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Rafa³ Matyja, Pañstwo czyli k³opot, Oœrodek Myœli Politycznej, Kraków 2009, ss. 207.
Jako 67. pozycja z serii Biblioteka Myœli Politycznej krakowskiego Oœrodka
Myœli Politycznej ukaza³a siê ksi¹¿ka Rafa³a Matyi Pañstwo czyli k³opot. Jest ona
zbiorem esejów, które Autor – historyk i politolog, doradca rz¹dów H. Suchockiej
i J. Buzka, zaanga¿owany tak¿e w ruch Polska XXI – opublikowa³ w latach
1991–2007 w „Polityce Polskiej”, „Debacie”, „Kwartalniku Konserwatywnym”
oraz „Europie”; znalaz³y siê tu te¿ trzy nieog³oszone wczeœniej teksty. W sposób
oczywisty ksi¹¿ka ta posiada wszelkie wady i zalety, jakimi zwykle cechuj¹ siê
tego rodzaju publikacje. Z jednej strony obna¿aj¹ one – doskonale z perspektywy
czytelnika widoczne – mylne oceny zjawisk i procesów politycznych, przez Autora – œwiadka epoki czêsto przecenianych, z drugiej jednak strony stanowi¹ dokumentacjê czasu swego powstania, daj¹c odpór ocenom owych procesów i zjawisk,
formu³owanym dziœ w sposób ahistoryczny.
W przypadku ksi¹¿ki Matyi stwierdzenia powy¿sze tycz¹ siê szczególnie
dwóch otwieraj¹cych zbiór esejów, napisanych w latach 1991 i 1994. Pierwszy
z nich, Przebudowa pañstwa, to swoista kronika przemian ustrojowych z lat
1989–1990, spisywana na gor¹co, w warunkach Wa³êsowskiego „przyspieszenia”
i „wojny na górze”. Autor wskazuje, ¿e niedawna opozycja, przejmuj¹c odpowiedzialnoœæ za rz¹dzenie, nie dysponowa³a wypracowanym wczeœniej planem reform, musia³a wiêc na bie¿¹co rewidowaæ wpisuj¹ce siê de facto w ekonomiczn¹
doktrynê socjalizmu za³o¿enia programowe „Solidarnoœci”. Równoczeœnie gabinet Tadeusza Mazowieckiego dokona³ zasadniczych przeobra¿eñ ustrojowych.
Nie by³y one jednak wynikiem realizacji spójnego projektu, którego opracowaniem winna, wed³ug Matyi, zaj¹æ siê odrodzona myœl polityczna jeszcze zanim
ukszta³tuj¹ siê fundamenty nowego ³adu. Zapytaæ nale¿y, czy wobec tak szybkiego biegu wydarzeñ i tak wielkiego natê¿enia sporu politycznego, stworzenie takiego planu by³o mo¿liwe? Sporne by³o przecie¿ – o czym przekonuje Autor
w kolejnym eseju Pañstwo czyli k³opot (1994) – nawet to, czy III RP uznaæ nale¿y
za transformacjê PRL, czy te¿ zupe³nie nowe pañstwo. Trwanie dawnych instytucji i struktur, bêd¹ce efektem okr¹g³osto³owego kompromisu przyzwolenie czêœci
polityków i œrodowisk opiniotwórczych na uw³aszczenie siê partyjnej nomenklatury, czy wreszcie spór o punkt pocz¹tkowy III RP (Okr¹g³y Stó³, wybory 4 czerwca 1989 roku czy utworzenie rz¹du Mazowieckiego?), dostarcza³y argumentu
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zwolennikom tezy o kontynuacji, a nie zerwaniu. Matyja podkreœla jednak, ¿e
mimo to nale¿y broniæ twierdzenia o zasadniczej zmianie i nowoœci III RP, przede
wszystkim ze wzglêdu na koniecznoœæ jej legitymacji. Autor sugeruje, ¿e zamiast
poszukiwaæ Ÿróde³ tej legitymacji w wype³nianiu przez pañstwo funkcji socjalnych, nale¿y zaproponowaæ now¹ teoriê pañstwa, opieraj¹c¹ siê na zasadzie dobra
wspólnego, zestawu gwarantowanych praw oraz wyraŸnym porz¹dku moralnym.
Wizja taka pozostawa³aby w opozycji nie tylko wobec rz¹dów postkomunistycznej lewicy, ale tak¿e wzglêdem technokratycznych modernizatorów, lekcewa¿¹cych patologie gospodarcze, o ile nie sta³y one w sprzecznoœci z generaln¹
doktryn¹ innowacyjnoœci.
Najbardziej interesuj¹cy z punktu widzenia badacza wspó³czesnej polskiej myœli politycznej bêdzie jednak trzeci z zamieszczonych w zbiorze tekstów – Obóz
Czwartej Rzeczpospolitej (1998). Uznawany jest on za g³os zapocz¹tkowuj¹cy debatê na temat IV RP – projektu, który w po³owie pierwszej dekady XXI wieku sta³
siê przewodni¹ ide¹ œrodowisk konserwatywno-liberalnych. Matyja uznaje, ¿e
rz¹dy koalicji SLD–PSL w latach 1993–1997 doprowadzi³y pañstwo do bez³adu,
sytuuj¹c Polskê pomiêdzy „PGR-em Aleksandra £ukaszenki a tym, co widzimy
za nasz¹ zachodni¹ granic¹”. Aby zmieniæ tê sytuacjê, nale¿y podj¹æ siê budowy
nowego pañstwa, które zrywaæ bêdzie z postkomunizmem, czyli zapocz¹tkowanym ju¿ w latach 80. splotem s³u¿b specjalnych, skorumpowanych struktur aparatu skarbowego i finansowego, czy te¿ uk³adem „kapitalizmu oligarchicznego”.
Czwarta Rzeczpospolita nie ma byæ jednak antytez¹ Trzeciej, a procesem opartym
na moralnej rewolucji i edukacji obywatelskiej. Autor ostrzega zarazem, by
Czwartej Rzeczpospolitej nie proklamowaæ przedwczeœnie, gdy¿ zbudowanie nowego pañstwa wymaga d³ugotrwa³ej pracy; tych, którzy siê jej podejm¹ Matyja
przyrównuje do budowniczych II RP z Ligi Narodowej.
Poszukuj¹c Ÿróde³ retoryki politycznej stronników IV RP warto zajrzeæ do
eseju Przywództwo pañstwowe (1998), w którym Autor wskazuje na fakt abdykacji oficjalnych oœrodków w³adzy na rzecz sieci (networków), stanowi¹cych nierzadko element funkcjonalny, czêœciej jednak – dysfunkcjonalny wobec ¿ycia
publicznego. Wp³yw owych koterii, nieformalnych struktur urzêdniczych i gospodarczych wraz z bezsilnoœci¹ polityczn¹ formalnie rz¹dz¹cych powoduje, ¿e
realizowany program jest, jak pisze Matyja przytaczaj¹c stwierdzenie Czes³awa
Bieleckiego, „wypadkow¹ oportunizmów”. Brakowi sterownoœci struktur w³adzy
poœwiêcony jest tak¿e artyku³ Naprawa rz¹du – warunek naprawy pañstwa
(1999). W tym przypadku jednak diagnozie towarzyszy szereg propozycji, dotycz¹cych nie tylko ujednolicenia stanowiska rz¹du przy forsowaniu okreœlonej
polityki, ale te¿ prowadzenia przy tej okazji strategii informacyjnej, skierowanej
zarówno do spo³eczeñstwa, jak i do partnerów oraz opozycji w parlamencie. Uwagi
Matyi s¹ o tyle interesuj¹ce, ¿e oparte zosta³y na doœwiadczeniach wynikaj¹cych
z jego ówczesnej pracy w charakterze doradcy Micha³a Kuleszy, pe³nomocnika
rz¹du ds. reformy samorz¹du terytorialnego w gabinecie Jerzego Buzka. Jednoczeœnie nieco anachronicznie brzmi¹ dzisiaj, w erze marketingowej profesjonali-
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zacji polityki, wezwania Autora do wiêkszego doceniania znaczenia oceny rz¹du
przez opiniê publiczn¹. Tê konkretn¹ lekcjê, jak siê wydaje, polscy politycy ju¿
odrobili.
Ciekawsze s¹ jednak rozwa¿ania Matyi wsparte refleksj¹ nad najnowsz¹ histori¹ polityczn¹ Polski, jak w przypadku Trzech pocz¹tków Trzeciej Rzeczpospolitej
(2004), w którym to eseju wskazuje na ci¹g³oœæ pomiêdzy ró¿nymi strategiami
opozycyjnoœci w latach 80. a kolejnymi etapami przejœcia od PRL do III RP.
Ka¿demu z symbolicznych „trzech pocz¹tków” odpowiada inna strategia i inna
warstwa obowi¹zuj¹cego w III RP porz¹dku ustrojowego. Okr¹g³emu Sto³owi odpowiada strategia kompromisu i, bêd¹ce jej nastêpstwem, uprzywilejowanie elit
postkomunistycznych, wyborom z czerwca 1989 roku – uznanie zasadnoœci demokratycznego wp³ywu spo³eczeñstwa na przemiany, natomiast powo³aniu rz¹du
Tadeusza Mazowieckiego – zerwanie z PRL i d¹¿enia do rekonstrukcji pañstwa.
Matyja buduje w ten sposób koherentn¹ narracjê, której kulminacyjnym punktem
by³a afera Rywina, naturaln¹ konsekwencj¹ zaœ – kryzys Trzeciej i atrakcyjnoœæ
projektu budowy Czwartej Rzeczpospolitej.
W esejach napisanych po roku 2004 Autor wyjaœnia i broni idei IV RP: najpierw przed krytykami, póŸniej zaœ – przed jej zwolennikami, kompromituj¹cymi
j¹ swymi dzia³aniami; w miêdzyczasie przychodzi mu, karko³omnie, broniæ tak¿e
tych drugich przed pierwszymi. Broni¹c koncepcji IV RP przed krytykami, Matyja dowodzi (w eseju Druga… trzecia… czwarta…, czyli o pañstwie Polaków
z 2004 roku), ¿e zasadne jest postrzeganie tego projektu nie jako generalnego odrzucenia III RP, ale jako utrzymania jej dobrych elementów ustrojowych. Zaznacza tak¿e, ¿e istot¹ realizacji tego planu bêdzie „odbudowa sensu polityki jako
wa¿nej czêœci przestrzeni publicznej i jako zajêcia wymagaj¹cego odpowiednich
kwalifikacji merytorycznych oraz moralnych”, i ¿e zmiana ta dotyczyæ powinna
tak¿e instytucji autonomicznych wobec polityki, jak s¹downictwo, media czy
szkolnictwo wy¿sze. Przeprowadzenie tego programu mo¿liwe jest dziêki obaleniu – m.in. w wyniku powo³ania komisji œledczych – dogmatu o nieistnieniu
„uk³adu” (Niewidoczny przeciwnik, 2006). Tego ostatniego pojêcia broni Matyja
przed trywializacj¹, wskazuj¹c na wiele ró¿nych, acz komplementarnych jego interpretacji: Jadwigi Staniszkis (uk³ad postkomunistyczny jako patologia systemowa),
Andrzeja Zybertowicza (uk³ad jako splot s³u¿b specjalnych i sprywatyzowanego
pañstwa policyjnego) oraz Zdzis³awa Krasnodêbskiego (uk³ad jako mechanizm
intelektualno-towarzyski liberalnych elit, przeciwstawionych republikañskiemu
spo³eczeñstwu). Za s³aboœæ rz¹du Prawa i Sprawiedliwoœci uznaje skupianie siê
wy³¹cznie na policyjnym aspekcie walki z uk³adem, czego efektem mo¿e byæ powszechny wzrost podejrzliwoœci i zniechêcenie obywateli do aktywnoœci spo³ecznej.
Jest to szczególnie niebezpieczne w warunkach za³amania siê dotychczasowego
porz¹dku politycznego, gdy biegu wydarzeñ, których geneza tkwi w komisji ds.
afery Rywina, nikt nie kontroluje (Jej Królewska Moœæ Sytuacja, 2006). Niezdolnoœæ odbudowy zaufania, czy wrêcz zinstytucjonalizowana nieufnoœæ, uniemo¿liwi ustabilizowanie sytuacji.
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Matyja broni jednak tych, którzy projekt IV RP usi³uj¹ zaimplementowaæ,
opisuj¹c wysuwane przez Jaros³awa Kaczyñskiego has³o „rewolucji moralnej”
(dezintepretowane jako „moralny zamach stanu”) jako ca³oœciowy program
rz¹dzenia, wykraczaj¹cy poza w¹sk¹ sferê polityki (Za kulisami rewolucji moralnej, 2006). Kaczyñski jest dla Matyi nie tyle wybitnym strategiem, co inteligentnym analitykiem. Diagnoza sformu³owana na pocz¹tku lat 90. przez ówczesnego
lidera Porozumienia Centrum, by³a trafna, czego wyrazem sta³a siê „semantyczna
rewolucja” Prawa i Sprawiedliwoœci po 2003 roku. Taktyka polityczna Kaczyñskiego po zwyciêstwie wyborczym w 2005 roku, polegaj¹ca na kreowaniu kryzysów, mia³a na celu zapanowanie nad kierunkiem wydarzeñ (Ujarzmianie Sytuacji,
2007). Równoczeœnie na niepowodzeniu tej misji zaci¹¿y³a nieufnoœæ lidera PiS
wobec elit oraz pesymistyczna ocena mo¿liwoœci udzia³u spo³eczeñstwa w zmianie, redukuj¹ca dzia³alnoœæ jego rz¹du do walki z korupcj¹.
Trzecia obrona projektu IV RP, przed jego niedoskona³ymi wykonawcami,
oparta jest na podtrzymaniu przekonania o zasadniczej zmianie, dokonanej
w œwiadomoœci spo³ecznej przez prace komisji œledczych, roz³am w œrodowisku
dziennikarskim oraz g³oœno wyra¿on¹ nieufnoœæ twórców III RP do oficjalnych
organów pañstwa, czego symbolem by³ Adam Michnik, który zezna³ przed sejmow¹ komisj¹, ¿e nie widzia³ sensu informowania prokuratury o ofercie Rywina
(Kryzys za³o¿ycielski, pierwodruk). Mimo i¿ kryzys ten nie doprowadzi³ do stworzenia nowego ³adu, Matyja wci¹¿ uwa¿a, ¿e idea IV RP jest najbardziej sensown¹
perspektyw¹ polityczn¹, tak¿e wobec braku realnych, umiarkowanych alternatyw
(Obrona Czwartej Rzeczypospolitej, pierwodruk). W zmodyfikowanej wersji,
„rzeczpospolita 4.2” proponowaæ ma now¹, opart¹ na okreœleniu nowych Ÿróde³
zaufania, doktrynê pañstwow¹. Jej zasadniczym momentem bêdzie „uœwiadomiona” czy te¿ „ofensywnie pojmowana” peryferyjnoœæ Polski wobec otoczenia, rozumiana nie jako uznanie w³asnej ni¿szoœci, ale jako czynnik mobilizacyjny dla
elity i spo³eczeñstwa.
Wieñcz¹cy zbiór esej Koniec œwiata polityków? (pierwodruk) wyra¿a normatywn¹ wizjê ³adu, który osi¹gn¹æ mo¿na jedynie poprzez doprowadzenie do skonstruowania wspólnego opisu sytuacji, wznosz¹cego siê ponad partyjne podzia³y.
Opis taki sformu³owany musi zostaæ poza polityk¹, a zachêciæ do wywierania
wp³ywu na w³adzê ma kontrelity z krêgu m³odych profesjonalistów, funkcjonuj¹cych dziœ m.in. w instytucjach finansowych, mediach, na uczelniach, niechêtnych do bezpoœredniej partycypacji w rz¹dzeniu. Autor podkreœla przy tym
koniecznoœæ osadzenia nowych form wp³ywu na zaczerpniêtych z polskiej historii
wzorcach obywatelskiego zaanga¿owania, nie zaœ na przeszczepionych modelach
zachodnich.
Projekt IV RP, o którym traktuje ksi¹¿ka Rafa³a Matyi, postrzegaæ mo¿na jako
propozycjê naturaln¹ dla ka¿dego konserwatysty, postawionego wobec upadku
ancien regime’u: po 1989 roku elementy ³adu warte „konserwacji” nie istnia³y,
a odwo³ywanie siê do archaicznych i zaprzesz³ych koncepcji (np. tradycji II RP)
pozbawione by³o sensu, spo³ecznej noœnoœci i mocy. Z dwóch fundamentalnych
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dla trwania organizmu pañstwowego procesów: ci¹g³oœci i zmiany, konserwatyœci zakwestionowaæ musieli i jeden, i drugi. Pierwszy (uznanie III RP za kontynuacjê PRL) a priori, ze wzglêdów ideologicznych i historycznych, drugi (reformy)
– ze wzglêdu na zasiêg, charakter i cel. St¹d has³o Czwartej Rzeczpospolitej,
odwo³uj¹ce siê nie do historycznie konkretnych instytucji i urz¹dzeñ pañstwowych, a do pewnego repertuaru wartoœci, zaczerpniêtych z konserwatywnego
kanonu. Autor Pañstwa czyli k³opotu zwykle jednak do ¿elaznego zestawu propozycji konserwatywnych i republikañskich odwo³uje siê implicite. Eseje Matyi
w ¿adnej mierze nie s¹ bowiem erudycyjnym dialogiem z historycznymi i wspó³czesnymi autorytetami myœli politycznej. Ich wartoœæ tkwi w czym innym. Po pierwsze,
s¹ one g³osem niezacietrzewionego w partyjny sposób zwolennika i wspó³autora
jednej z najbardziej wp³ywowych w ostatnich 20 latach polskich idei politycznych. Pozwalaj¹ przeœledziæ jej ewolucjê, a tak¿e odnaleŸæ genezê immanentnych
dla niej pojêæ („uk³ad”, „sieæ”, „rewolucja moralna”). Po drugie (i, jak s¹dzê, wa¿niejsze) dostarczaj¹ ram interpretacyjnych dla aktualnej rzeczywistoœci politycznej. Rafa³ Matyja spe³nia w ten sposób niedoceniany przez obawiaj¹c¹ siê
pos¹dzenia o stronniczoœæ politologiê akademick¹ postulat eksplanacji rzeczywistoœci, a nie tylko deskrypcji jej ³atwo kwantyfikowalnych wymiarów. Dobrze
zatem, ¿e ksi¹¿ki takie, jak tu omawiana, powstaj¹ – bez wzglêdu na ich ideologiczne zabarwienie.

Filip BIA£Y
Poznañ

Ella G. Zadoro¿niuk, Ot krushenija Pra¿skoj Wiesny
k triumfu „barkhatnoj revolucii”. Iz istorii oppozicionnogo dvizhenija v Czekhoslovakii (avgust 1968–nojabr
1989 g.), Moskwa 2008, ss. 439.
Nazwisko Elli Zadoro¿niuk, profesora w Instytucie S³owianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, nie jest obce czytelnikom polskich periodyków naukowych, w tym, przede wszystkim, czytelnikom „Œrodkowoeuropejskich Studiów
Politycznych”, w których Ella Grigorievna publikowa³a swoje prace pocz¹wszy
od pierwszego numeru, który ukaza³ siê w roku 2003. W artyku³ach, które ukaza³y
siê na ³amach naszego pisma, Ella Zadoro¿niuk da³a wyraz swym rozleg³ym zainteresowaniom naukowym, od historii myœli politycznej, przez problemy geopolityki, po zagadnienia zwi¹zane z najnowsz¹ histori¹ Czechos³owacji (potem Czech
i S³owacji). Trzeba przyznaæ, ¿e tym swoim œrodkowoeuropejskim studiom, studiom nad polityczn¹ transformacj¹ naszych po³udniowych s¹siadów (chocia¿ podejmowane przez ni¹ geopolityczne problemy odnosz¹ siê równie¿ do innych

