampanii, tylko umiejętnościom genialnego gracza, 
który jak nikt inny rozumie i wykorzystuje podzieloną i niezwykle skomplikowaną scenę 
polityczną państwa żydowskiego.
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Rekin w rozdrobionym Knesecie
Izraelska scena polityczna jest bardzo rozdrobiona 
i „zabetonowana”. Jest to wynikiem niskiego progu 
wyborczego, wynoszącego 3,25%, co przekłada się 
na cztery mandaty w studwudziestoosobowym par-
lamencie, Knesecie. Ponadto podziały społeczne 
powodują, że wyborcy zazwyczaj głosują na „swo-
ich”, czyli ultraortodoksi popierają odpowiadające 
im partie Żydów aszkenazyjskich lub sefaradyjskich, 
a Arabowie tradycyjnie głosują na swoje, zazwyczaj 
lewicowe ugrupowania

Praktycznie nie ma przepływu elektoratu między le-
wicą a prawicą, a w centrum bywa tłoczno. Rozumie-
jący to Netanjahu potrafi w czasie kampanii wybor-
czej zaatakować swoich potencjalnych sojuszników, 
aby odebrać im kilka, czy kilkanaście tysięcy głosów. 
Tak zrobił podczas trwającego siedemdziesiąt dwie 
godziny „blitzu” medialnego przed wyborami w 2015 
roku, gdy groziła mu utrata władzy. Dla otrzymania 
od prezydenta mandatu i pierwszeństwa tworzenia 
rządu, trzeba stać na czele największej frakcji, a to 
oznacza potrzebę uzyskania niespełna 25% głosów, 
więc każdy punkt procentowy się liczy.

W rezultacie w Knesecie znajduje się około dziesię-
ciu ugrupowań – czasem kilkanaście – a rząd musi 
opierać się na koalicji posiadającej minimalną prze-
wagę. Obecnie Netanjahu tworzy rząd w oparciu 
o stosunkowo niewielką grupę czterech partii prawi-
cowych i religijnych, jednak jedna z nich, Syjoniści 
Religijni, sama jest koalicją skrajnie prawicowych 
frakcji. Netanjahu jest niesłychanie sprawnym ne-
gocjatorem i autorem deali, polegających na ofe-
rowaniu stanowisk, przywilejów i środków dla spo-
łeczności powiązanych z konkretnymi partiami, na 
przykład pieniędzy na szkoły religijne partii ultraor-
todoksyjnych. 

Zarządzanie permanentnym kryzysem
Jednak te negocjacje nie kończą się podpisaniem 
umowy koalicyjnej. Niewielka przewaga w Knese-
cie powoduje, że każda debata niesie niebezpie-
czeństwo upadku rządu, gdyż poszczególne partie, 
a czasem pojedynczy politycy, starają się „ugrać” 
coś dla siebie i swoich wyborców. W rezultacie ko-
alicje się rozpadają, państwo latami może nie mieć 
budżetu – a Netanjahu trwa u władzy. Wykorzystuje 
do tego kolejny mechanizm, polegający na tym, że 
szef rządu pełni swoją funkcję aż do wyłonienia no-
wego premiera. A to bywa niemożliwe. Tak było we 
wrześniu 2019 roku, gdy Likud zajął drugie miejsce, 
ale podzielona i rozdrobiona opozycja nie była w sta-
nie powołać rządu, podobnie jak pełniący obowiązki 
premiera Netanjahu. Wówczas, w marcu 2020 roku, 
odbyły się kolejne wybory, zakończone wzmocnie-
niem Likudu, co pozwoliło Bibiemu rządzić przez 
kolejny rok. 

Obecne negocjacje koalicyjne, prowadzone przez 
Netanjahu, zapewne zakończą się sukcesem. Jemu 
samemu zależy nie tylko na władzy, ale także na za-
chowaniu wolności i uniknięciu odpowiedzialności 
za nadużycia z przeszłości. Jego koalicjanci mają 
zbyt wiele do stracenia, aby nie pójść na konieczne 
kompromisy. Nie oznacza to, że tworzony przez Bi-
biego rząd przetrwa dłużej niż rok czy dwa. Kryzysy 
będą wybuchały, a Netanjahu będzie je rozgrywał, 
jak w przeszłości. Gdzieś między nimi znajdzie czas 
na bieżącą politykę bezpieczeństwa czy zahaczenie 
o sprawy międzynarodowe. Krytycy utyskują, że jest 
pierwszym liderem Izraela, który podporządkował 
bezpieczeństwo interesowi partyjnemu. Jednak nie 
potrafią ograć tego mistrza, balansującego na grani-
cy demokratycznego państwa prawa.

JAROSŁAW KOCISZEWSKI
Redaktor naczelny portalu www.new.org.pl, ekspert fundacji Stratpoints i producent audio 
Free Range Productions. Wieloletni korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie 
i komentator spraw międzynarodowych. Z wykształcenia politolog, absolwent uniwersytetów 
w Tel Awiwie i Jerozolimie. 

https://www.new.org.pl/
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Tusk i Kaczyński
– liderzy wiecznie 
żywi?
PIOTR ZAREMBA

fot. PAP/ EPA

fot. PAP/ EPA
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Jarosław Kaczyński 
– sprzeciwu się nie przewiduje

Kiedy ktoś pyta mnie o przywództwo polityczne 
Jarosława Kaczyńskiego, od razu nasuwa mi się 
pewien obrazek. Apogeum rządów koalicji PO-PSL. 
Odbywa się kolejna konwencja zepchniętego do 
opozycji PiS, już po katastrofie smoleńskiej, ale na 
długo przed odzyskaniem władzy w roku 2015. Z ja-
kichś powodów któraś telewizja nie ogranicza się do 
pokazania samych przemówień. Oglądamy prezesa 
przewodniczącego obradom, stojącego na podium 
naprzeciw kilkuset działaczy.

Kaczyński zarządza jakieś proceduralne głosowa-
nie. – Kto jest przeciw? – pyta. –Jest głos prze-
ciwny? – reaguje ze zdziwieniem. – A nie, pan tylko 
robi zdjęcia – oddycha z ulgą. W trudnych czasach 
zachował partię zjednoczoną, wręcz monolityczną. 
Ale też nienawykłą do dyskusji, do burz mózgów, do 
wspólnego szukania rozwiązań. Czekającą na to, co 
powie lider. Właściwie autor i właściciel partii – po 
śmierci brata, jedyny.

Donald Tusk 
– pan na swoim dworze

Kiedy szukam podobnego obrazka dla zilustrowa-
nia przywództwa Donalda Tuska, łatwo go znajduję. 
Tusk jako jedyny już lider Platformy Obywatelskiej, 
kiedy pozbył się konkurentów, a potem jako premier 
od roku 2007, prowadzał ze sobą tak zwany dwór. 
Grzegorz Schetyna, Rafał Grupiński, Paweł Graś, 
Sławomir Nowak – to byli jego przyboczni. Asysto-
wali przy politycznych rozmowach, pesząc swo-
ją obecnością gości Tuska. A potem popijali z nim 
czerwone wino i palili cygara.

Kiedyś siedzieli razem w Kancelarii Premiera. Gru-
piński w pewnym momencie musiał wyjść. Zostawił 
na oparciu krzesła marynarkę, która zsunęła się na 
podłogę. Tusk z krotochwilnym uśmiechem podbiegł 
do marynarki i wytarł sobie w nią buty. Kiedy Gru-
piński wrócił, nie wiedział dlaczego koledzy z dworu 
uśmiechają się znacząco. Dwór został potem rozgo-
niony przy okazji afery hazardowej. Koledzy okazali 
się niewygodni, poprzenoszono ich z otoczenia pre-
miera do innych zadań.

Pełnia władzy w partii
Nie chcę powiedzieć, że Tusk był bardziej brutalny 
niż Kaczyński. Sam byłem świadkiem, jak prezes PiS 
okrutnie sobie żartuje ze współpracowników. Po pro-
stu warto wiedzieć, że obaj liderzy zyskiwali coraz 
większą władzę nad swoim otoczeniem, aż w końcu 
stała się ona bezwzględną dominacją. W przypad-
ku Kaczyńskiego nacechowana ona była patosem, 
który znakomicie oddaje okrzyk działaczy i szarych 
zwolenników „Jarosław, Polskę zbaw!”. W przypadku 
Tuska więcej w tym było luzu, hedonizmu, popisu. 
Jego nikt do zbawiania nie wzywał. Jednak za tym 
luzem kryła się odpowiednia porcja politycznej dra-
pieżności.

Kaczyńscy (rocznik 1949) i Tusk (rocznik 1957) byli 
jednymi z wielu żołnierzy solidarnościowej rewolu-
cji. Dlaczego po wejściu do normalnej polityki w roku 
1989 przetrwali właśnie oni, podczas gdy tylu innych 
polityków Unii Wolności, Unii Pracy i przeróżnych 
partii prawicowych, wypadło na margines? Można 
widzieć w nich wielkie talenty. Bez wątpienia są dziś 
jednymi z niewielu polskich polityków umiejących 
zaimprowizować sugestywne przemówienie bez 
kartki. Zarazem sprzyjał im splot rozmaitych przy-
padków.

Kręta droga Jarosława Kaczyńskiego
W wypadku Kaczyńskiego nagrodzony został bez 
wątpienia upór, także w podnoszeniu najróżniej-
szych, częściowo tych samych, a częściowo zmie-
niających się tematów. Jego pierwsza partia, Poro-
zumienie Centrum, miała być formacją walczącą 
z patologiami dziedziczonymi po PRL. Zarazem mia-
ła być centroprawicą nowoczesną, wolnorynkową, 
stawiającą na związki z Zachodem. 

Kilka razy Kaczyński niemal całkowicie tracił swoje śro-
dowiska. Znaczna część działaczy odpadła mu w la-
tach 1992-1993. Był wtedy w ostrym sporze z Lechem 
Wałęsą i z innymi partiami solidarnościowymi, jego 
struktury były przedmiotem inwigilacji i dezorganizacji, 
podejmowanych przez służby specjalne. W roku 1993 
nie wszedł wraz z resztą swojej partii do Sejmu. 

Po raz drugi stracił duży odłam PC na rzecz AWS 
– w roku 1997. Zwykle licytował wysoko, kreował ko-
lejne postaci, z którymi się szybko skłócał. Stawiał 
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na Jana Olszewskiego, na Adama Strzembosza, na 
Mariana Krzaklewskiego. Bał się własnego przywódz-
twa, uważał się za zbyt młodego i wciąż za mało cha-
ryzmatycznego. Pod koniec lat 90. wylądował z kilko-
ma współpracownikami na całkowitym marginesie. 
Tyle że wcześniej zabezpieczył sobie ekonomiczne 
minimum – dzięki Fundacji Prasowej Solidarności.

Jego powrót do świetności, jednak większej niż ta 
z lat 90., nastąpił dzięki bratu. To Lech Kaczyński, 
mianowany ministrem sprawiedliwości w rządzie 
Jerzego Buzka, zyskał popularność jako skuteczny 
szeryf. To był trochę przypadek, ale trzeba zarazem 
przyznać, że to obaj bracia postawili w pewnym 
momencie na walkę z przestępczością jako jeden 
z ważnych tematów. To zaprocentowało.

Zarazem, fundując sobie kolejną partię, Prawo 
i Sprawiedliwość, Kaczyński zadbał o jej struktu-
ry, i o to, aby jego władza nad nimi była pełna. Tak 
pisano kolejne statuty PiS. Dawne doświadczenia 
z buntującymi się działaczami PC były zbyt trauma-
tyczne, żeby o nich zapomnieć. To rzutowało także 
na jego poglądy na temat rządzenia. Był zwolenni-
kiem silnego centralistycznego państwa. Ale był też 
rzecznikiem wzmacniania w tym państwie partii. To 
jego najbliższy zaufany Ludwik Dorn przeforsował 
jeszcze w AWS-owskim parlamencie zasadę doto-
wania partii z budżetu państwa. Lider trzymający 
kasę musiał się okazać skuteczny. 

Ale też niepostrzeżenie prawicowy lud odkrywał 
w niewysokich braciach – na razie podzieloną mię-
dzy dwóch – charyzmę. Co było tym łatwiejsze, im 
bardziej ten lud czuł się sekowany: przez liberalne 
media i elity. Kaczyńscy mieli poczucie tego seko-
wania od początku. Zarazem ta łączność z prawico-
wym ludem pozwalała Jarosławowi narzucać wolę 
innym doświadczonym politykom prawicy, w rodza-
ju Kazimierza Ujazdowskiego, Marka Jurka czy Lu-
dwika Dorna. Kiedy członkowie partii się buntowali, 
a takich buntów PiS doznał wiele – o taktykę i cele 
ostateczne, o rewolucyjny język i o wojowanie z ca-
łym światem – byli wyrzucani na margines. 

Zręczna kariera Donalda Tuska
Siła Tuska była fundowana w zupełnie inny sposób. 
Jego pierwsza partia, Kongres Liberalno-Demokra-
tyczny, to barwna zbieranina luzaków i amatorów 
uciech, pieszczochów mediów, niejako przy okazji 
głoszących program szybkiej prywatyzacji i pełne-
go kapitalizmu. Oni także nie weszli do Sejmu w roku 
1993. Ich wzorowane na Ameryce widowiskowe ulicz-
ne parady okazały się dysonansem w biednej Polsce. 
Uratowała ich solenna, inteligencka Unia Wolności, 
biorąc na pokład. Sam Tusk uchodził wtedy za poli-
tyka leniwego, zastanawiającego się nad tym, czy zo-
stać w polityce. Jako wicemarszałek Senatu w latach 
1997-2001 sprawiał wrażenie zagubionego.

Ale i jego uratowała seria przypadków, zgranie się ko-
alicji AWS-UW. Postawił na program w dużej mierze 
przeciwny do tego, co głosił PiS (co nie przeszkodziło 
im potem stworzyć na chwilę koalicji samorządowej). 
Platforma Obywatelska, początkowo dość ideowo 
konserwatywna, stawiała na odpartyjnienie, na tanie 
państwo, na jednomandatowe okręgi wyborcze. Nie 
chciała nawet brać pieniędzy z budżetu. To okazało 
się skuteczną trampoliną – w roku 2001 i 2005.

Reszty dopełniła zręczność Tuska w personalnych 
intrygach. Wypchnął lub zmarginalizował dwóch po-
zostałych tenorów PO: Andrzeja Olechowskiego i Ma-
cieja Płażyńskiego. Pozbył się też Zyty Gilowskiej, 
a w końcu i Jana Rokity. Choć statut PO był dużo 
bardziej kolegialny, w praktyce wszyscy zaczęli się 
przyzwyczajać, że decyduje sam Tusk. Kiedy zaś Plat-
forma sięgnęła po budżetową kasę, wzmocnił to prze-
konanie normalny mechanizm scentralizowanej partii.

Wyborcze pojedynki 
odwiecznych antagonistów
W roku 2005 doszło do zasadniczego starcia między 
Tuskiem i Kaczyńskimi – w wyborach prezydenckich. 
Długi czas uważano tego pierwszego za lidera gabi-
netowego, niezdolnego do porywania tłumów. Jednak 
kiedy stanął do prezydenckiego pojedynku, ujawnił 
nowe talenty. Ale Lech Kaczyński „ukradł” mu zwy-
cięstwo. Czy przestrogami przed „Polską liberalną” 
przeciwstawioną „solidarnej”? Czy także akcją Jac-
ka Kurskiego, odkrywającego, że Kaszub Tusk miał 
dziadka w Wehrmachcie? Rozżalenie Tuska po bole-
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snej porażce zablokowało powstanie rządowej koali-
cji PiS-PO. Od tej chwili to te dwie partie miały dzielić 
scenę i polaryzować Polaków. Zarazem Tusk właśnie 
wtedy został definitywnie politycznym drapieżnikiem.

Stają naprzeciw siebie w kolejnych sejmowych 
starciach, podobni w żądzy władzy, w zręcznie do-
bieranych słowach, a zarazem różni. Kaczyński szu-
ka tematów w patetycznych obietnicach naprawy 
państwa, w walce z „układem”. Tusk staje się jego 
cieniem, przedrzeźniaczem, poddającym ten patos 
nieustannym drwinom. Mniej tworzącym nowe pro-
gramy, skoro rezygnuje nawet z odpartyjnienia po-
przez jednomandatowe okręgi wyborcze. Bardziej 
reagującym na radykalizmy IV RP. Zarazem jawił się 
jako człowiek bardziej przewidywalny, w pewnym 
sensie „normalniejszy”.

W roku 2007 zmieniają się przy sterze państwa. Do-
nald Tusk zdaje się zapowiadać rządzenie bardziej 
pasywne, władzę nie wtrącającą się, jeśli nie musi. 
Zarazem jednak, jak zaświadczał Rokita, dzięki 
kontroli nad Platformą jako premier miał wpływ na 
wszystko, łącznie z samorządami. Kaczyński chciał 
przycinać ich samodzielność. Tuskowi wystarczyło, 
że przez partyjne mechanizmy może zmieniać mar-
szałków województw.

PiS zdawał się być na lata środowiskiem zagonio-
nym w ślepy zaułek. Owszem, zyskał w roku 2010 
patetyczną legendę smoleńskiego męczeństwa. Ale 
ona, wbrew opiniom komentatorów, bardziej prze-
szkadzała w politycznej konkurencji, bo przerażała 
wielu Polaków. Z kolei władza Tuska zużywała się 
– powoli, ale nieubłaganie. Płacił cenę zarówno nie-
licznych, za to niepopularnych reform (podniesienie 
wieku emerytalnego), jak i rządowej bierności, na-
kładającej się na afery. Uciekając w roku 2014 do 
Brukseli na przewodniczącego Rady Europejskiej, 
lider PO wydał wyrok na swoją formację. W rok póź-
niej Kaczyński wrócił do władzy, jednak kryjąc się za 
plecami kolejnych premierów.

Zawdzięczał to nie wymachiwaniu skrwawionym 
sztandarem smoleńskim, a solidnie przepracowaną 
kwestią transformacji. Opowieść o „Polsce w ruinie” 
była demagogią. Ale zapowiedź socjalnych transferów, 
w sporej części zrealizowana, okazała się konkretem. 

PiS wygrał wybory w roku 2015 (podwójnie, bo i pre-
zydenckie), w roku 2019 i 2020. Kaczyński ośmielił 
się do tego stopnia, że zamiast wycofywać się na 
czas kampanii na drugi plan, zaczął podróżować po 
kraju ze swoimi pogadankami. Nie zawsze okazy-
wały się one fortunne, a w roku 2022 stają się ob-
ciążeniem. Do tego dochodzą obiektywne kłopoty: 
inflacja i kataklizm energetyczny. Coraz częściej 
mówi się o niepraktycznym, a czasem odrealnionym 
starszym panu.

Zadyszka zużytych liderów
Tyle, że zawsze obsadzono go w tej roli, starego ka-
walera bez prawa jazdy i konta, uwielbiającego po-
uczać innych. Warto tu jednak przypomnieć sztukę 
„K” Pawła Demirskiego, który w poznańskim Teatrze 
Polskim próbował zgłębić fenomen Kaczyńskiego. 
W jednej ze scen Dziewczyna, uosabiająca pokrzyw-
dzoną część elektoratu, przychodzi porwać Prezesa. 
Chce mu pokazać prawdziwe życie, którego on, za-
mknięty w żoliborskim mieszkaniu pod skrzydłami 
matki, podobno nie zna. I wtedy Kaczyński pyta: „No 
dobrze, ale skoro ja nie znam życia, jak to się sta-
ło, że panuję nad umysłami?” Tak jest do pewnego 
stopnia do dziś. Zgrana władzą, rozlicznymi grze-
chami i błędami, Zjednoczona Prawica zachowuje 
pierwsze miejsce w sondażach. Czy nie dlatego, że 
jej lider wciąż porusza ważne tematy, zadaje kluczo-
we pytania?

Donald Tusk wrócił w zeszłym roku do Polski, chy-
ba początkowo bez wielkiego przekonania. I urato-
wał dołującą Platformę od rozsypki. Znów stał się 
w niej jedynym władcą, choć już z kontrolą nad całą 
opozycję ma poważny kłopot. Zarazem pozostał ge-
nialnym przedrzeźniaczem, punktującym zręcznie 
starszego rywala, ale nie przedstawiającym spójnej 
agendy. 

Receptą na inflację ma być usunięcie prezesa NBP 
Glapińskiego i dwudziestoprocentowe podwyżki dla 
budżetówki. Za kłopot Polski z pozyskaniem unij-
nych pieniędzy Tusk grozi politykom PiS więzieniem, 
co jest oczywistym nonsensem. Mówi, co mu w da-
nej chwili przychodzi do głowy. W świecie triumfu-
jących memów to recepta na sukces. Narzuca się 
wszakże pytanie o jego granice.
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Kaczyński może się wydawać zbyt konserwatywny 
w stosunku do nowych czasów, a jego kurczowa 
obrona suwerenności Polski w obliczu zakusów Unii 
Europejskiej wielu Polaków przeraża. Prawdziwą 
słabością jego programu jest wiara w to, że kluczem 
do uzdrowienia Polski jest dominacja scentralizowa-
nej, jedynie słusznej partii. Polska była zawsze upar-
tyjniona, ale PiS postawił na pogłębienie tego pro-
cesu. Każdy grzech lokalnego działacza pchającego 
się do państwowych spółek, obciąża dziś prezesa.

Ale też, pamiętajmy, program odpartyjnienia przed-
stawiany przez Tuska, sprowadza się do pogonienia 
pisowców. Jego toksyczna bezkompromisowość 
porywa już przekonanych, ale innych może przestra-
szyć. Za plecami wyrasta mu bardziej elastyczny 
w słowach rywal, prezydent Warszawy Rafał Trza-
skowski. Tusk czyni kolejną kampanię sądem nad 
wieloma latami III RP, a był przecież ich kluczowym 
architektem. Trzaskowski nie miałby takiego kłopotu.

Na pewno dla obu, Kaczyńskiego i Tuska, to bój 
śmiertelny. Jeden z nich wyjdzie z niego nie tylko 
pokonany, ale i politycznie martwy. 

Obaj, choć na różne sposoby, wierzą, że są nieza-
stąpieni. Przystępność i luz Tuska są mocno na po-
kaz. Ale z pewnością on nie wdałby się w zgryźliwe 
publiczne rozważania o internautach pijących piwo 
czy o młodych pijanych kobietach. Swoje żale na na-
pastujących go w Sejmie dziennikarzy zostawiał dla 
siebie. Prezes PiS narzekał głośno.

Kaczyńskiego nie oddziela od otoczenia aż taki mur, 
jak by to wynikało z satyrycznego „Ucha prezesa”. 
Był przez lata na „ty” z sekretarkami i wożącymi go 
kierowcami, także ze współpracownikami, przynaj-
mniej tymi starszymi. Ale dramatyczne koleje losu 
uczyniły go rozgoryczonym, a lekarstwem na rozgo-
ryczenie bywa poczucie wyższości. Nadal lubi po-
gawędki, ale zwłaszcza ludzie młodzi mogą w nim 
widzieć przykrego, nawet jeśli śmiejącego się z wła-
snych żartów, wujaszka. 

W istocie i on, i Tusk, mogą się jawić wyborcom jako 
starzy krewni odziedziczeni po całkiem innych cza-
sach. Polską politykę zawsze zapełniali ludzie, któ-
rzy czuli się skrzywdzeni przez jednego z nich. Ale 
przecież obaj wciąż wyprzedzają innych polityków 
o kilka długości. A może to tylko złudzenie, wzmac-
niane przez logikę partyjnego systemu?

PIOTR ZAREMBA
Z wykształcenia historyk. Od 1991 roku dziennikarz, publicysta. Pracował m.in. w „Życiu War-
szawy”, „Życiu”, „Nowym Państwie”, „Newsweeku”, „Dzienniku”, „Polsce the Times”, „Rzeczpospo-
litej”, „Uważam Rze” oraz „Sieci. Napisał wywiady-rzeki z Janem Rokitą, Jarosławem i Lechem 
Kaczyńskimi oraz Kazimierzem Marcinkiewiczem i Bronisławem Wildsteinem (wszystkie 
wspólnie z Michałem Karnowskim), a także monografię Ruchu Młodej Polski, biografię Jarosła-
wa Kaczyńskiego i cztery powieści. Obecnie jest współpracownikiem kilku tytułów prasowych 
– m.in. „Dziennika Gazety Prawnej”, „Plusa Minusa”, „Sieci”, a także portalu Interia. Do tej pory 
wydał pięć tomów Historii politycznej USA od roku 1900 (Warszawa 2012, 2014, 2016, 2018).
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Wesprzyj „Polskę w praktyce”

Naszym celem jest podejmowanie ważnych dla Polski tematów, 
które analizujemy razem z ekspertami, opiniotwórcami 

i doświadczonymi dziennikarzami. 
Chcemy, by nasi czytelnicy mogli poznawać praktyczną stronę 

społecznej, politycznej, gospodarczej i naukowej
rzeczywistości naszego kraju. 

Jeżeli jest Ci bliskie to, co robimy, możesz nas wesprzeć.

Zachęcamy do wpłacania dowolnej kwotę na rzecz Instytutu Wolności.

Numer konta: 13 1090 2851 0000 0001 1924 2365

Tytułem: „Polska w Praktyce”.
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www.polskawpraktyce.pl

https://polskawpraktyce.pl/

