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Państwo w epoce COVID
Rafał Matyja

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Kryzys stał się niezwykła nauczką. Rząd PiS nie zachował się w nim jak
posiadający demokratyczną legitymację partner, ale jak znerwicowany
i trzęsący się o swój własny los autokrata
Model rządzenia wprowadzony pięć lat
temu przez PiS miał wiele poważnych
wad. W czasie kryzysu okazał się kompletnie dysfunkcjonalny. Po pierwsze dlatego, że w okresie letnim rządzący państwem ludzie bardziej bali się Jarosława
Kaczyńskiego niż nawrotu pandemii i zapomnieli o swoich konstytucyjnych obowiązkach. Po drugie – że nikomu w tym
PiS nie przyszło do głowy, że w szczycie
epidemii należy łagodzić konflikt, a nie
podpalać kraj haniebną prowokacją zaostrzającą aborcję i późniejszymi podgrzewającymi emocje wystąpieniami prezesa Kaczyńskiego w Sejmie i w mediach
społecznościowych. Prezesa, który jakby
na ironię kazał się mianować wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Co –
jak każdy inny kaprys – partia zaakceptowała bez zastrzeżeń.
Jego słowa, polecenia, pomysły stanowią dziś treść rządzenia, usprawiedliwienie zachowań policji i prokuratury,
wytłumaczenie bierności struktur administracyjnych. Jego przekonania są inspiracją wojny z Brukselą, nagonki prze-

ciwko LGBT, obrony trawionego skandalami obyczajowymi Kościoła. Jego gwarancje i decyzje podstawą tysięcy karier
i ogromnych osobistych beneficjów ludzi
związanych z PiS. To ten system władzy
i interesów podtrzymuje Kaczyńskiego
jako nieomylnego przywódcę i jedyne
źródło wiążących decyzji.
Nawet wtedy, gdy forsuje wbrew opiniom wielu sojuszników PiS szeroki projekt
„piątki dla zwierząt”, także wtedy gdy narusza powagę ich formacji, dopatrując
się esesmańskich symboli w błyskawicach
Strajku Kobiet, gdy wzywa partię i jej
zwolenników do obrony kościołów. Tak
bezkrytycznej wobec swojego lidera partii
demokracja w Polsce nie znała i mam
nadzieję, po końcu rządów PiS, już nie
zazna.
Prawda pandemii

W sytuacji takiej jak epidemia państwo
musi wykazać się zdolnością działania
poza administracyjną rutyną i ponad partyjnymi podziałami. Jego konstrukcja
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ustrojowa, stan moralny, inteligencja –
zostają poddane surowemu egzaminowi.
Państwo polskie okazało się pod wieloma
względami słabsze niż myśleliśmy. Zawodziły procesy zarządzania na niskim
i średnim szczeblu. Na niższym można je
było ukryć dzięki ofiarności pracowników
szkół, szpitali czy urzędów. Szczebel średni – to bezradność kuratoriów, kolejki
karetek przed szpitalami, koszmarne błędy
w raportowaniu testów. A szczebel najwyższy – to niezdolność do współpracy
z opozycją, samorządami, reprezentacjami
poszczególnych branż czy zawodów. To
państwo, które nauczone paternalizmu,
pouczania wszystkich i nieliczenia się
z opiniami kogokolwiek, nie zmieniło
swojego trybu funkcjonowania nawet wobec tak poważnego kryzysu.
Arogancji szefa Sanepidu, który zalecał
nam „wkładanie lodu w majtki”, towarzyszyła pewność siebie premiera, który
obwieszczał pokonanie epidemii, reprezentantów rządu, którzy uważali, że po
przekroczeniu szczytu półtora tysiąca zachorowań rozpocznie się wygasanie drugiej
fali. Krajem rządzono na chybił trafił. Posługując się fatalnym sposobem kształtowania prawnej formy restrykcji, nie uzasadniając ich doboru nawet wtedy, gdy
władze dysponowały już sporą wiedzą na
temat epidemii.
Jednocześnie państwo przeszło do porządku dziennego nad wymuszaniem heroicznego zaangażowania ze strony lekarzy,
pielęgniarek, salowych, ratowników medycznych – nie mobilizując dla nich ani
wsparcia, ani adekwatnego systemu wynagrodzeń. Nie miało nic przeciwko, by
lekceważeni przez lata – także w okresie
strajku – nauczyciele musieli zorganizować
nauczanie przy pomocy prywatnego sprzętu, opłacanego z własnych środków odpowiedniego transferu internetu, dosto-

sować się do nienormalnych warunków
pracy. Długo utrzymywało niepewność
w sprawie sposobu organizowania matury,
a potem – organizacji nowego roku szkolnego.

Władza się przeliczyła,

a makiaweliczny pomysł na
sposób zaostrzenia prawa

aborcyjnego przez trybunał
ograniczył jej pole

manewru, utrudnił

wycofanie się z błędu. Poszła
na kolejną światopoglądową
wojnę

Wreszcie w szczycie pierwszego lockdownu rządząca ekipa próbowała przeprowadzić „wybory pocztowe” bez próby
porozumienia z opozycją, wymuszając na
samorządach zachowania wątpliwe prawnie, budując najdziwniejszą katastrofę
konstytucyjną w nowoczesnej historii Polski. Katastrofę, którą były nieodwołane
i nieprzeprowadzone wybory 10 maja
2020 r.
Trzeba przy tym dodać, że gdyby nie
skuteczna akcja podjęta przez Jarosława
Gowina, PiS zrobiłby z wyborów farsę
podważającą legitymację jednego z kluczowych organów państwa. Niestety,
w trzech kolejnych sprawach zabrakło jakiegokolwiek polityka tego formatu. Kogoś,
kto w lipcu lub sierpniu biłby na alarm
w sprawie przygotowań do jesieni. Kogoś,
kto przerwałby grę wokół stołków, kto
przekonywałby Kaczyńskiego do złagodzenia konfliktu po orzeczeniu w sprawie
4
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aborcji. Ta druga odsłona dramatu wpędziła nas w znacznie poważniejszy kryzys
niż ten, którego mogliśmy się spodziewać
obserwując rosnącą w połowie października krzywą zachorowań.

w status quo ograniczające prawo do
aborcji w sposób i tak radykalny jak na
współczesne państwa europejskie. Tak
jak gdyby istniało żelazne prawo polityki,
że na wojnie światopoglądowej wygrywa
zawsze PiS. Kaczyński przekalkulował,
ale klęskę poniósł nie tylko on – lecz
także Kościół.
Co kierowało biskupami, którzy parli
ku takiemu rozwiązaniu? Odpowiedzi
może być wiele. Ta interesująca nas w porządku politycznym jest prosta. To manifestacja władzy i triumfu nad demokratyczną wolą społeczeństwa, choćby
przy użyciu brudnego narzędzia jakim
jest zdeformowany Trybunał. Właściwie
za każdą cenę. A zarazem w najgorszym
dla Kościoła jako instytucji momencie,
kiedy jego moralny autorytet upadł za
sprawą skandali obyczajowych i powszechnego – jak się okazuje – tuszowania pedofilii. Za sprawą oskarżeń, które nie dotyczyły kilku proboszczów, ale najwyższej
hierarchii. Orzeczenie w sprawie kardynała
Gulbinowicza, informacje o sprawie kardynała Dziwisza i ujawnienie roli jaką
pełnił w otoczeniu Jana Pawła II to tylko
najbardziej spektakularne aspekty tego
kryzysu. A stawka jest jeszcze większa:
łatwość z jaką dano do ręki argumenty
zwolennikom liberalizacji aborcji i z jaką
podważono korzystne dla wartości, które
biskupi deklarują, status quo, pokazuje
że w tym sporze dawno nie chodzi już
o życie nienarodzonych. I ten wyrzut
niech gnębi dzisiejszych hierarchów przez
następne dekady, gdy ludzie wierzący
będą im stawiać pytanie dla jakich kalkulacji, lęków, złudzeń to korzystne dla
Kościoła status quo poświęcili.
Dość powiedzieć, że z punktu widzenia
Rzeczpospolitej akcja toksycznej koalicji
partii rządzącej i episkopatu przyczyniła
się do gwałtownego pęknięcia, które skleić

Prawda wojny

22 października 2020 sędziowie zdeformowanego przez Sejm poprzedniej kadencji Trybunału Konstytucyjnego doprowadzili do nieodwołalnego zaostrzenia
prawa aborcyjnego. Doprowadzili do tego
27 lat po uchwaleniu ustawy, naciągając
nie tylko przepisy ustawy zasadniczej, ale
działając świadomie wbrew opiniom większości społeczeństwa i wybierając najgorszą
możliwą chwilę. Sprowokowali swoim
wyrokiem konflikt społeczny na wielką
skalę, wybuch gniewu wymierzonego
w rzeczywistych sprawców wyroku – władze państwowe i Episkopat.
Kiedy na chłodno analizuje się jednak
prawdopodobne skutki tego orzeczenia,
a zatem ostry konflikt społeczny, utratę
autorytetu władzy i Kościoła, a także
wielce prawdopodobną liberalizację prawa
aborcyjnego, to należy zastanowić się nad
kalkulacjami sprawców. Rządzący mogli
liczyć na to, że problem ich nierzetelności
w okresie poprzedzającym drugą falę zostanie „przykryty” przez łatwiejszy dla
nich konflikt światopoglądowy. Mogli też
liczyć na to, że epidemia sprzyjać będzie
wyciszeniu protestów i złagodzi koszty
spłacania politycznego długu wobec Episkopatu czy Radia Maryja.
Władza się przeliczyła, a makiaweliczny
pomysł na sposób zaostrzenia prawa aborcyjnego przez Trybunał ograniczył jej pole
manewru, utrudnił wycofanie się z błędu.
Poszła na kolejną światopoglądową wojnę.
PiS po nagonce na „nienormalne rodziny”,
wojnie z LGBT uznał za stosowne uderzyć
5
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będzie bardzo trudno. A może w ogóle
się nie uda. Ostrość protestów kryła w sobie wielką polityczną tajemnicę: będzie
albo – albo. Nikt nie wierzy w wolę PiS
i jego kościelnych asystentów budowania
jakiegokolwiek porozumienia ponad podziałami. Albo się uda odepchnąć od władzy ten sojusz, albo to on będzie triumfował, ubliżając innym obywatelom. Wyzywając od tęczowej zarazy, zdradzieckich
mord, obcej agentury czy neokomunistów.

troszczyli się o całość wspólnoty, radośnie
celebrowali dzielący ją wyrok. A ci drudzy
mieli w głowie słowa, które wykrzyczeli
za chwilę na ulicach. Wykrzyczeli je i z powodu wyroku i całego pięciolecia rządów
PiS. Z powodu żenujących zachowań ludzi
władzy wobec epidemii i z powodu obrzydliwych słów miotanych pod adresem wrogów krajowych i zagranicznych.

Po tym, jak kolejne gminy,

Gniew i publicystyka

powiaty i województwa

Gniew jest reakcją naturalną. Wulgarne
hasła wykrzykiwane na ulicach polskich
miast były w pełni usprawiedliwione
wobec zepsutej do cna ekipy, w której
nie znalazł się choćby jeden sprawiedliwy.
Jeden człowiek, który na wyjątkowo paskudne przemówienie prezesa nawołującego do obrony kościołów zareagowałby
złożeniem partyjnej legitymacji. Który
odciąłby się od słów wykrzyczanych pod
adresem sejmowej opozycji, puknął w czoło na słowa o esesmańskich błyskawicach.
Do znieczulonej władzy nie sposób mówić – trzeba na nią krzyczeć. Do zdemoralizowanej ekipy nie mówi się normalnymi słowami, trzeba mówić tym językiem,
którym ona sama myśli o społeczeństwie,
opozycji, krytykach czy po prostu ludziach
innych przekonań. To pierwsze okrzyki
ulicy, których nie mogą po prostu wyśmiać.
Ale publicystyka nie może być jedynie
komunikowaniem gniewu. Choć po tym,
jak kolejne gminy, powiaty i województwa
formułowały swoje deklaracje przeciwko
LGBT miałem poczucie, że na naszych
oczach kończy się Rzeczpospolita jako
państwo wszystkich obywateli. Choć 22
października miałem przekonanie, że zafundowano nam kolejną wojnę, w której
ludzie, którzy kilka dni wcześniej rzetelnie

formułowały swoje

deklaracje przeciwko LGBt
miałem poczucie, że na

naszych oczach kończy się
Rzeczpospolita jako
państwo wszystkich
obywateli

Tego gniewu publicystyka nie stłumi
i – chyba już nie powinna. Może go sublimować, porządkować, przekładać na jakieś nowe sensy. Te sensy są proste –
pod koniec października zaczęła się polityczna wojna o kształt przyszłej Polski,
o treść jej konstytucji, zasady, jakimi
warto się kierować po upadku rządów
PiS i po zerwaniu toksycznych więzi władzy
politycznej i religijnej. Ten konflikt nie
skończy się kompromisem, choć zapewne
niektóre oczekiwania radykalnych uczestników protestów nie zostaną spełnione.
Ale tego konfliktu nie powinien zakończyć żaden wielki kompromis, bo ludzie, którzy w momencie wielkiego ryzyka,
wielkiej niepewności – zamiast je ogra6
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niczyć podnoszą stawkę ponad granice
społecznej wytrzymałości na bycie stroną
nie zasługują. To może być długi konflikt,
a rzecznicy zmian muszą się liczyć z niejednym trudnym momentem. Muszą mieć
jakąś wizję nowych porządków. Lepszej
konstytucji, sprawniejszego państwa, bardziej sprawiedliwego i solidarnego, wyciągającego wnioski ze słabości Trzeciej
Rzeczpospolitej i bezpieczniejszego w swej
europejskiej identyfikacji. Kryzys stał się

niezwykła nauczką. Rząd PiS nie zachował
się w nim jak posiadający demokratyczną
legitymację partner, ale jak znerwicowany
i trzęsący się o swój własny los autokrata.
Gotowy na działania podłe i narażające
na szwank zdrowie i dobrobyt poddanych.
O to, dlaczego zaszedł tak daleko będziemy
się spierać przez lata. Jednak przetrwanie
zapewnimy sobie tylko wymyślając projekt
alternatywny wobec PiSowskiej recepty
na państwo.

7

THINKZINE, nr 12(126)/2020, grudzień 2020

www.nowakonfederacja.pl

tupolewizm w walce z zarazą
BaRtłOMIej RaDzIejeWskI
Dyrektor „Nowej Konfederacji”

Z tragedii smoleńskiej niczego się jako wspólnota narodowa nie nauczyliśmy. Podczas pandemii powtarzamy te same błędy
Już samo zestawianie liczby ofiar tegorocznej katastrofy pandemicznej w Polsce
i tragedii smoleńskiej – niebędące przecież
jeszcze porównaniem tych dwóch wydarzeń – wzbudza silne emocje. Nie jest to
jednak powód, by powstrzymywać się tak
od zestawień, jak i od porównań. Przeciwnie, refleksja nad tym czy ostatnia
i przedostatnia katastrofa narodowa wykazują podobieństwa, wydaje się być obywatelskim, analitycznym i po prostu polskim obowiązkiem. Dotyka ona jednej
z najważniejszych spraw w życiu zbiorowym: zdolności do uczenia się na doświadczeniach. W tym na katastrofach
i własnych błędach.
Tragedia smoleńska i obecna są bardzo
różne i pod wieloma względami nieporównywalne. Nie ma znaku równości między nimi. Jednocześnie jednak widać
przynajmniej trzy podobieństwa.

sensie „państwem istniejącym tylko teoretycznie”. Państwem fikcyjnych procedur
dotyczących bezpieczeństwa najważniejszych osób publicznych. Państwem bez
planowania i koordynacji, z ważnymi dokumentami krążącymi jak śmieci na wietrze. Państwem fikcyjnych instytucji, z Biurem Ochrony Rządu niesprawdzającym
lotniska przed przylotem i oficerami
w chwili próby zdającymi się na „bardziej
doświadczonych Rosjan”. Polska stanęła
po Smoleńsku wyraźnie w jednym szeregu
z takimi krajami jak Panama, Rwanda
i Bośnia, gdzie zdarzyły się podobne katastrofy. Okazała się przerażająco słaba
i bezradna. Również za sprawą od dawna
opisanych i nie rozwiązywanych braków
instytucjonalnych.
Podobnie jest obecnie. Ponad 55 tysięcy
nadliczbowych zgonów (stan na 48 tydzień, 29 listopada) i drugi najgorszy pod
tym względem (po przeliczeniu na milion
mieszkańców) wynik w bardzo źle radzącej
sobie Europie, pomimo bardzo łagodnego
przebiegu pierwszej fali – nie wzięły się
z niczego. Państwo polskie zawodzi tu
pod każdym istotnym względem. Zigno-

Zapomniane instytucje

Pierwszym jest stań państwa, w sensie
jakości instytucji. Przed dziesięcioma laty
III RP okazała się w bardzo praktycznym
8
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rowało pojawiające się od co najmniej
2005 roku przestrogi dotyczące pandemii.
Zignorowało powtarzane od lat wezwania
do naprawy systemu ochrony zdrowia.
Zignorowało wreszcie ponad pół roku
lekcji z globalnego i lokalnego przebiegu
pandemii.
Polska przystąpiła do zmagań z COVID-19 „uzbrojona” w od dawna znane –
i dramatycznie podkreślone przez tragedię
smoleńską–problemy: słaby rząd będący
„luźną federacją resortów”, niewydolną
administrację, niekompetentną legislację,
słabe i źle zarządzane instytucje. Tym razem uwidoczniło się to przede wszystkim
na przykładzie systemu ochrony zdrowia,
ale przecież też całokształtu zarządzania
antykryzysowego. Ze służbą zdrowia cierpiącą na niedostatek – wiekowych zresztą
i przemęczonych – kadr, zmuszonych do
permanentnej migracji między placówkami, podobnie jak pacjenci, co zwiększa
ryzyko epidemiczne, jak i obciążenie całego
systemu. Ze słabą inspekcją sanitarną,
nieskoordynowaną siecią placówek, niedostatkiem laboratoriów, brakami materiałowymi. Z kulturą lekceważenia procedur. Żaden z tych problemów nie został
rozwiązany ani nawet istotnie ograniczony
przed drugą falą pandemii. Dziś płacimy
za to cenę.

lotu prezydenckiego. Po tragedii postawiła
na kłamstwo i negację: w sprawie rzekomego błędu pilotów, w kwestii wyjaśniania
przyczyn, wobec rodzącego się mitu.
W imię bieżącej kalkulacji politycznej
spróbowała zamieść katastrofę pod dywan.
Na krótką metę jej się to udało, czego
miarą był wygrany trójskok wyborczy
2010-11, na dłuższą – nie.

smoleńsk długo zajmował

publiczną uwagę, rozpalając
wielkie emocje, ale jakość

państwa i elity państwowej
jako takiej pełniły w tych
dyskusjach niewielką

i malejącą z czasem do

marginalnych rozmiarów
rolę

Wszystkie główne elementy dziś się
powtarzają, tym razem w wykonaniu Zjednoczonej Prawicy. Do niezależnego czynnika globalnej pandemii obecny obóz władzy również dołożył zaniedbanie znanych –
i tragicznie podkreślonych w Smoleńsku –
problemów państwa. Podobnie jak poprzednicy sprzed dekady, przyczynił się
do tragedii swoją dramatycznie błędną
polityką, dobrze podsumowaną ostatnio
przez prof. Rafała Matyję w eseju „Państwo
w epoce COVID”. Stając w obliczu poważnego kryzysu, również zdawał się nie
rozważać nawet opcji powiedzenia własnemu narodowi prawdy o wielowymiarowości problemu oraz własnych ograniczeniach i na niej budowania strategii
antykryzysowej, na co stać przecież było

Nieodpowiedzialne elity

Państwo to z jednej strony instytucje,
z drugiej: ludzie. Z elitą polityczną na
czele, odpowiedzialną za pierwszy wymiar
i za bieżące decyzje kierownicze. Ich zachowanie to drugie główne podobieństwo
dwóch katastrof. Rządząca dziesięć lat
temu PO przyczyniła się zasadniczo do
katastrofy smoleńskiej, zaniedbując państwo, dając się rozegrać prezydentowi
Rosji, rozdzielając wizyty i obniżając rangę
9
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przywódców tak różnych jak premier Singapuru czy kanclerz Niemiec, lecz – postawił na dezinformację. Buńczuczne zawołania o wirusie w odwrocie jako żywo
przypominały słowa Bronisława Komorowskiego o „zdanym egzaminie”. Podobnie zresztą jak wezwania do narodowej
zgody akompaniujące stawiającej na podział i konflikt polityce. A gdy premier
Morawiecki ponawiał w ostatniej dekadzie
listopada narracyjną ofensywę mówiąc
o kolejnych sukcesach i stabilizacji, Polska
wysuwała się na pozycję jednego z europejskich liderów pod względem nadliczbowych zgonów na milion mieszkańców.
I tym razem strategia dezinformacji
okazała się krótkofalowo skuteczna: partia
władzy utrzymała popularność, wygrała
wybory. Z czasem staje się to jednak coraz
trudniejsze.

wielką i malejącą z czasem do marginalnych rozmiarów rolę. Podobnie tym razem.
Rozmowa o najważniejszych wymiarach
życia publicznego: jakości instytucji i elit
– nie wydaje się interesująca dla opiniotwórców, nie rozpala też oddolnie obywatelskiej wyobraźni. To już nie tylko
przesłonięcie strategii przez taktykę i przyszłości przez teraźniejszość: to równoległa
rzeczywistość, w której pozór pilności zakrywa istotę rzeczy. Rozwoju tego zjawiska
w dłuższym okresie tym razem jeszcze
oczywiście nie znamy.
To prowadzi do pytania o możliwość
czwartego podobieństwa. Z tragedii smoleńskiej niczego się jako wspólnota nie
nauczyliśmy. Niczego nie nauczyła się
PO, niczego nie nauczył się też PiS, czego
dobrym symbolicznym podsumowaniem
był artykuł Zbigniewa Parafianowicza
o „tupolewizmie na pokładzie embraera”
w ponad sześć lat po katastrofie. Gdyby
było inaczej, dziś polska polityka musiałaby
wyglądać inaczej a przebieg tragedii pandemicznej byłby znacznie łagodniejszy.
Czy i pod tym względem będzie tak
samo? Wszystko w naszych rękach. Patrząc
na dotychczasowy przebieg debaty o kryzysie pandemicznym, jesteśmy na drodze
do powtórki.

Polak i po szkodzie głupi?

Trzecim podobieństwem jest nieobecność
dwóch pierwszych, najbardziej fundamentalnych aspektów bieżącej rzeczywistości w debacie. Smoleńsk długo zajmował
publiczną uwagę, rozpalając wielkie emocje, ale jakość państwa i elity państwowej
jako takiej pełniły w tych dyskusjach nie-
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Przygotowania ruszyły,
gdy już się wszystko paliło
z dr. stanisławem Górskim
rozmawia anna szczerbata

DR MeD. stanIsłaW GóRskI

Lekarz koordynujący przepływ pacjentów z COVID-19 w Szpitalu
Powiatowym w Bochni i adiunkt w Centrum Innowacyjnej Edukacji
Medycznej w Collegium Medicum UJ. W latach 2007-2013
kilkakrotnie pracował dla Lekarzy Bez Granic, w tym również mi.in.
podczas lokalnych epidemii odry i gorączki krwotocznej Lassa.

Tu nie było żadnego planu. Chaos, jaki zaistniał w szpitalach, kiedy skoczyły zachorowania, był ogromny. Ja jako lekarz nie zajmowałem się leczeniem, tylko logistyką: gdzie upchnąć tych pacjentów? Gdzie ich położyć?
Dużo się mówi o zmarnowanym czasie
na przygotowania na drugą falę COVID-19. Jak to wyglądało od strony
praktycznej? Jak typowy szpital powiatowy spędził czas od czerwca do
października?

niej, czyli testowanie, izolowanie zakażonych i odsyłanie do szpitali jednoimiennych i zakaźnych.
To kiedy coś zaczęło się dziać?

Przygotowanie ruszyły pełną parą, gdy
już wszystko zaczęło się palić. Przynajmniej
tak to wyglądało z mojej perspektywy.
Ale na usprawiedliwienie nastrojów z wakacji muszę powiedzieć, że zerknąłem
przed wywiadem, jak to wyglądało czasowo. Deklaracja z Great Barrington opublikowana na początku października to
była rekomendacja wydana przez epidemiologów światowej sławy. I oni zalecali
powrót do szkół, w miarę normalne życie
gospodarcze.
Z jednej strony nic nie usprawiedliwia
zaniedbań, a z drugiej nie wiem, czy my
jakoś dramatycznie odstajemy od innych
krajów europejskich, jeśli chodzi o poziom
zaskoczenia.

Mówiąc zupełnie szczerze, to my też się
trochę daliśmy nabrać temu spadkowi
z wakacji. No, nie powiem, żebyśmy się
jakoś dramatycznie do tego przygotowywali. Wystarczało w tym czasie miejsc
w dedykowanych szpitalach. Niewiele
osób spodziewało się takiego rozwoju sytuacji, z tak mocnym uderzeniem pandemii. Nawet najbardziej renomowane zespoły prognozujące przebieg pandemii
podawały bardzo szerokie przedziały liczbowe, uzasadniając to nie do końca poznaną transmisyjnością wirusa w szkołach
oraz nieznaną skalą obostrzeń w przyszłości. Więc w wakacje w zasadzie kontynuowaliśmy to, co było robione wcześ11
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Ostatecznie jednak prawda jest taka,
że wielu ofiar można było uniknąć, i to
nie tylko ofiar covidowych.

szpital wykazywał kilkadziesiąt wolnych
łóżek, a gdy się tam dzwoniło, to w ogóle
ich nie było.
Nawet zrobiliśmy w pewnym momencie taki eksperyment: sprawdzaliśmy
w czasie rzeczywistym dane o łóżkach
podawane podczas spotkania z wojewodą.
Po prostu dzwoniliśmy sprawdzać, czy są
te łóżka, o których powiedziano dosłownie
przed kilkoma minutami na spotkaniu.
I tych łóżek nie było. A 5 minut wcześniej
ktoś zaraportował, że są.
To były dramatyczne sytuacje. Ja
w szczycie epidemii zatrudniałem wszystkich ludzi, jakich miałem do wydzwaniania
po całym województwie. Państwo bardzo
tu zawiodło. Koordynator wojewódzki nie
miał nawet bezpośrednich numerów telefonów do osób odpowiedzialnych za
przyjęcia, godzinami szukało się ich po
całym szpitalu przez centralę telefoniczną.
Gdyby ktoś to wcześniej przećwiczył, ustalił, jak zbierać dane, to do wielu tragedii
by nie doszło. Nie wydarzyłyby się te
wszystkie historie, gdzie ratownicy wzywali
policję, żeby ich wpuścili z pacjentem na
SOR, albo reanimacje w karetce pod szpitalem, albo wielogodzinne wożenie ludzi
od szpitala do szpitala… Mój osobisty rekord z października to wysłanie pacjentki
do szpitala odległego o ponad 320 km,
dwa województwa dalej… Nigdzie bliżej
nie było miejsc.

Czy byłby pan w stanie wskazać jakieś
konkretne błędy popełnione podczas
tych „nieprzygotowań” do drugiej fali?
Czego szczególnie zabrakło, co było
najbardziej brzemienne w skutkach?

Moim zdaniem trzeba było przygotowywać
się jak do wojny, tzn. robić manewry,
ćwiczyć różne warianty, sprawdzić, co nie
działa. Trzeba było opracować modułowość
rozwiązań tak, żeby w możliwie prosty
sposób system ochrony zdrowia mógł
przygotowywać się na różne scenariusze:
zwłaszcza jeśli chodzi o zapotrzebowanie
na łóżka covidowe. Potrzebny był jasny
plan, jak uruchamiać kolejne etapy w zależności od potrzeb.

to zgłaszanie liczby wolnych
miejsc w szpitalach to była
jakaś czysta fikcja. Dany
szpital wykazywał

kilkadziesiąt wolnych łóżek,
a gdy się tam dzwoniło, to
w ogóle ich nie było

Żołnierze pomogli? Policzyli łóżka poprawnie?

A tu nie było żadnego planu. Chaos,
jaki zaistniał w szpitalach, kiedy skoczyły
zachorowania, był ogromny. Ja jako lekarz
nie zajmowałem się leczeniem, tylko logistyką: gdzie upchnąć tych pacjentów?
Gdzie ich położyć? System komunikacji
między szpitalami w ogóle nie działał. To
zgłaszanie liczby wolnych miejsc w szpitalach to była jakaś czysta fikcja. Dany

To oddelegowanie żołnierzy do liczenia
po prostu ujawniło totalną bezsilność Ministerstwa. Oni też nie mieli pojęcia co
się dzieje, i co zrobić, żeby te dane się
zgadzały. Tak samo jak my w szpitalach.
Niemniej trzeba przyznać żołnierzom, że
nie zajmowali się tylko liczeniem łóżek,
12
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ale na poważnie pomagali jako sanitariusze
np. przy transporcie chorych po szpitalu.
Ratownicy wojskowi do tej pory wspierają
nas przy robieniu wymazów. To konkretna
pomoc.

fali, ale przez to blokowanie łóżek jest
tyle miejsc covidowych, że trudno przyjąć
pacjenta bez COVID. Wtedy bez pomocy
umierali ludzie z COVID, teraz nie wiadomo gdzie przekazać np. trudny przypadek cukrzycy, wymagający wysokospecjalistycznego ośrodka, bo nie ma miejsc
dla takich ludzi.
My na poziomie szpitala bardzo się
wahamy, nie wiemy co zrobić, czy już
otworzyć więcej miejsc, planowe przyjęcia
dla pacjentów bez COVID, czy cały czas
trzymać te miejsca na wypadek kolejnej
fali. Nie ma wystarczającej komunikacji
i jest bardzo dużo nieufności pomiędzy
placówkami. Gdybyśmy my naprawdę
wiedzieli, że na poziomie województwa
jest dana liczba łóżek, to moglibyśmy
szybciej uwolnić część łóżek dla pacjentów
bez COVID, bo liczylibyśmy na pomoc
innych placówek w razie potrzeby.

A szpitale tymczasowe? Nie są tą gwarancją, że jest konkretna liczba łóżek?

No właśnie: one powinny w tym pomóc,
ta idea ma sens, ale nie pomagają! Szpital
Narodowy to ogromne środki wpompowane w prawie pustą placówkę, która
w szczycie epidemii chciała przyjmować
tylko najmniej chorych, wyselekcjonowanych pacjentów. W innych miejscowościach wygląda to jeszcze gorzej. Gdyby
to działało, były by to cenne „bezpieczniki”
dla systemu. Pozwalałyby pracować innym
szpitalom częściowo normalnie.
Ale jak się rozwiązał ten problem komunikacyjny? Ktoś w końcu liczy te
łóżka na bieżąco?

A jak na wiosnę i latem wyglądał stan
świadomości i wiedzy na temat potencjalnych problemów pacjentów niecovidowych?

Minął szczyt zachorowań, z tego, co do
mnie dochodzi, są sugestie ze strony wojewodów, żeby stopniowo zamieniać łożka
covidowe na niezakaźne. Ale koordynacja
w pandemii dalej nie jest przećwiczona.
Ja nadal nie jestem pewien, czy jak przyjdzie kolejna fala, uda się nam uniknąć
znowu takich sytuacji jak wożenie ludzi
godzinami w karetce w poszukiwaniu wolnych miejsc.

Wiosną to w ogóle był szok, a temat nie
istniał. Ludzie się pochowali, przestali się
badać i leczyć. Żadnej strategii na to nie
było i dalej nie ma. Słyszymy jakieś ogólne
hasła typu „zbadamy ludzi po 40-stce od
stycznia”.
A przecież skoro mamy gwałtowne
skurczenie się zasobów dla innych chorych,
to potrzebna jest maksymalna racjonalizacja. A ja nie słyszę nic takiego, co brzmiałoby jak dobry plan. Wszyscy są zajęci
koronawirusem, a większe szkody i tak
będą z powodu zaniedbań innych chorych.
Ludzie z chorobami przewlekłymi trafiają
teraz do lekarzy w stanie tragicznym,
dużo gorszym niż przed pandemią.

Jak wygląda sytuacja innych pacjentów?

I tu dochodzimy do sedna problemu. Ten
brak planu, koordynacji skutkuje tym, że
w październiku nie mogliśmy udzielić pomocy ludziom z koronawirusem, bo nie
było dla nich miejsc. Teraz jest spadek

13
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Minister Zdrowia mówił o planie dla
zdrowia Polaków…

rozważali strajk z odejściem od łóżek. To
trzeba było załatwić już dawno, właśnie
wiosną, latem. Trzeba było jasno ustalić,
na jakiej zasadzie ludzie są delegowani
do walki z COVID-em, za co, jakie mają
gwarancje bezpieczeństwa. Ten cały cyrk
z ustawami, cofaniem ustaw, z dodatkowymi karami dla lekarzy za błędy, brak
rozwiązania kwestii ubezpieczeń dla medyków. Nikt teraz nie wie, co mu w ogóle
przysługuje. Ja na przykład dopiero teraz,
po szczycie zachorowań, dowiem się, czy
w ogóle dostanę jakiś dodatek. Przecież
nawet jeśli dostanę, to chyba lepiej by
było dla wszystkich, gdybym o tym wiedział
od początku. Tak samo z odpowiedzialnością: to były wojenne warunki, a lekarze
nie wiedzieli co ich czeka. Rząd jedną
ustawą wprowadza zawieszenie odpowiedzialności, a inną zaostrzenie kar dla lekarzy za błędy medyczne.

Na poziomie operacyjnym nic konkretnego
do nas nie przychodzi. My u nas sami coś
myślimy, szukamy możliwości przyjmowania ludzi. Ale to działa tak: mamy
okienko na krótko, możemy jakichś ludzi
zbadać i podleczyć. Ale nikt nie wskazuje
w praktyce najbardziej strategicznych kierunków..

Mój osobisty rekord

z października to wysłanie
pacjentki do szpitala

odległego o ponad 320 km,
dwa województwa dalej…

nigdzie bliżej nie było miejsc

A czy coś się w ogóle udało?

Mamy może dwa miesiące oddechu,
potem dzieci wrócą do szkół i znów się
może zacząć. Warto tego czasu nie zmarnować. Np. dobre zaprojektowanie przesiewowych badań o długoterminowym
znaczeniu jest kluczowe.

Na racjonalizację działań pozytywnie wpłynęło zaangażowanie przez Ministerstwo
Zdrowia wczesną jesienią lekarzy rodzinnych, dzięki temu duża część pacjentów
była bezpiecznie leczona w domach.
Udanym projektem Ministerstwa Zdrowia, wprowadzonym w stosunkowo krótkim czasie, jest zdalna Domowa Opieka
Medyczna. Pacjenci z koronawirusem leczeni w domu, mogą być zdalnie monitorowani za pomocą pulsoksymetru połączonego z odpowiednią aplikacją. To jest
bardzo dobry krok. Recenzje lekarzy są
niezłe.
Oprócz tego, wprowadzona w końcu
ubiegłego roku dalsza informatyzacja systemu, czyli obowiązkowe e-recepty.
W grudniu ubiegłego roku nikt o nich nie
myślał w kontekście pandemii. Wolę nie
myśleć, co by się działo, gdyby nadal re-

Co jeszcze powinniśmy zrobić póki
jest chwila oddechu?

Przede wszystkim, rząd powinien wreszcie
dogadać się ze środowiskiem medycznym,
ale moim zdaniem do tego trzeba podejść
naprawdę na poważnie. Stopień nieufności
między lekarzami a rządem jest tak wysoki,
że tu potrzeba profesjonalnego negocjatora. Sytuacja jest fatalna!
Liczba błędów w komunikacji ze środowiskiem medycznym przeraża. Ludzie
momentami byli tak wściekli, że naprawdę
14
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cepty były na papierze i nie można by
było w pełni wykorzystać potencjału telemedycyny.
Generalnie, paradoksalną korzyścią
z pandemii może być przyspieszenie cyfryzacji i wprowadzania nowych technologii. Przełamania barier mentalnych

w tym zakresie, bo często nie ma innego
wyjścia. Istnieją świetne technologiczne
rozwiązania, które są gotowe do wdrażania
i zdrowie publicznego mogłoby odnieść
z tego ogromne korzyści. Może częściowo
naprawią ogromne długoterminowe szkody spowodowane niewydolnością systemu.

anna szCzeRBata

Członek zespołu „Nowej Konfederacji”
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Polska i świat u progu kolejnych pandemii
DR stanIsłaW MaksyMOWICz
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
ekspert ds. socjologii medycyny

Światowy system rynkowy nie zapewnia powszechnego zdrowia. Pojawiają się nowe zagrożenia zdrowotne, a nowych leków powstaje coraz
mniej. Jaka jest pozycja Polski w obliczu tych zagrożeń?
W ciągu ostatnich przeszło 100 lat, obraz
chorób w społeczeństwach zachodnich
radykalnie się zmienił. Z dużym naciskiem
należy podkreślić „w zachodnich” – bo
kraje rozwijające się nadal cierpią na te
same choroby, co my dawniej. Jednak
walka z niewidzialnym wrogiem przyśpieszyła – jeśli nie powołała – powstanie
nowożytnej medycyny, skupionej na przeciwdziałaniu chorobom i kontroli zdrowia
w całej populacji. To doprowadziło m.in.
do wynalazku aseptyki i anestezji, oraz
szczepionek i antybiotyków.

Obszary te nie funkcjonowały jednak
w próżni. System kapitalistyczny, w którym
się rozwijały, wymógł zastosowanie do
medycyny bezwzględnego rachunku zysków i strat. Nic dziwnego, skoro kolejne
leki wymagały coraz większych inwestycji,
którym mogły podołać tylko sprawnie
funkcjonujące organizmy korporacyjne.
Dziś szacuje się, że stworzenie i wprowadzenie do obrotu nowego leku kosztuje
około 2,6 mld dolarów (ok. 11 mld zł,
10% rocznych wydatków na cały publiczny
system zdrowia w Polsce!). I choć 2018
rok był rekordowy pod względem nowo
zarejestrowanych leków przez amerykańską Food and Drug Administration (głównie ze względu na nowy trend w leczeniu
zorientowany na genetyczne przyczyny
chorób), to jednak od lat 90-tych XX
wieku znacząco spadła liczba nowo rejestrowanych substancji leczniczych. Wiele
chorób, szczególnie rzadkich, nie doczekało
się do dzisiaj żadnego skutecznego leku.
Współczesne zagrożenia epidemiologiczne mają co najmniej dwojaki charak-

Zdrowie w systemie rynkowym

Wysoka śmiertelność noworodków została
zastąpiona przez choroby cywilizacyjne,
dotykające raczej osoby dojrzałe. Masowe
szczepienia usunęły bowiem wiele zagrożeń, które czekały na najmłodszych pacjentów. Ruszyła wielka machina farmaceutyczna i technologiczna, wynajdująca
nowe leki (a czasem też nowe choroby)
i techniki medyczne.
16
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ter: działań nieumyślnych (w tym zaniechań) i celowych, głównie związanych
z bioterroryzmem. Mimo pobudzającej
wyobraźnię wizji broni biologicznej, to
jednak zaniechania wydają się mieć większy wpływ na globalne zdrowie. Dotyczą
one przede wszystkim racjonalności, która
opiera się na rachunku ekonomicznym
i instytucjonalnym egoizmie (więcej na
ten temat w raporcie NK „Zwalczyć strukturalny egoizm”).

Prawda jest bowiem taka, że po „złotej
erze”, kiedy odkryto wiele nowych antybiotyków, zapewniając populacji odporność na bakterie, od lat 90-tych XX wieku
do dzisiaj powstały 3 (słownie trzy) nowe
tego typu leki. Z tego powodu od wielu
lat naukowcy ostrzegają, że nadchodzi
niebezpieczna nowa fala braku odporności.

szpitale stały się jałowe.

Dezynfekcja przestrzeni

Działania nieumyślne…

fizycznej i profilaktyczne

Rażącym przykładem takich zaniedbań
jest dziedzina antybiotyków, w której dokonał się największy regres, jeśli chodzi
o wprowadzanie do obrotu nowych substancji. A problem nie jest banalny. Wynalazek aseptyki spowodował, że szpitale
stały się jałowe. Dezynfekcja przestrzeni
fizycznej i profilaktyczne zabezpieczanie
pacjenta silnymi antybiotykami, choć uratowały wiele istnień, to doprowadziły do
powstania zupełnie nowych, odpornych
na antybiotyki, tzw. superbakterii. Wśród
nich jest na przykład gronkowiec złocisty,
oporny na antybiotyki ß-Lactamowe, czyli
m.in. penicylinę i metycylinę, czy pałeczka
Klebsiella pneumoniae, powodująca zapalenie płuc, a u noworodków – zapalenie
opon mózgowych. Ta ostatnia (m.in. wraz
z pałeczką okrężnicy, łac. Escherichia coli)
przez dostosowanie się do zmieniającego
się otoczenia, uodporniła się w końcu na
wszystkie znane antybiotyki. Otrzymała
też nowy przydomek: New Delhi, od enzymu nadającemu jej odporność (New
Delhi metalo-beta-laktamaza-1, NDM-1).
W swoim komunikacie WHO ostrzega:
chociaż opracowywane są nowe antybiotyki, nie oczekuje się, aby którykolwiek
z nich był skuteczny przeciwko najbardziej
niebezpiecznym formom bakterii opornych.

zabezpieczanie pacjenta
silnymi antybiotykami

doprowadziły do powstania

zupełnie nowych,

odpornych na antybiotyki,
tzw. superbakterii

I niezbędna jest zupełnie nowa strategia
walki z tym zagrożeniem, aby nadążyć za
„niezwykle szybką i bezgranicznie kreatywną taktyką ewolucji bakterii”. Czy odpowiedzią na to zagrożenie będzie sztuczna
inteligencja, która już dziś szuka nowej
penicyliny, jak sugerują nowe odkrycia
w tym zakresie? Biorąc pod uwagę, że od
odkrycia do rejestracji nowego antybiotyku
mija średnio 12 lat, same naukowe odkrycia nowych molekuł nie wystarczą.
Dlatego zaplanowana szeroka forma
walki jest niezbędna. Jak szacuje ONZ,
z powodów chorób odpornych na leki
(mowa o chorobach wywoływanych przez
mikroby) co roku umiera na świecie co
najmniej 700 tys. ludzi, w tym 230 tys.
z powodu opornej na wiele leków gruźlicy.
Bez odpowiednich działań, choroba ta do
17
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2050 roku będzie zbierać rocznie żniwo
na poziomie 10 mln istnień. Co więcej,
już w kwietniu 2019 roku ONZ alarmowało
o poważnych konsekwencjach braku kontroli odporności mikrobów, która spowoduje straty ekonomiczne „porównywalne do wstrząsów podczas globalnego
kryzysu w 2008-2009 roku”. Wpłynie to
też zdaniem organizacji na dramatyczne
obciążenie opieki zdrowotnej, jakość życia,
dostępu do pożywienia a co za tym idzie
zwiększy ubóstwo i nierówności społeczne.
Brzmi to przerażająco znajomo rok później,
gdy nasza odporność na mikroby została
poddana globalnej próbie.
W kontekście przedstawionym powyżej
pojawiają się niezwykle istotne dane związane z nieumyślnym zaniedbaniem: spośród 18 największych firm farmaceutycznych, 15 zaprzestało badań nad nowymi
antybiotykami. Fuzje firm dodatkowo
zmniejszyły liczbę zespołów badawczych.
Rozwój antybiotyków przestał być więc
rozważany jako właściwa ekonomicznie
inwestycja dla przemysłu farmaceutycznego. Szczególnie, że leki te, w porównaniu
na przykład do bardzo drogich terapii
onkologicznych, są niezwykle tanie i do
tego stosowane przez krótki czas. Są więc
nieopłacalne. I aby to zmienić, nie wystarczy już tylko zachęta ekonomiczna,
bo jak widać ta dawno się wyczerpała.
Niezbędne jest wzięcie odpowiedzialności
za ten proces przez instytucje międzynarodowe, wyposażone w silne polityki,
własne budżety, z możliwością prowadzenia badań i aplikacji ich wyników
w postaci gotowych do produkcji leków.
Niezwykle istotnym problemem, mającym wielki wpływ na zagrożenia epidemiczne, są wzajemne powiązania globalnej
populacji. Trudna do przewidzenia emergencja licznych procesów na poziomie
globalnym, nieograniczony przepływ ludzi,

materiałów i informacji przy zróżnicowanym poziomie aktywności poszczególnych krajów lub struktur międzynarodowych powodują, że niezwykle trudne jest
przewidywanie kolejnych kryzysów zdrowotnych o podłożu epidemicznym.
Inne procesy wpływające na zagrożenie
epidemiologiczne to też konkretne, trudne
do przewidzenia sytuacje społeczno-polityczne, katastrofy ekologiczne i kryzysy
gospodarcze, które mogą być zwornikiem
zjawisk epidemicznych (np. zaprzestanie
szczepienia, brak kontroli nad chorobami
itp.), a nawet podatności genetyczne w danej społeczności lub jej kultura.

…na pograniczu celowości, i celowe

Działaniem na pograniczu celowości są
wszelkie badania prowadzone nad nowymi
rodzajami mikrobów, które, gdy wymkną
się spod kontroli, jak sugerują niektóre
teorie związane z aktualną epidemią, niebezpieczny patogen może zostać uwolniony i zagrozić światowemu bezpieczeństwu. Innym działaniem na pograniczu
jest przenoszenie przez odpornego nosiciela patogenu, zarażającego nieodporną
społeczność, jak miało to miejsce m.in.
w czasie hiszpańskiej konkwisty, gdy najskuteczniejszą bronią konkwistadorów
okazał się brak odporności ludności tubylczej na odrę i ospę. I jak może mieć
w przypadku zaszczepionych na COVID-19.
Wreszcie istotnym zbiorem zagrożeń
związanych z epidemiologią są działania
celowe. Do tych należy przede wszystkim
broń biologiczna, wymyślona i stosowana
od tysięcy lat. Zakazano jej używania
w ratyfikowanym przez 142 państwa Protokole genewskim w 1925 roku. Zgodnie
z postanowieniami Konwencji o broni
biologicznej z 1972 roku, sygnatariusze
zobowiązali się do 2019 roku do zaprzes18
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tania rozwoju, produkcji i nabywania
broni biologicznej i chemicznej. Mimo to
szacuje się, że 16 krajów (Kanada, Chiny,
Kuba, Francja, Niemcy, Iran, Irak, Izrael,
Japonia, Libia, Korea Północna, Rosja,
Republika Południowej Afryki, Syria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) i Tajwan
zgodnie z doktryną odstraszania nadal
posiada lub prowadzi pracę nad nowymi
typami broni biologicznej.
Najpoważniejszym zagrożeniem nie
jest jednak ewentualne wykorzystanie
tego narzędzia przez któreś z krajów, ale
przez terrorystów. W latach 90-tych działacze japońskiej sekty Aum Shinrikyo próbowali bezskutecznie stworzyć broń biologiczną opartą na toksynie botulinowej
i wągliku. W dniach po atakach terrorystycznych z 11 września w Stanach Zjednoczonych rozesłano serię listów z proszkiem zawierającym wąglik, w efekcie
czego zmarło 5 osób.

światowych rynków, dominującą kulturę
i trendy społeczne. Co więcej, jego pozycja
polityczna jest również niska. Konsekwencje tej pozycji dla aktualnej sytuacji
epidemiologicznej mogą być w przyszłości
poważne.

Po „złotej erze”, kiedy

odkryto wiele nowych

antybiotyków, od lat 90. XX
wieku do dzisiaj powstały 3
(słownie trzy) nowe tego
typu leki

Pierwszym zagrożeniem są utrudnienia
w dostępie do leków i szczepionek. Polska
nie produkuje bowiem kluczowych substancji, będących składowymi leków. To
powoduje, że jest uzależniona od międzynarodowych układów i umów. Szczęśliwie w przypadku szczepionki przeciwko
COVID-19 związek z Unią Europejską
przyniósł Polsce wymierne korzyści
w postaci równego dostępu do specyfiku.
Jednak to USA i Wielka Brytania zaczęły
szczepienia wcześniej i na większą skalę.
Podobny problem widoczny był na początku epidemii przy zakupach materiałów
ochrony osobistej w Chinach. Ze względu
na optymalizację kosztową, większość
krajów tzw. zachodu nie produkuje samodzielnie tych produktów. Brak odpowiednich zapasów i przygotowania do sytuacji zagrożenia epidemicznego spowodował, że nagle wytwory te stały się towarem deficytowym, którego zakup na
dużą skalę okazał się możliwy jedynie poprzez kanały dyplomatyczne.

Pozycja startowa Polski

Jak Polska poradzi sobie w zmaganiach
z tymi zagrożeniami? Gdy Immanuel Wallerstein tworzył swoją teorię systemuświata, opisującą kształt geopolityczny
globu, wskazał, że istniejący dziś podział
władzy, prestiżu, zasobów itp. w rzeczywistości został ustanowiony dawno temu.
A zmiana sytuacji danego kraju – przejście
z poziomu peryferyjnego na pośredni lub
do rdzenia – jest bardzo trudna. Polska
w tych analizach znajduje się na pozycji
peryferyjnej. Oznacza to w dużym skrócie,
że cechuje się słabością zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną, szczególnie
gospodarczą. Nasz kraj, mimo relatywnie
wysokiego poziomu życia lub naszych wyobrażeń, w sieci międzynarodowej jest
gospodarką bardzo uzależnioną od innych
krajów, posiadających wpływ na kształt
19
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Kolejnym problemem wynikającym
z niskiej pozycji Polski jest dostęp i wykorzystywanie nowoczesnych technologii
przetwarzania masowych informacji (big
data), będący faktycznym monopolem
kilku firm. I choć kwestia ta ma mniejsze
znaczenie dla gospodarki, która dostęp
do tych zasobów reguluje za pomocą
umów handlowych, na skalę ogólnokrajową, gdy mowa jest o danych wszystkich
Polaków, problem ten zaczyna mieć charakter związany z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju. Tymczasem skuteczne
i praktyczne zarządzanie danymi Polaków
ma wpływ również na prewencję epidemiologiczną. W przypadku chorób zakaźnych pozwala wręcz na ograniczenie rozwoju epidemii poprzez śledzenie i izolowanie konkretnych ognisk zachorowań.
Najskuteczniejsze systemy tego typu
posiadają dwie lub trzy firmy związane
z gospodarką USA (pomijam tu systemy
chińskie ze względów bezpieczeństwa nie
uwzględniane do wprowadzenia przez
państwa Zachodu). Opierają się o zagregowane dane wszystkich posiadaczy nowoczesnych telefonów komórkowych podłączonych do Internetu. Nie ulega wątpliwości, że utworzenie takiego systemu
o charakterze wyłącznym dla danego kraju
jest praktycznie niemożliwe. Dlatego aby
przeciwdziałać pandemii, liczne kraje oddają dostęp do przetwarzania w celach

medycznych wrażliwych danych swoich
obywateli wspomnianym firmom. Te jednak nie ujawniają swojej technologii, stawiając pod znakiem zapytania rolę Państwa w posiadaniu pieczy nad danymi
obywateli. Oczywiście rodzi to zupełnie
nowe pytania o granice prywatności, tak
bardzo chronionej w UE. Problem ten
wykracza jednak poza relacje gospodarcze.
Pozycja ekonomiczna i polityczna potężnych koncernów informatycznych okazuje
się dziś znacznie większa niż niejednego
kraju. Nie ma wątpliwości, że w tych targach pozycja Polski jest niska, zmuszając
nas do wyboru dwóch dróg: oddanie obowiązku ochrony danych swoich obywateli
obcym podmiotom prywatnym lub porzucenie informatycznych technologii do
śledzenia epidemii.
Wreszcie dochodzimy do problemu
związanego ze słabą pozycją geopolityczną
Polski i labilnością z tym związaną. W nadchodzącym w konsekwencji epidemii starciu na linii USA-Chiny, trwającym zresztą
jeszcze przed pojawieniem się wirusa,
nasz kraj nie odgrywa większej roli. Jednak
jego efekty dotkną zarówno gospodarki
naszego kraju, jak i jego położenia w układzie międzynarodowym. Procesy te niewątpliwie wpłyną na funkcjonowanie polskiej gospodarki, a także innych systemów,
w tym nauki i medycyny. Wszystkie te
zbiory są ze sobą bowiem powiązane.
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suweren może wszystko
(w czasach zarazy i nie tylko)
tOMasz PułRóL

Prawnik, publikuje we „Wprost” i w „Kurierze Słupeckim”,
były Prezes Stowarzyszenia KoLiber

Politycy obozu rządzącego w dobie pandemii pokazuje, że kompletnie nie
przejmują się jakimiś tam zbędnymi zasadami praworządności, o regułach
dobrej legislacji nie wspominając
Aż przez 230 dni obowiązujący powszechny nakaz noszenia maseczek nie miał
właściwej podstawy prawnej, mimo że
niemal od początku oczywiste było, że
sposób jego wprowadzenia był wadliwy.
Do tej pory funkcjonują liczne zakazy,
nakazy i ograniczenia niezgodne z Konstytucją i ustawami. Ponadto restrykcje
te zmieniają się w nieprzewidywalny sposób, ogłaszane czasem nawet na kilkadziesiąt minut przed wejściem w życie.
Pewność prawa, która od dawna była towarem deficytowym, stała się czysto teoretycznym konstruktem niemającym nic
wspólnego z naszą pandemiczną rzeczywistością.

przez wadliwe, wykraczające poza upoważnienia ustawowe i podstawy prawne
przepisy rozporządzeń, aż po samą ich
często niejasną i fatalnie napisaną treść,
dającą ogromne pole do nadużyć organom
ścigania. Od tego czasu jedyne, co zmieniło
się na lepsze, to wspomniane uregulowanie
podstawy prawnej dla powszechnego nakazu noszenia maseczek oraz podstawy
prawnej dla nakładania mandatów karnych za wykroczenia przeciwko poszczególnym nakazom, zakazom i ograniczeniom. Po drodze mieliśmy jednak jawną
kpinę z reguł praworządności w postaci
próby organizacji wyborów kopertowych
czy też absurdalne i niedopuszczalne
wstrzymywanie publikacji nowelizacji
ustawy covidowej ze względu na przypadkowe przyjęcie w niej podwyżek dla
wszystkich lekarzy. I wisienkę na torcie
jaką jest niemal powszechna akceptacja
dla wstrzymania publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.
Dodajmy do tego, że wciąż zamknięte
są liczne branże, co rodzi poważne konsekwencje gospodarcze i społeczne, nie-

Kolejne nadużycia

W kwietniu szeroko opisywałem na łamach
Nowej Konfederacji nadużycia prawa
w walce z pierwszą falą epidemii, analizując, jak zbudowany przez władzę system
restrykcji na wielu poziomach narusza
zasady praworządności. Poczynając od
wątpliwych podstaw konstytucyjnych, po21
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rzadko pozbawiając przedsiębiorców dorobku ich życia. Na przykładzie tej drastycznej reglamentacji działalności gospodarczej doskonale widać alarmujący
stan naszej praworządności i to w wielu
aspektach.

Przez pewien czas standardem było
publikowanie nowelizacji rozporządzeń
zawierających ograniczenia, nakazy i zakazy w okolicach godziny 23 w dniu poprzedzającym ich wejście w życie. I prawie
zawsze okazywało się, że można było
w nich znaleźć niemiłe niespodzianki,
niezapowiedziane wcześniej na konferencjach prasowych. Przykładowo na konferencji prasowej premier przekonywał, że
nie będzie żadnego ograniczenia w przemieszczaniu się seniorów, a jedynie apel
o to, by zostali w domach. Tymczasem

Wielopoziomowe bezprawie

Pierwszy poziom to brak racjonalnej analizy wprowadzanych restrykcji, nie tylko
pod kątem epidemiologicznym, ale też
społeczno-gospodarczym. Trudno nie odnieść wrażenia, że ustawodawca zamyka
i otwiera kolejne branże na zasadzie niemalże czysto losowej, bazując na niejasnych kryteriach. Świeżym tego przykładem
zamknięcie kasyn, które wcześniej z niezrozumiałych przyczyn zostały wyłączone
z restrykcji, ale szybko zakazano ich działalności po tym, jak media zwróciły uwagę
na ten niczym nieuzasadniony wyjątek.
Wiosną mieliśmy natomiast słynny zakaz
wejścia na cmentarze, którego ustawodawca nie zamierzał wprowadzać, ale
przez niejasną treść rozporządzenia dał
co poniektórym samorządowcom powód
do ich zamykania, a nadgorliwym policjantom pretekst do wystawiania mandatów.
Do tej losowości kolejnych restrykcji
dochodzi całkowita nieprzewidywalność
częstotliwości i momentu ich wprowadzania. Najlepszym tego symbolem jest
ogłoszenie 31 października po południu,
że 1 listopada wprowadzony będzie zakaz
wejścia na cmentarze – co nie dość, że
przyniosło straty handlowcom sprzedającym kwiaty i znicze, to spowodowało
również, że wiele osób musiało nagle
zmieniać swoje plany, rzucając się na
cmentarze, byleby zdążyć je odwiedzić
przed wejściem w życie zakazu.

Przez pewien czas
standardem było

publikowanie nowelizacji

rozporządzeń zawierających
ograniczenia, nakazy

i zakazy w okolicach godziny
23 w dniu poprzedzającym
ich wejście w życie

w treści rozporządzenia wprowadzono
taką restrykcję, nakładając na nich de
facto areszt domowy. Inny przykład niezapowiedzianych zmian to nagłe wykreślenie szkół tańca z wprost wyartykułowanego wyjątku od zakazu prowadzenia
działalności, która polega na udostępnianiu miejsc do tańca. W wersji rozporządzenia obowiązującej w dniach 17-23 października podmioty te były wprost wyłączone od tego zakazu, a w kolejnej nowelizacji bez ostrzeżenia ten wyjątek wykreślono. I można by tak wymieniać kolejne przykłady nagłych, niezapowiedzianych (albo czasem wręcz odwrotnych do
zapowiadanych) zmian, powodujących,
22
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Brak kontroli

że bezpieczeństwo prawne w Polsce spadło
niemalże do zera. Nikt nie może być bowiem pewien tego, czy za chwilę nie
przeczyta w nowym rozporządzeniu, ogłoszonym tuż przed północą, że od jutra
musi zamknąć swój biznes.
Mamy więc kompletną nieracjonalność
i niespójność poszczególnych restrykcji
oraz ich skrajną nieprzewidywalność. Do
tego dochodzi jeszcze fatalna jakość legislacyjna treści kolejnych rozporządzeń.
Często znaleźć w nich można niejasności,
błędy czy nawet ewidentne sprzeczności
(jak w przypadku noszenia maseczek w samochodach, gdzie jednocześnie zlikwidowano nakaz pozostawiając wciąż wyjątek
od tego nieistniejącego już obowiązku).
I wreszcie mamy poważne wątpliwości
co do zgodności z Konstytucją całkowitego
zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (o czym szerzej pisałem wiosną),
a także znów ewidentne wykroczenie poza
granice delegacji ustawowej. Zamykanie
poszczególnych branż bazuje bowiem na
art. 46b pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który
pozwala na czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców. Nie uprawnia zatem władzy wykonawczej do wprowadzania nieograniczonego w czasie zakazu prowadzenia
określonego rodzaju działalności gospodarczej. Tymczasem kolejne rozporządzenia wprowadzają całkowity zakaz prowadzenia określonych rodzajów działalności,
ponadto zazwyczaj nie wskazują zakresu
czasowego tych zakazów, wprowadzając
je „do odwołania”. Mamy więc co najmniej
z dwóch powodów wykroczenie poza granice delegacji ustawowej: zamiast ograniczeń wprowadza się zakazy, które nie
są przy tym w żaden sposób ograniczane
czasowo.

I tak oto za pomocą wielopoziomowo
wadliwych rozporządzeń wydawanych
przez rząd polscy przedsiębiorcy stają
nierzadko na krawędzi bankructwa, tracą
dorobek życia i toną w długach. Najgorsze
jednak w tym całym procesie erozji praworządności jest to, że za bardzo nie ma
mechanizmów kontroli nadużyć władzy,
gdyż zostały one przez nią w dużej mierze
rozbrojone. Mowa tu oczywiście o Trybunale Konstytucyjnym, który powinien
korygować radosną twórczość ustawodawcy, pilnując by ten nie naruszał zasad
praworządności. Jednak w niezależność
obecnego składu TK chyba nikt już nie
wierzy. Teoretycznie pozostaje zatem
ścieżka sądów powszechnych i administracyjnych, które mogą nie stosować wadliwych rozporządzeń i uchylać nakładane
bezprawnie kary administracyjne oraz
mandaty karne. Niestety w przypadku
tych znacznie bardziej dolegliwych kar
administracyjnych przewidziano rygor
natychmiastowej wykonalności, zatem zanim zostanie rozpatrzone nasze odwołanie,
będziemy musieli te kary zapłacić.
Problematyczne jest również ubieganie
się o odszkodowania za tzw. bezprawie
legislacyjne, czyli szkodę wyrządzoną wydaniem aktu normatywnego, który został
wydany niezgodnie z Konstytucją. Przyjmuje się bowiem, że wymagany jest tu
prejudykat, czyli wcześniejsze stwierdzenie
tej niezgodności przez TK. W obecnej sytuacji bardzo możliwe byłoby jednak
utrwalenie się linii orzeczniczej, w której
sądy powszechne samodzielnie stwierdzałyby bezprawność restrykcji i na tej
podstawie zasądzały odszkodowania, co
przewidująco postanowił zablokować premier składając wniosek do TK o wydanie
interpretacji wykluczającej taką możliwość.
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Decyzjonistyczna mentalność

nawet podświadoma, intencjonalność głęboko zakorzeniona w decyzjonistycznej
mentalności, która za wszelką cenę musi
pokazać, że suweren może wszystko i nie
będą go ograniczać jakieś śmieszne formalności.
A tymczasem te właśnie reguły, których
zadaniem jest ograniczanie pola manewru
władzy, stanowią zarazem bezpieczniki,
gwarancje naszych praw i wolności obywatelskich. Jeśli przymykamy oko na tak
jawne naruszanie Konstytucji i wydawanie
rozporządzeń bez podstaw prawnych, to
tym samym pozwalamy władzy na coraz

Pandemia boleśnie obnażyła słabość naszego państwa. Nie tylko w aspekcie organizacyjnym, pokazując niezdolność do
reagowania na sytuacje kryzysowe objawiającą się w zapaści systemu opieki zdrowotnej czy kompletnej niewydolności sanepidów, ale również w kontekście naszych
wątłych reguł praworządności, którym
zawsze daleko było do ideału. Niestety
konieczność stosowania nadzwyczajnych
środków prawnych w celu walki z zagrożeniem epidemicznym dobitnie pokazała,
jak bardzo słabe mamy instytucje, które
powinny stać na straży praworządności
i na jak niskim poziomie jest u nas kultura
prawna i polityczna. Politycy obozu rządzącego tak bardzo przesiąknięci są mentalnością decyzjonistyczną, że kompletnie
nie przejmują się jakimiś tam zbędnymi
zasadami praworządności, o regułach
dobrej legislacji nie wspominając. Co znamienne, można odnieść wrażenie, że czasem wykraczają poza zasady wyznaczone
przez system prawny całkowicie bezmyślnie, nie mając w tym żadnego interesu.
Bo tak jak zrozumiałe z punktu widzenia
politycznego są wojenki wokół sądownictwa, szybkie przepychanie ustaw, czy
wstrzymywanie publikacji niewygodnych
wyroków TK, tak trudno pojąć cel wykraczania poza delegację ustawową w sytuacjach, gdy spokojnie można było daną
restrykcję wprowadzić zgodnie z prawem
- czego najlepszym przykładem wspomniane maseczki, które dopiero po 230
dniach od wprowadzenie nakazu uzyskały
prawidłową podstawę prawną. Otwartym
pozostaje pytanie, na ile wynika to z niechlujstwa, bylejakości i istoty funkcjonowania naszego teoretycznego państwa
z tektury, a na ile jest w tym pewna,

to władza powinna podlegać

prawu, a nie odwrotnie, bo

to prawo jest pierwotnym

zjawiskiem, wysłowieniem
pewnych reguł

postępowania, które

samoistnie wykształcają się
w społeczeństwie

bardziej arbitralne ingerencje w nasze
prawa. Co gorsza, władza coraz bardziej
przeciągając linę, przyzwyczaja nas do
kolejnych naruszeń prawa, wydzierając
sobie coraz więcej uprawnień, których
nie ma i mieć nie powinna. A samo prawo
traci swój autorytet, skoro zamiast tego
czym powinno być, czyli gwarancją naszych praw i wolności i kagańcem nałożonym na nienasyconą władzę, staje się
narzędziem opresji, za pomocą którego
w każdej chwili można pozbawić nas dorobku całego życia.
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Czym jest prawo?

a w wersjach łagodnych każdego dnia łamie nasze prawa i wolności, np. niszcząc
nasze biznesy. Dla odwrócenia postępującej erozji praworządności niezbędne
wydaje się zatem w pierwszej kolejności
przywrócenie właściwego znaczenia pojęciu prawa. Warto tu przywołać pewien
sposób myślenia o prawie charakterystyczny dla starożytnych rzymskich jurystów, który we współczesnej filozofii
prawa znajdziemy przede wszystkim
u Friedricha von Hayeka czy Bruno Leoniego. W ramach tej refleksji nad zjawiskiem prawa traktuje się je jako pewien
zbiór egzekwowanych reguł postępowania,
instytucję pierwotną w stosunku do państwa i jego legislacji, opartą na regułach
bardziej odkrywanych niż tworzonych.
W efekcie to władza powinna podlegać
prawu, a nie odwrotnie, bo to prawo jest
pierwotnym zjawiskiem, wysłowieniem
pewnych reguł postępowania, które samoistnie wykształcają się w społeczeństwie, zaś legislacja – zjawiskiem wtórnym,
jedynie ostrożną próbą poprawiania tych
wykształconych ewolucyjnie reguł, a nie
żadnym rozkazem suwerena. Tylko podporządkowując się pewnym abstrakcyjnym
zasadom możemy zachować nasze prawa
i wolności; tracimy je pozwalając na ich
niszczenie i dając pełną swobodę działania
władzy, która zawsze znajdzie pretekst
do ich naginania. Bez zmiany tej mentalności nie będziemy w stanie postawić
tamy dla nieograniczonej władzy kolejnych
suwerenów legitymujących się wolą większości.

Obawiam się, że dla odwrócenia tego
trendu nie wystarczy odsunąć od władzy
ten czy inny obóz polityczny, nie wystarczy
szczepionka i zakończenie epidemii. Ten
głęboko zakorzeniony w mentalności klasy
politycznej decyzjonizm wynika bowiem
w mojej ocenie ze skrajnie pozytywistycznej koncepcji prawa, w myśl której prawo
to, w uproszczeniu, rozkaz suwerena.
A tym suwerenem jest wybrana przez
większość władza, która dostaje tym samym mandat do wyrażania swojej woli
za pomocą legislacji. Wszelkie ograniczenia, takie jak wymóg zgodności aktów
prawnych niższego rzędu z tymi wyższego
rzędu, czy też przestrzegania pewnych,
czasem nawet niepisanych, reguł praworządności, to nic innego jak zbędne krępowanie ruchów władzy, które powoduje
słynny imposybilizm. Dla przełamania
owego imposybilizmu suweren musi wyzwolić się z tego gorsetu państwa prawa.
Tylko wtedy będzie mógł realizować pożyteczne społecznie cele i sprawnie zarządzać państwem.
Historia wielokrotnie pokazała, że taki
tok myślenia prowadzić może w swych
skrajnych przypadkach nawet do zbrodniczych totalitaryzmów (co świetnie obrazuje wypowiedź Hansa Kelsena, jednego
z najważniejszych pozytywistycznych filozofów prawa, który stwierdził, że „z
punktu widzenia nauki prawa prawo obowiązujące pod rządami nazistów było prawem. Możemy nad tym ubolewać, lecz
nie możemy zaprzeczyć, że było to prawo”),
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Prawico, czas na rewoltę przeciw
kaczyńskiemu
stefan sękOWskI

Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”,
kierownik sekcji Publicystyki

Prawicowcy, którym nie jest w smak to, co wyprawia Jarosław Kaczyński,
powinni wreszcie wybić się na niepodległość. Z prezesem PiS nie można
już wiązać żadnych nadziei na reformę państwa czy choćby sprawne
i odpowiedzialne nim administrowanie
Nieodpowiedzialność w obliczu pandemii
(od próby organizacji wyborów prezydenckich u jej zarania, przez organizowanie
sobie nowego podziału łupów w czasie,
który można było wykorzystać na przygotowania do II fali choroby, po rozpętanie
wojny kulturowej wokół aborcji) powinna
pozbawić osoby identyfikujące się z szeroko rozumianą prawicą złudzeń co do
polityki Jarosława Kaczyńskiego. Jeśli
nie zrobiło tego demolowanie sądownictwa, w tym konstytucyjnego (wcześniej
niedoskonałego, ale jednak funkcjonującego sprawniej i będącego bardziej niezależnym od współczesnego), centralizacja,
etatyzacja gospodarki i to bez głębszego
namysłu po co właściwie się to robi, brawura szarż na rympał na arenie międzynarodowej, wynajdywanie coraz to nowych
wrogów wewnętrznych zamiast rozwiązywania prawdziwych problemów,
a dobrego smaku nie psuło obserwowanie
czynienia z mediów publicznych narzędzia
wyjątkowo topornej propagandy – to powinno to zrobić orędzie Prezesa wygłoszone po orzeczeniu aborcyjnym Trybu-

nału Konstytucyjnego, czy też utrudnianie
dostępu do danych nt. epidemii na zasadzie „stłucz Pan termometr, nie będziesz
miał Pan gorączki”.
Tymczasem nic takiego się nie dzieje,
przynajmniej w polityce. Prezes partii
pełni w niej – i całym obozie tzw. zjednoczonej prawicy – rolę dyktatora, wokół
którego wszyscy muszą skakać i którego
życzenia wszyscy muszą spełniać, choćby
były skrajnie absurdalne. Gdy Kaczyński
usiłował przeforsować wybory prezydenckie w terminie, choć ówczesna wiedza
kazała sądzić, że będą one stanowiły
ogromne zagrożenie epidemiologiczne,
nie znalazł się ani jeden poseł PiS, który
by się temu przeciwstawił. Dopiero Jarosław Gowin – i to wbrew sporej części
jego własnego ugrupowania – doprowadził
do „porozumienia dwóch Jarosławów”
(nb. bezprawnego, co jest tylko kolejnym
dowodem na to, w jakim prawnym chaosie
znaleźliśmy się „przez 5 ostatnich lat”),
które postawiły tamę szaleństwu. Gdy toczyła się o to walka, część prawicowych
polityków i publicystów ostrzegała Gowina,
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że nie powinien Kaczyńskiemu się przeciwstawiać, bo grozi to… rozpadem rządu.
Tak jakby trwanie u władzy było celem
samym w sobie, ważniejszym od zdrowia
milionów Polaków (niestety, pewnie dla
części polityków i ich akolitów tak właśnie
jest). Władza Kaczyńskiego w PiS jest do
tego stopnia totalna, że obejmuje nawet
wpisy na Facebooku radnych w kwestiach,

przez lata stosował Jarosław Kaczyński.
U szczytu partii miejsce ludzi kompetentnych i myślących niezależnie zajęło wielu
biernych, miernych – ale wiernych; takich,
którzy bez zmrużenia oka będą w stanie,
dajmy na to, wyrzucić do śmieci 70 mln
zł na wybory, które się nie odbyły. Są
tacy politycy, działacze czy dziennikarze,
którzy związali się z obozem tzw. zjednoczonej prawicy z powodów materialnych
– i będą żyrować każdą głupotę, byle kasa
się zgadzała. Są też tacy, którzy widzą degrengoladę obecnej władzy, ale nadal
przeżywają kompleks Konwentu św. Katarzyny i uważają, że najwyższą wartością
jest „jedność prawicy”, bo inaczej do władzy dojdą ci znienawidzeni komuniści
i liberałowie.

to właśnie ideowa prawica

ma narzędzia do walki
z patologiami rządów
„dobrej zmiany”.

Prawica w teorii i praktyce

w ogóle nie dotyczą działalności Prezesa.
Gdy radny Ursynowa z PiS Piotr Świątkowski skrytykował wyrok TK ws. aborcji,
Jarosław Kaczyński zawiesił go w prawach
członka partii (to jakby ktoś uważał, że
Prezes nie miał nic wspólnego z samym
wyrokiem).

Nigdy nie byłem PiSowcem i inaczej niż
niektórzy nigdy nie wiązałem z tą formacją
wielkich nadziei (dlatego i zawód jest
jakby mniejszy). Rozumiem jednak, że
takie można było mieć, zwłaszcza słuchając
często słusznej krytyki rządów PO-PSL
ze strony przedstawicieli tego obozu. Dlatego też sięgnę do bardziej reprezentatywnego przedstawiciela tego nurtu, Zdzisława Krasnodębskiego, który w 2007
roku w wywiadzie pod znaczącym tytułem
„Prawica musi zadbać o państwo” wymienił trzy główne cechy prawicowości
(przynajmniej tak, jak on je rozumie).
„Najważniejszy jest problem państwa.
Prawica ma poczucie słabości państwa,
słabości jego instytucji, wręcz groźby jego
rozpłynięcia się” – mówił socjolog, dziś
europoseł partii rządzącej. Po 13 latach
widać, że partii rządzącej jakość instytucji
wcale nie interesuje. Od nieszczęsnego
rozjechania sądownictwa przez buńczuczne budowanie Centrum Analiz Strate-

Dlaczego nikt nie powie „nie”?

Taka sytuacja prowadzi ewidentnie do podejmowania przez rządzących irracjonalnych decyzji oraz prowadzenia wobec epidemii polityki bez głowy. To już nie są
przelewki, bo taka sytuacja powoduje
w praktyce, że w obliczu największego wyzwania ostatniego trzydziestolecia stoimy
podzieleni i zmuszani do zajmowania się
kwestiami w porównaniu trzeciorzędnymi.
Dlaczego politycy PiS się nie buntują?
Dlaczego dotychczasowi zwolennicy partii
nie wyrażają głośno swojego sprzeciwu
(nie licząc być może tymczasowego spadku
poparcia w sondażach)? Z pewnością
swoje zrobiła selekcja negatywna, którą
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gicznych które wcale nie jest „mózgiem
rządu”, po nieustanne majstrowanie przy
nadzorze nad spółkami skarbu państwa –
nie ma tu myślenia o budowie długotrwałych instytucji.
„Solidaryzm wydaje mi się dziś dla
prawicy znacznie ważniejszy niż sztandar
obrony rynku, choć oczywiście należy pobudzać przedsiębiorczość. Celem prawicy
jest dbanie o całość. Jak pan wie, idea
narodu politycznego była zawsze ideą solidarnościową, łączącą różne warstwy, nadającą ludziom godność i umożliwiającą
uczestnictwo z życiu politycznym bez
względu na różnice majątkowe” – mówił
także Krasnodębski. Realna prawica w Polsce przyjęła formę „współczującego konserwatyzmu” powierzchownie można
stwierdzić, że ten aspekt jest w polityce
PiS zachowany. Jednak jeśli zauważymy,
że polega to głównie na prostej redystrybucji, gdy na boku zostawia się budowanie
solidnych usług publicznych, w związku
z czym pieniądze z 500+ idą na pozyskiwanie usług typu opieka zdrowotna czy
edukacja na rynku, to okaże się, że ów
solidaryzm kuleje. Także „dbanie o całość”
wygląda kiepsko, gdy obserwuje się podsycanie kolejnych konfliktów, jakby chodziło raczej o realizację zasady „dziel
i rządź”.
„Na trzecim miejscu stawiam tradycję
narodową i obyczaje” – mówi Krasnodębski. I znów, na pierwszy rzut oka wygląda, że te aspekty są przez PiS realizowane. Tyle, że robione jest to tak topornie
i podszyte jest to taką ilością hipokryzji,
że trudno się nie obawiać, iż gloryfikacja
Żołnierzy Wyklętych, walka z potworem
gender, delegalizacja przesłanki embriopatologicznej do aborcji przez podporządkowany partii TK czy wspieranie na
każdym kroku Kościoła instytucjonalnego
nie przyniosą w dłuższej perspektywie

skutków odwrotnych od zamierzonych.
Tym bardziej, że nawet zwolennicy tego
typu rozwiązań czy narracji wskazują na
niekonsekwencję (czy premier już opublikował rzeczony wyrok TK?).
Także mając inne wyobrażenie nt. prawicowości, PiS zaś uważając za „mniejsze
zło”, należałoby się zastanawiać nad tym,
czy aby jest nim rzeczywiście. Szerzej problem ten opisałem w teście „Mentalna
niezależność niepisowskiej prawicy”, który
znajdziecie Państwo w mojej „Małej degeneracji”, więc tu tylko krótko: gdzie
realizacja takich wartości jak umiar, rządy
prawa, wolność gospodarcza, subsydiarność? Skoro PiS nie realizuje tych wartości,
a wręcz je gwałci, to właściwie po co pokładać w nim nadzieje?
Kaczyzm to balast

Tymczasem duża część szeroko rozumianej
prawicy związała się z PiS na dobre i na
złe. Tyczy się to polityków, którzy wybrali
bezwarunkową lojalność wobec Kaczyńskiego, ekspertów wykorzystujących swoją
wiedzę do usprawiedliwiania kolejnych
ruchów partii rządzącej, publicystów służących obozowi władzy swoim piórem,
wyborców którzy dali sobie wdrukować,
że poza PiS nie ma politycznego zbawienia.
Tyczy się to także dużej części instytucjonalnego Kościoła katolickiego – zapominając o tym, że Królestwo, któremu powinni służyć, nie jest z tego świata, liczni
hierarchowie i szeregowi księża traktują
Prawo i Sprawiedliwość jako wyraziciela
interesów wspólnoty wiernych.
Efekt będzie taki, że jeśli PiS utonie –
utraci władzę i poparcie, zostanie sprowadzone do partii opozycyjnej, może nawet nie najsilniejszej – to pociągnie za
sobą całą prawicę, a przy okazji także Kościół instytucjonalny. I to bez względu na
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to, czy ktoś „dobrą zmianę” popierał,
udzielił jej warunkowo kredytu zaufania,
czy krytykował od samego początku. Skończą się apanaże, możliwości dojścia do
środków finansowych i współudział w podejmowaniu trzeciorzędnych decyzji, zwinięty zostanie także parasol ochronny
nad występkami, które póki co mogą
uchodzić bezkarnie. I skończy się także
wiarygodność. Partia Jarosława Kaczyńskiego praktyką swojej działalności kompromituje liczne wartości, które mogłyby
być ważne dla konserwatysty, republikanina czy konserwatywnego liberała, a także

utraciła monopol na propaństwowość czy
prowspólnotowość, nawet na podkreślanie
wagi tradycji narodowej. Zwłaszcza w środowiskach intelektualnych lewicy czy liberałów można zauważyć sporo refleksji
na ten temat; oczywiście o innym wektorze,
ale tak jednoznacznego zderzenia wartości
już zdecydowanie nie ma.
Komu potrzebna jest prawica?

W takim układzie może się okazać, że
prawica nie jest już nikomu potrzebna.
Zepchnięta do roli obrońcy obyczajowego
konserwatyzmu (z odpowiednią domieszką
hipokryzji), buńczucznego suwerenizmu,
antykomunizmu odtwórczego i prostackiego etatyzmu zakładającego, że wystarczy
obarczyć państwo jakimś obowiązkiem
a już można uznać go za wykonany, nie
będzie już atrakcyjna dla nikogo. A odpowiedzią na faktyczne problemy zajmie
się lewica i liberalni demokraci. Albo i nie
zajmie, jak to miało miejsce już wcześniej –
tym bardziej że przynajmniej na samym
początku do legitymizacji władzy wystarczyć będzie samo nie-bycie-PiSem.
To właśnie ideowa prawica ma narzędzia do walki z patologiami rządów „dobrej
zmiany”. Pora uświadomić sobie, że nie
jest to żaden „PiS light”, przeciwnie, jest
to pewien sposób myślenia o polityce,
który stoi z nim w zdecydowanym sporze.
Prawicowcy mają dobrą pamięć i wiedzą,
że PiS nie zepsuł dobrze działających instytucji – raczej próbował naprawić niedomagające instytucje za pomocą młotka.
I przed „dobrą zmianą” sądy działały
wolno i zdarzali się sędziowie „na telefon”.
Nie ma mowy o powrocie do status quo
ante. I to nie tylko dlatego, że jest to
w praktyce niemożliwe, ale także dlatego,
że oznaczałoby to trwanie w silosowości,
dojutrkizmie, braku myślenia strategicz-

nie jest tak, że Pis zepsuł
dobrze działające

instytucje – raczej próbował
naprawić niedomagające

instytucje za pomocą młotka

katolika (choć tu trzeba pamiętać, że katolicyzm nie powinien być kojarzony
z doktryną polityczną – a jeśli jest, to
tym gorzej dla tak przeżywanego katolicyzmu). Prowadzi do tego, że wszelka
asertywność na arenie międzynarodowej
będzie kojarzona ze „wstawaniem z kolan
pod zlewozmywakiem”; podkreślanie przywiązania do konserwatywnych czy katolickich wartości z sojuszem Ołtarza z Tronem; mówienie o wzmacnianiu państwa
z etatyzmem i podporządkowywaniem
wszystkiego co się rusza i wykazuje jakąkolwiek niezależność rządowi centralnemu.
Za parę lat bycie „prawicowcem” będzie
równie łatwe co socjalistą odwołującym
się do spuścizny PPS na początku lat 90tych. Tym bardziej, że nie jest już tak, jak
mówił Krasnodębski 13 lat temu – prawica
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nego, elitaryzmie, traktowaniu poszczególnych instytucji jako czy to własności
wybranych grup społecznych czy to łupu
politycznego. Zadaniem prawicy jest uczynienie z budowy sprawnych i stabilnych
instytucji na lata jednego z głównych postulatów politycznych, później zaś jego
realizowanie.
Patrząc na praktykę polityki PiS trudno
w to uwierzyć, ale dbałość o spójność
społeczną to prawdziwie prawicowy postulat. To konserwatyści i republikanie
patrzą na naród polityczny jako na całość,
w przeciwieństwie do lewicy upatrującej
w porządku społecznym nieustanną walkę
klas, ale także liberalnych demokratów,
z których duża część bardzo dobrze czuje
się w politycznej polaryzacji na „nas”
i „onych” (PiS). Dom wewnętrznie skłócony nie może się ostać – i dlatego dla
prawicy ważne jest wyciszanie konfliktów
zwłaszcza w kryzysowej sytuacji oraz szukanie pól możliwego kompromisu. Triumfalizm wywołany siłowym wprowadzeniem
rozwiązania, które może być bliższe sercu
może w dalszej perspektywie skutkować
utratą dotychczasowych osiągnięć. Zmiany – także te, których merytoryczna zawartość jest „konserwatywna” – muszą
być wprowadzane zgodnie z prawem i ze
świadomością, jakie skutki społeczne przyniosą. Praworządność jest także wartością,
zabezpieczającą zarówno stabilność, jak
i spokój społeczny oraz wolność jednostki,
która nie jest dzięki niej skazana na samowolę władzy.
Prawica wniosłaby do polskiej polityki
także nieobecny w niej realizm polityczny,
przeciwstawiany z jednej strony romantyzmowi w relacjach międzynarodowej,
z drugiej kapitulanctwu. W momencie,
gdy coraz bardziej modne stają się antykapitalistyczne utopie, prawica może być
adwokatem gospodarczej roztropności

oraz bronić przedsiębiorczości jako jednej
z form realizacji wolności jednostki.
Tak rozumiana prawica potrzebna jest
Polsce także dlatego, że w swoim konserwatyzmie etycznym jest po prostu bliska
wrażliwości zwykłego Kowalskiego. Popularność protestów przeciwko wyrokowi
Trybunału Konstytucyjnego doprowadziła
do tego, że lewica najwyraźniej uwierzyła
we własną propagandę, jakoby większość
Polaków marzyła o legalizacji aborcji na
życzenie. Nic z tych rzeczy – wyniki sondaży wskazują na to, że najbardziej pożądany byłby dla większości… powrót do
status quo ante. Tak rozumiana prawica
mogłaby chronić tzw. konserwatywne
wartości zarówno przed zapateryzmem,
jak i radykalizmem nie oglądającym się
na długofalowe skutki.
Czas na niezależność

Prawicowcy, którym nie jest w smak to,
co wyprawia Jarosław Kaczyński, powinni
wreszcie wybić się na niepodległość. Z prezesem PiS – a jest oczywiste, że obecnie
PiS to Prezes – nie można już wiązać żadnych nadziei na reformę państwa czy
choćby sprawne i odpowiedzialne nim
administrowanie. Z siedzenia cicho i czekania, aż w końcu może zacznie podejmować rozsądne decyzje, nic nie wychodziło i nie wyjdzie. Powoływanie się na
argument, że jak zaburzy się mityczną
jedność prawicy, to przyjdzie opozycja,
a wtedy wiadomo co będzie, brzmi też
już tylko groteskowo. Bo co takiego wtedy
będzie? Opozycja nie przygotuje nas na
kolejną falę pandemii? Wywoła wojnę
kulturową? A może doprowadzi do sytuacji, w której właściwie nie wiemy, jaki
ustrój w kraju panuje?
Scenariuszy takiego wybijania się na
niepodległość może być wiele. Politycy
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PiS powinni wreszcie zacząć stawiać opór
kolejnym absurdalnym decyzjom Kaczyńskiego. Jeśli to nic nie da, mogą też otwarcie wypowiedzieć Prezesowi posłuszeństwo
i zawalczyć o wymianę lidera – co będzie
oczywiście bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe, ale efektem może być chociażby
otwarte wskazanie, jakich grzechów i zaniedbań dopuścił się Jarosław Kaczyński.
Można także tworzyć nowe środowiska
polityczne (lub bardziej usamodzielniać
stare, takie jak Porozumienie), które mogłyby już samym swoim istnieniem stanowić
zagrożenie dla monowładzy Kaczyńskiego,
a gdyby ten się nie przestraszył i nie zmienił kursu, mogłyby zacząć współpracę
z opozycją (ciekawą propozycję wyboru
Jarosława Gowina na premiera przedstawił
w komentarzu Witold Jurasz). Wreszcie –

dołączać się do ugrupowań opozycyjnych.
PiS w obecnym kształcie ma wady wszystkich ugrupowań opozycyjnych i żadną
z ich zalet – w każdym z nich (poza
Lewicą) jest hipotetycznie miejsce na
umiarkowanie prawicowe skrzydło (co na
to liderzy tych ugrupowań to inny temat).
Przede wszystkim trzeba zacząć myśleć samodzielnie, i przestać być mentalnym zakładnikiem Prezesa. PiS pod
jego wodzą już dawno przestało być ugrupowaniem zdolnym, czy nawet chętnym
do naprawdę dobrej zmiany w kraju,
a wodzowski model nieustannego podgrzewania konfliktów i drenowania państwa szkodzi nam wszystkim. Jeszcze
nie jest za późno, by szeroko rozumiana
prawicowa opowieść o zmianie na lepsze
mogła stać się ciałem.
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zbiorowy szogun. system polityczny japonii
PaWeł BehRenDt

Publicysta, tłumacz,
szef działu aktualności portalu Konflikty.pl

Yoshihide Suga, obecny premier Japonii, nie wywodzi się z żadnej politycznej dynastii. A przecież w Kraju Kwitnącej Wiśni polityczna gra toczy
się między różnymi rodzinnymi klanami. Ten wyjątek potwierdzający
regułę pokazuje, jak specyficzna jest japońska demokracja
Po drugiej wojnie światowej Amerykanie
przystąpili do budowy w Japonii liberalnej
demokracji. Podobnie jak w Niemczech
wdrożono odpowiednik programu denazyfikacji, dekartelizacji, demokratyzacji
i demilitaryzacji. Jednak zwycięstwo komunistów w wojnie domowej w Chinach,
a następnie wojny w Korei i Indochinach
sprawiły, że Waszyngton w dużo większym
stopniu niż w Niemczech zaczął opierać
się na przedwojennych strukturach i ludziach.
Dało to bardzo ciekawy efekt, bowiem
japońskie społeczeństwo szybko zaakceptowało denazyfikację i demilitaryzację.
Wojsko i przedwojenne elity obwiniane
były za klęskę, dzięki czemu narzucony
przez okupantów pacyfizm stał się istotną
częścią tożsamości narodowej. Do dzisiaj
powoduje to ostry opór przed remilitaryzacją i uczynieniem z Japonii na powrót
„normalnego” państwa. Jest to poważny
problem dla Amerykanów, dla których
Japonia jest kluczowym elementem geopolitycznej układanki w Azji Wschodniej,
a im jest silniejsza militarnie tym lepiej.

Nie oznacza to oczywiście zgody Waszyngtonu na zbyt samodzielną politykę
zagraniczną, czy naruszanie amerykańskich interesów gospodarczych, o czym
Japończycy kilkakrotnie boleśnie się przekonali.
Jak z wroga uczynić sojusznika

Oparcie się na przedwojennych strukturach i ludziach świetnie ilustruje historia
rodziny poprzedniego premiera, Shinzo
Abe, którego ojciec Shintaro był ministrem
spraw zagranicznych w latach 1982-86,
a dziadek, Nobusuke Kishi, premierem
w latach 1957-60. Kishi to jedna z kluczowych postaci w powojennej historii
Japonii, a jednocześnie osoba, która miała
decydujący wpływ na ukształtowanie światopoglądu Shinzo Abe i jego młodszego
brata Nobuo, który w gabinecie Sugi został
ministrem obrony.
Kishi zaczynał swoją polityczną karierę
w latach 30. w administracji marionetkowego państwa Mandżukuo, czyli okupowanej przez Japończyków Mandżurii.
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Następnie wszedł w skład rządu generała
Tojo, gdzie objął tekę ministra amunicji
i głosował za wypowiedzeniem wojny
USA. Antyamerykański jastrząb został po
wojnie uwięziony, ale nie postawiono mu
żadnych zarzutów i w grudniu 1948 zwolniono z więzienia. W owym czasie w Japonii rosła popularność lewicy, w tym
komunistów. Właściwie do początku lat 60.

w rodzącej się Partii Liberalno-Demokratycznej i doprowadzić do zawarcia oficjalnego sojuszu z USA w roku 1960. Jak
napięta była wówczas sytuacja świadczą
największe w powojennej Japonii protesty,
w wyniku których najpierw odwołano wizytę prezydenta Eisenhowera, a następnie
sam Kishi podał się do dymisji. Wielu
dziennikarzy pisało wówczas, że Japonia
może stać się amerykańskimi Węgrami,
nawiązując w ten sposób do radzieckiej
interwencji z roku 1956.
Chociaż dla opozycji premier był wrogiem numer jeden, a dla chińskiej propagandy odpowiednikiem Adenauera w krzyżackim płaszczu, Rubikon japońskiej polityki został przekroczony. Kishi ugruntował dominację LDP i proamerykański
kierunek w polityce zewnętrznej i bezpieczeństwa. Lewica, chociaż cieszyła się
szerokim poparciem, była zbyt podzielona
i pogrążona w walkach frakcyjnych, by
sięgnąć po władzę. Kurs wytyczony przez
Kishiego został ostatecznie ugruntowany
w 1964, gdy na osiem lat premierem
został jego młodszy brat i szef gabinetu
w kluczowych latach 1957-60, Eisaku
Sato.

Przechodzeniu mandatu
z ojca na syna sprzyja

z jednej strony mieszana

ordynacja wyborcza (okręgi
jedno- i wielomandatowe +
wybory proporcjonalne),

promująca kandydatów

z ugruntowanym zapleczem
politycznym i finansowym,

z drugiej zaś charakter LDP

poważnie traktowano ryzyko, że komuniści
przejmą władzę i wprowadzą Japonię
w radziecką strefę wpływów. Dla zagorzałego antykomunisty jakim był Kishi
było to nie do zaakceptowania, szybko
więc ze zdecydowanego przeciwnika stał
się najwierniejszym sojusznikiem Amerykanów.

Wyjątek od reguły

Od tamtej pory LDP sprawuje władzę
z krótkimi jedynie przerwami. Klan Kishi-Abe jest najlepszym, chociaż nie jedynym przykładem japońskiej dynastii politycznej. Przechodzeniu mandatu z ojca
na syna sprzyja z jednej strony mieszana
ordynacja wyborcza (okręgi jedno- i wielomandatowe + wybory proporcjonalne),
promująca kandydatów z ugruntowanym
zapleczem politycznym i finansowym,
z drugiej zaś charakter LDP. Dominująca
siła na japońskiej scenie politycznej nie
jest partią w europejskim rozumieniu.

Gwarant amerykańskiej dominacji

Złośliwi historycy nazywają karierę polityczną Kishiego najlepiej ulokowanymi
pieniędzmi w historii CIA. Dzięki finansowaniu ze strony amerykańskiego wywiadu był on w stanie przejąć władzę
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Sama LDP bywa porównywana do Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Tak jak tamto
nie było ani święte, ani rzymskie, tak LDP
jest raczej konglomeratem konserwatywnych ugrupowań kierowanych przez oligarchię.
Wyraźnie było to widać podczas przygotowań do wyboru Sugi na przewodniczącego LDP, co zwyczajowo jest warunkiem koniecznym do objęcia fotela premiera. O ile szef rządu jest wybierany
przez połączone izby parlamentu, to reguły
wyboru szefa partii są bardzo płynne
i zmienne. W grę wchodzi kilka możliwości: głosowanie członków partii zasiadających w parlamencie lub dopuszczenie
do głosu w różnym stopniu pozostałych
członków partii. Niezależnie od opcji, decydujące znaczenie mają ustalenia między
przywódcami poszczególnych frakcji. Suga
od samego początku wskazywany był na
następcę Abe i na stanowisko szefa partii
został wybrany w głosowaniu z udziałem
wyłącznie parlamentarzystów. Było to dla
niego korzystniejszą opcją.
Jednocześnie można mieć wrażenie,
że Suga został wybrany na próbę. Jako
szef rządu i partii nie rozpoczął bowiem
nowych kadencji, a de facto dokańcza
kadencje Abe. LDP po raz kolejny będzie
wybierać swojego przywódcę w przyszłym
roku. Nie zdecydowano się również na
przedterminowe wybory parlamentarne,
które zgodnie z harmonogramem mają
także odbyć się w przyszłym roku.

rządzącego, pierwszym wśród równych,
niż samodzielnym przywódcą. Jak zauważył Henry Kissinger, jeżeli w międzynarodowych negocjacjach japoński premier mówi „tak” to oznacza to tyle, że
zgadza się przedstawić sprawę na forum
rządowym, które podejmie decyzję po
stosownej dyskusji.
Mechanizm ten zapewnia ochronę interesów poszczególnych grup i frakcji, ale
także pozwala uniknąć zdominowania
struktur władzy przez jedną opcję i powtórzenie sytuacji z lat 30. i 40. Ubocznym
efektem jest krótki czas pozostawania na
stanowisku. Kanclerz Helmut Kohl żartował, że nie ma sensu zapamiętywać nazwisk japońskich premierów, tak szybko
się zmieniają. Faktycznie od roku 1945
Japonia miała 35 premierów, przy czym
tylko Shigeru Yoshida i Shinzo Abe sprawowali urząd dwukrotnie.
Jednocześnie silni politycy zdolni zbudować wewnątrzpartyjny konsensus
i utwierdzić swoje przywództwo dysponują
dużą władzą i mogą wdrażać kontrowersyjne reformy, takie jak większe zaangażowanie na arenie międzynarodowej, czy
prywatyzacja poczty. Do grupy tej, oprócz
wspomnianych już Kishiego, Sato i Abe
należą też Yasuhiro Nakasone i Junichiro
Koizumi. Z drugiej strony, w przypadku
brak konsensusu i słabych przywódców,
japońska polityka spowalnia, a nawet boksuje w miejscu, ale koniec końców nigdy
nie dochodzi do radykalnych zmian obranego kursu.

Gdy premier mówi „tak”

Ile znaczy biznes?

Jest to dobry przykład kolektywnego charakteru sprawowania władzy w Japonii.
Premier chociaż ma prawo wedle woli
powoływać i odwoływać ministrów (wotum
zaufania dotyczy wyłącznie całego rządu),
to jest bardziej przewodniczącym kolegium

Kolejną charakterystyczną cechą japońskiego powojennego systemu politycznego
jest silna pozycja służby cywilnej. Zwycięzcy Amerykanie wykorzystali sprawnie
działającą biurokrację do sprawnego za34
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rządzania okupowanym krajem. W rezultacie także w tej grupie zachowała się
tradycja rodzinnych karier urzędniczych.
Doszło do swoistej symbiozy świata polityki z biurokracją, a zakulisowe walki polityczne prowadzone były pomiędzy poszczególnymi ministerstwami i popierającymi je frakcjami LDP. Częstym przedmiotem tych walk był budżet państwa.

Handlu Międzynarodowego i Przemysłu
(MITI, obecnie Ministerstwo Gospodarki,
Handlu i Przemysłu - METI), wymagała
ścisłej współpracy z biznesem. Szybka
odbudowa potęgi japońskich koncernów,
a następnie ich globalna ekspansja pod
mniej lub bardziej oficjalną opieką rządu,
już w latach 60. doprowadziła do powstania terminu „Japan Inc.” Stawia to pod
znakiem zapytania skuteczność dekartelizacji, trzeba jednak podkreślić, że wpływy
współczesnych koncernów nijak się mają
do przedwojennych zaibatsu.
Wielki biznes musiał się jakoś odwdzięczyć władzy za pomoc, regułą więc
stało się przyjmowanie do rad nadzorczych, lub zatrudnianie w charakterze doradców emerytowanych polityków i biurokratów. Korzyści były obopólne i umacniały więzi między trzema podmiotami.

Odległość japonii od wzorca

liberalnej demokracji jest

także pozorna. Pod rządami

LDP przez wiele lat była to
najsprawniej działająca
demokracja w azji

Wschodniej, która

Pozorna odległość od liberalnej
demokracji

wypracowała swoje

oryginalne rozwiązania

Taki jest stereotypowy obraz japońskiej
polityki. Obraz, który jest coraz mniej
aktualny. Na początku lat 90. Ichiro Ozawa, jeden z liderów LDP uznał, że model
rozwojowy „Japan Inc.” już się wyczerpał
i konieczne są poważne zmiany. Postulował
odejście od merkantylizmu, na co zresztą
mocno naciskali Amerykanie, i odbetonowanie sceny politycznej. Nie mogąc
znaleźć poparcia wśród partyjnych szczytów doprowadził do rozłamu w LDP. Rezultaty nie do końca były po myśli Ozawy.
Największa grupa rozłamowców z LDP
założyła Partię Demokratyczną (DP) i szybko zaczęła powielać stare wzorce. Gdy
w roku 2009 DP doszła do władzy, premierem został Yukio Hatoyama, wnuk
Ichiro Hatoyamy, szefa rządu w latach
1954-56, zdeklarowanego przeciwnika
i ofiary intryg Nobusuke Kishiego.

i zwyczaje, często odmienne
od tych praktykowanych
w świecie zachodnim

Dochodzimy tutaj do trzeciego filaru
japońskiego systemu, czyli wielkiego biznesu. W latach 50. kolejne rządy jako
swoje główne zadanie w polityce wewnętrznej postrzegały odbudowę kraju
z wojennych zniszczeń. Demilitaryzacja
i stacjonowanie amerykańskich wojsk pozwoliły radykalnie ograniczyć wydatki na
obronę, a zaoszczędzone pieniądze pompować w gospodarkę. Przyjęta przez Tokio
merkantylistyczna polityka gospodarcza,
koordynowana przez swego czasu uznawane za wszechpotężne Ministerstwo
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Dużo większy wpływ na zmiany niż
nawoływania Ozawy miały problemy gospodarcze, przed którymi ostrzegał. Trwająca od lat 90. stagnacja podkopała takie
fundamenty systemu, jak przede wszystkim gwarantowane dożywotnie zatrudnienie w korporacjach. Kolejnym ciosem
okazały się przemiany społeczne. Japonia
paradoksalnie padła tutaj ofiarą własnego
sukcesu. Wzrost zamożności pozwolił jednostkom i przedsiębiorstwom poszukiwać
i wdrażać rozwiązania korzystne dla nich,
a nie dla systemu jako takiego. Młode
pokolenia wchodzące w dorosłe życie
w ciągu ostatniego ćwierćwiecza zaczęły
przyjmować nowy system wartości i kontynuowanie rodzinnych tradycji, czyli
podjęcie pracy w tych samych firmach
i urzędach co ojcowie, przestało być atrakcyjne. Doprowadziło to do rozluźnienia
dotychczasowych wewnątrz- i międzykorporacyjnych więzi.
Nawet pobieżne zapoznanie się z japońskim systemem politycznym nasuwa
porównanie do chińskiego „kolektywnego
cesarza”. Jednak zamiast o podobieństwach systemowych należy mówić o wpły-

wie konfucjanizmu. LDP jest swoim charakterem bardzo odległa od KPCh, wystarczy wspomnieć, że dla japońskich polityków sygnałem do zmiany rządu jest
moment gdy w sondażach poparcie dla
gabinetu spada poniżej 30%.
Odległość Japonii od wzorca liberalnej
demokracji jest także pozorna. Pod rządami LDP przez wiele lat była to najsprawniej działająca demokracja w Azji
Wschodniej, która wypracowała swoje
oryginalne rozwiązania i zwyczaje, często
odmienne od tych praktykowanych w świecie zachodnim. Z drugiej strony, jeśli
wziąć pod uwagę przykłady Kennedych
i Bushów, czy Michelów i Kochów w Europie, japoński model traci wiele ze swej
odmienności. Także nasilające się w krajach zachodnich utyskiwania na atrofię
demokracji, nadmiernie rosnące wpływy
wielkich korporacji i urzędnicze sobiepaństwo, sugerują, że Japończycy po prostu musieli wcześniej stawić czoła pewnym
wyzwaniom. Na zakończenie podajmy jeden ciekawy i dający do myślenia fakt:
w Japonii sędziowie Sądu Najwyższego
wybierani są w wyborach powszechnych.
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Włościanie wyklęci
WOjCIeCh stanIsłaWskI
Doktor historii, publicysta

Znacząca? Tak. Prowokująca? Na pewno. Wybitna? Wybitna. Nie każdemu
musi jednak przypaść do gustu połączenie w „Ludowej historii Polski”
Adama Leszczyńskiego wyważonych rozważań i fascynujących rozmachem tez z idiosynkrazjami i sarkazmem autora.
Książkożercy niby wiedzą, że podtytuł
bywa równie ważny jak tytuł, nieraz jednak
zdarza im się to przeoczyć. Nie wykluczam,
że część osób szczególnie rozentuzjazmowanych najnowszą książką Adama Leszczyńskiego (znanego jako historyk z kilku
już prac poświęconych historii eksploatacji,
oporu społecznego i modernizacji, spośród
których najwybitniejszą wydaje mi się
„Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu
w krajach peryferyjnych 1943–1980”)
padła ofiarą tego złudzenia. Ba, sam nie
pamiętam już, czy w pierwszej zapowiedzi
wydawniczej W.A.B., która zelektryzowała
mnie jeszcze latem, nie pojawił się przypadkiem jedynie główny tytuł.
„Ludowa historia Polski”, czyli opis
dziejów od Polan i Wiślan po – no właśnie,
po Sierpień, po rozwiązanie PGR-ów czy
po przyznanie 500+? – byłaby książką
fascynującą i ogromnie oczekiwaną, również dlatego, że w pewnym sensie jest
„książką niemożliwą”. Z dwóch co najmniej
przyczyn: ze względu na rozległość badanej
kwestii (skoro jednak istnieją kieszonkowe
syntezy dziejów świata i solidne jednoto-

mowe historie Polski, udałoby się i to
ogarnąć) oraz skąpość źródeł. Z tym drugim w ogóle bywa ciężko, szczególnie
w kraju tak doświadczonym wojnami,
myślę jednak w tym momencie o czymś
innym: ogromna większość zachowanych
źródeł, czy będą to kroniki, listy prywatne,
wspomnienia, czy wytworzone dokumenty,
„poddanych” albo nie dostrzega, albo opisuje ich z perspektywy pana, władcy, elity:
perspektywy niemal zawsze nieuważnej,
zwykle nieżyczliwej, najczęściej nierozumiejącej. Druga strona jest zaś pozbawiona głosu! Znów – dla wielu przyczyn,
od prostego analfabetyzmu, przez brak
możliwości i zasobów, by pisać, przez wynikający z braku edukacji brak możliwości
konceptualizacji swojego doświadczenia
czy potrzeby jego spisania.
Oczywiście, im bliżej naszych czasów,
tym częściej zdarzają się wyjątki – przysłowiowy „chłopski syn posłany na księdza”, albo Kazimierz Deczyński, bez pamiętnika którego nie byłoby „Kordiana
i chama”, albo pieśni wieśniacze, notowane
przez panny, romantyków i etnografów,
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albo pamiętniki chłopów i bezrobotnych,
spisywane pod koniec II RP z inicjatywy
Instytutu Gospodarstwa Społecznego –
ale przecież wszystko to żałośnie mało.
Nie znamy tak naprawdę „historii ludu”;
pokolenia, czarne nie żałobami, lecz glebą,
w której orały, odeszły bez jednego śladu,
bez imienia – i piszę o tym podniosłym
tonem, ponieważ z punktu widzenia kogoś,
kogo obchodzą losy ludzkie, jest to skandal
nie tylko społeczny czy polityczny – jest
to skandal metafizyczny. „Miliony ich,
miliardy ich, tam kończyły się, gdzie ich
złudzenie”?!

tak dynamiczna, barwna, „kadencyjna”
jak znane nam historie polityczne, militarne & kulturowe wszystkich państw,
nie tylko Polski. Chrzest, Brzetysław, mord
w Gąsawie, Kochanowski z dzbanem w trawie, Grunwald, Chocim i brak kieski, Marysieńka i Sobieski, kosynierzy, „Bunt
rojstów”, Bierut, Stalin, Malenkow, I can’t
stand it any more…

nie znamy tak naprawdę

„historii ludu”; pokolenia,

czarne nie żałobami, lecz

Dokonanie niemożliwego

glebą, w której orały, odeszły

Ten skandal, ta nieopowiedziana historia
99 procent ludzkości (na którą składają
się nie tylko dzieje ludu, ale i wszystkich
wyciętych w pień plemion i obróconych
w gruz królestw) gniewa i prowokuje.
Osoby o bardziej metafizycznym temperamencie mają nadzieję na apokatastazę
(jak Czesław Miłosz) albo marzą o „Encyklopedii umarłych” (jak Danilo Kiš).
Kto ma naturę aktywisty, a przy tym pióro
krzepko dzierży w dłoni, stara się napisać
historię ludu, historię ludową. Napotykając
tysięczne przeszkody: od wyżej wspomnianych (brak źródeł) po fakt, że historia
pokoleń trwających w przysłowiowym
„jarzmie pańszczyzny” byłaby straszliwie
monotonna: Jaśki i Antki, Maryny i Kachny, odrobki i Wielkanoce, pogrzeby i „poczynanie w zapachu śledzia w środku
nocy”, powietrze, głód, ogień, „wieczne
zmartwienie”, tępy kołowrót bytu, z którego wyrwie czasem objawienie, czasem
wojna, a czasem czerwony kur buntu.
Nawet ktoś wyposażony w wehikuł czasu,
który pozwoliłby mu przezwyciężyć wszelkie ograniczenia dostępności źródeł, nie
napisałby „historii ludowej” która byłaby

bez jednego śladu, bez
imienia – i piszę o tym
podniosłym tonem,

ponieważ z punktu widzenia
kogoś, kogo obchodzą losy

ludzkie, jest to skandal nie
tylko społeczny czy

polityczny – jest to skandal
metafizyczny

Takiej historii ludowej nie udałoby
się napisać. Można, a nawet trzeba, pisać
historię kraju pochylając się nad wzmiankami w kronikach i zachowanym radłem,
poświęcając osobne rozdziały „sprawie
chłopskiej” (politycznej), demografii czy
etnografii – ale to jeszcze nie jest Historia
Ludowa. Tę można pisać spekulując i ekstrapolując, opisywać status prawny, uwarunkowania, wnioskując per analogiam.
Taką rzetelną pracę wykonywali w Polsce
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Antyhistoria na kontrze

i gdzie indziej historycy od ponad stu lat
– nigdy dosyć wspominania Marcelego
Handelsmana, Franciszka Bujaka, Mariana
Małowista – i tak dalej, aż po Dariusza
Jarosza, pod którego kierunkiem powstają
dziś kolejne prace o „ludowych” fenomenach PRL: służbie zdrowia na wsi czy
wczasach pracowniczych. Ale jaka monografia o wczasach pracowniczych czy
czekaniu na M-3 ukoi to poczucie niesprawiedliwości politycznej i metafizycznej, fakt, że spisana historia jest historią
panów, historią dworków?
Gniew i przekora popychają do napisania innej historii, radykalnie odwracającej perspektywę, stawiającej świat na
głowie jak podczas Saturnaliów, gdy dochodziło do zamiany ról, historii oddającej
głos milczącym. Nie przypadkiem przywołałem „Kordiana i chama” – najciekawszą książkę Leona Kruczkowskiego,
dla której punktem wyjścia był wspomniany pamiętnik Deczyńskiego, ale ostrogą
– pragnienie, by skończyć z tym oleodrukowym, nieznośnym obrazem ułanów jakspod-igły… Wątku Deczyńskiego nie pociągnięto, ale świadectwem polskiego pisania „kontrhistorii”, historii przekornej,
są dzieje wątku Jakuba Szeli – od świetnego poetycko „Słowa o Jakubie Szeli”
Bruno Jasińskiego po „Baśń o wężowym
sercu” Radka Raka, która zdobyła tegoroczną Nike. Tę przekorę można zrozumieć
– choć bardziej u autorów, samotnie zmagających się z materią-nie-do-opisania
niż u kibiców w rodzaju recenzentki „Gazety Wyborczej”, która nie posiada się
z radości, że w książce Leszczyńskiego
nareszcie „nie ma szumu husarskich skrzydeł ani szarż ułańskich” (nie rozwijam tu
anty-Wyborczej diatryby, zwracam tylko
uwagę na tę chybioną zapiekłość).

Jednym z problemów, jakich doświadczy
uważny czytelnik „Ludowej historii Polski”
Leszczyńskiego jest właśnie to, że usiłuje
ona połączyć te dwa podejścia i odpowiedzieć na te dwa oczekiwania. Jest, owszem,
próbą dokonania zgrubnej syntezy „dziejów ludu polskiego” pisaną z perspektywy
historyka z zacięciem i warsztatem socjologicznym – z wyróżnieniem jednak,
niebezzasadnym, trzech wątków. Zarazem
zaś ten „zarys dziejów” podszyty jest żarem
polemicznym, wynikającym z pragnienia
pisania „na kontrze”, stworzenia antyhistorii. Spróbujmy scharakteryzować te wysiłki w kilku akapitach.
Po pierwsze, jest to pisanie syntezy
czerpiącej z setek istniejących już monografii, artykułów i „wypisów źródłowych”.
Ta uwaga o czerpaniu nie jest w żadnym
stopniu zarzutem! – nie lubiąc stawiania
kropek nad i, muszę to jednak, w tak gorącej atmosferze, jak dzisiejsza, bardzo
stanowczo podkreślić. Nie sposób wyobrazić sobie napisania historii „od Mieszka
do Leszka” w pojedynkę – a jeśli Adam
Leszczyński próbowałby tego, to strawiłby
na tym życie i najpewniej dzieła nie ukończył. Nie, najwyższy szacunek budzi dobór
rozpoznanych i przywołanych przezeń
prac z zakresu „dziejów ludu”, zakres poszukiwań, a przede wszystkim – zdolność
do uczynienia z tych prac (czasem w zgodzie z intencjami ich autorów, czasem,
na ile można sądzić, wbrew nim) budulca
własnej opowieści, traktującej, w wielkich
rozdziałach, o początkach ustalania stosunków własnościowych i panowania nad
ziemią, „złotym (bardzo relatywnie) wiekiem chłopstwa” do roku 1520, ćwierćmilenium koszmaru (1520-1768), stuleciu
wyzwalania się z pańszczyzny (1768-1864),
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trzech pokoleniach peryferyjnego kapitalizmu (1864-1944) oraz relatywnie krótkiej dogrywce w postaci Polski nominalnie
„ludowej”, w praktyce – powtarzającej
sporą część formuł wyzysku.
To periodyzacja nic nie mająca wspólnego z tradycyjną narracją, traktującą
o „dziejach narodu i państwa”, źle kojarząca się z podręcznikami z dna nocy stalinowskiej, w których epoki, zgodnie z marksistowską ortodoksją, definiował dominujący w nich system stosunków produkcji
(z punktu którego polskie daty 1795, 1831
czy 1918 nie mają zgoła żadnego znaczenia) – ale usprawiedliwiona, jeśli przedmiotem wykładu jest zmieniająca się kondycja ludu, warstw i środowisk słabszych.
Rzeczywista metodologiczna odmienność
książki Leszczyńskiego od zdecydowanej
większości znanych i funkcjonujących
w czytelniczym obiegu „historii Polski”
(czy to wariancie „od Mieszka do Leszka”,
czy traktujących o poszczególnych epokach, o dziejach Polski nowożytnej, porozbiorowych, II RP czy PRL) tkwi znacznie głębiej: w obrębie każdego z wielkich
rozdziałów mamy do czynienia z ujęciem
problemowym w miejsce chronologicznego.
Jest to podejście uzasadnione, pozwalające na głębsze ujęcie kwestii szczególnie
zajmujących autora. Zarazem jednak pozwala mu ono na bardzo daleko idącą selekcję czy subiektywny wybór przywoływanych faktów; jest to dobrym prawem
publicystyki historycznej, niekoniecznie
już jednak syntezy, a co więcej, znacznie
utrudnia krytykę pracy Leszczyńskiego
historykom skupionym na opisie idiograficznym, na faktografii. Zarzut, że „o tym
nie napisano” okazuje się pusty. Wybór
takiej metody jest przez Leszczyńskiego
przemyślany, uzasadnia go w obszernym
aneksie metodologicznym, w którym nie
zostawia zresztą suchej nitki na przywią-

zaniu polskich historyków do „pozytywistycznej faktografii” i akademickiego
pseudoobiektywizmu. To mocny wywód,
niekoniecznie trzeba jednak przyjmować
racje jego autora; decyzja o pisaniu historii
z publicystycznym nerwem i autorskim
wyborem faktów pozostaje mimo wszystko
wyborem, a nie uświadomioną koniecznością historiografa.

Leszczyński pozostaje

w obrębie całego wywodu
szczególnie wyczulony na

mechanizmy dominacji elity
nad ludem, nie tylko
politycznej czy

gospodarczej, ale

i symbolicznej czy wręcz
„wykoncypowanej”

Warto, myślę, zilustrować to nowatorstwo wywodu, pokrótce omawiając
ostatni rozdział „epokowy”, traktujący
o PRL – choćby dlatego że, z wielu przyczyn, dla większości czytelników „ramowa”
historia 40-lecia Polski Ludowej jest nieporównanie lepiej znana niż Polski średniowiecznej. Z grubsza wiadomo: najpierw
„zdobycie władzy” i lata 1944-1948, z następującym po sobie referendum, wyborami do Sejmu, eliminacją PSL i kongresem zjednoczeniowym, po których nadciąga apogeum stalinizmu i plan sześcioletni, represje i reformy. Potem zaś –
Polskie Miesiące. Gęgacze, „Dziady” i Radom, „Wujek”, Urban i ks. Jerzy. „45-89”,
gdyby ktoś wolał się posiłkować utworem
Kultu niż podręcznikiem Andrzeja Alberta.
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Nic z tego – niemal nic – nie znalazło
się na niespełna 50 stronach rozdziału
poświęconego PRL w książce Leszczyńskiego, podzielonego na trzy części, zatytułowane „Władza i protest w fabryce.
Przywilej elity”, „Reforma rolna i kolektywizacja” oraz „Awans”. Omówione
w nich zostały, jak łatwo się zorientować,
dwa zjawiska gospodarcze o kapitalnym
znaczeniu („uspołecznienie” środków produkcji, które rychło, już w 1945, stało się
ich upaństwowieniem oraz połowiczna,
choć brutalna próba kolektywizacji wsi,
z której po latach 1955-56 pozostały PGRy i pokrewne im rozwiązania). Nie jest to
jednak „historia gospodarcza PRL”:
w książce nie został omówiony ani fenomen i ewolucja systemu centralnego planowania, ani próby wewnątrzsystemowych
reform, ani funkcjonowanie w realnym
socjalizmie sfery usług i handlu, ani makrogospodarcze funkcjonowanie PRL
w obozie RWPG czy w gospodarce światowej. Nie jest to nawet wykład historii
społecznej, opisujący metody i praktyki
samoorganizacji społecznej: powojenne
tworzenie partii, związków i organizacji,
ich likwidację w okresie stalinizmu, atomizację społeczną i jej przezwyciężanie
w latach 60. i 70. Otrzymujemy meandrującą i obfitującą w szczegóły opowieść
o zawłaszczeniu koncepcji samorządu robotniczego, o pogłębianiu fikcji „współwłasności” fabryk, stosowanych przez władze metodach akumulacji kapitału i obniżania poziomu konsumpcji, wreszcie
o całej palecie metod robotniczego oporu
i stosowanych represjach. To w podrozdziale pierwszym; równie meandrujący
jest rozdział drugi, wbrew tytułowi traktujący również, choć nader zwięźle, o ekonomicznych konsekwencjach Zagłady
i przejęcia „majątku pożydowskiego”,
o projektach redystrybucji ziemi, formach

oporu przeciw kolektywizacji, zakończonych jej porażką. Trzeci potwierdza i afirmuje stworzone przez PRL „ścieżki szybkiego awansu” – nie zajmując się jednak
ani – równie ciekawymi – szlakami biegnącymi w odwrotnym kierunku, tj. wymuszonej deklasacji, ani ambiwalencją
niczym z „Folwarku zwierzęcego”, czyli
licznymi przypadkami przedstawicieli
„ludu”, którzy szybko (zbyt szybko) stali
się „elitą”.
Przede wszystkim wizja

Ta rozbieżność między oczekiwaniami,
jakie rodzi tytuł „Ludowa historia Polski”
a zawartością tak zatytułowanej książki
da się wytłumaczyć, myślę, tyleż decyzją
Leszczyńskiego o pisaniu polemicznym,
selektywnym, problemowym i z założenia
nie dążącym do (niemożliwej) „totalnej”
syntezy – co rozbudowanym podtytułem,
który brzmi, przypomnijmy „Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania”.
Bardziej jeszcze – tu konieczny będzie
jeszcze jeden, rozbudowany cytat – deklaracją autora, że książka jego poświęcona
będzie „trzem głównym zagadnieniom:
(…) historii mechanizmu wyzysku w Polsce
(…); uzasadnieniom panowania i niewoli
(…) [oraz] historii oporu wobec władzy –
oporu nieskierowanego przeciw obcemu
etnicznie okupantowi, ale przeciw społecznemu porządkowi”.
Zgoda, że te kwestie najgłębiej interesują autora, że traktuje o nich z najgłębszym znawstwem, najwięcej gromadzi
w książce przykładów na „racjonalizacje
panowania i władzy” czy wielość wariantów
oporu i sprzeciwu. Ich opis jednak (za
wyjątkiem najbardziej zdyscyplinowanego
rozdziału I, poświęconego „mitologiom
panowania i niewoli”) jest esejem (ze
wszystkimi urokami, ale i słabościami
41
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eseju) rozpiętym na kanwie nieuchronnej
chronologii. Profesor Marcin Kula uznał,
że w „Ludowej historii Polski” mamy do
czynienia z nowatorską wizją historiozoficzną. Tak – pod warunkiem, że mocno
podkreślimy obecny w terminie „wizja”
ładunek subiektywizmu, indywidualnego
doboru racji i akcentów, miejsca na marzenia i idiosynkrazje.

pisze po prostu o „słabszych”, po których
stronie staje i którym chce, jak deklaruje,
oddać głos, przeciwstawiając ich „elitom”.
Taki podział na „lud” i „elity”, niczym
na Morloków i Elojów z „Wehikułu czasu”,
jest emocjonalnie i intuicyjnie zrozumiały,
fatalnie jednak niekonsekwentny i niedookreślony. Nie da się też nie zauważyć
(a osoby, którym tak jak Leszczyńskiemu
bliski jest „idiom emancypacyjny”, powinny być na to szczególnie wyczulone!),
że relacje „dominacji” i „oporu” nie charakteryzują jedynie stosunków między
elitami a ludem, że obecne są również
w obrębie tych dwóch wielkich, niedookreślonych grup społecznych, jak również,
że nie są one doskonale odizolowane, że
stale dokonuje się między nimi wymiana.
Czy „bezeci” po 1945 stają się ludem,
a członkowie nomenklatury z awansu –
elitą?

ten jakobiński żar, ten

pryncypializm połączony z
prezentyzmem może być
jednym ze źródeł

bezkrytycznego entuzjazmu,
z jakim przyjmowana jest
„Ludowa historia Polski”

Antyelitarny żar

Bo też Leszczyński pozostaje w „Ludowej historii Polski” bardzo subiektywny – na poziomie zainteresowań, fascynacji
badawczych, ale i stosunku do pomniejszych nawet bohaterów jego opowieści,
ale i felietonowej, a nieraz wręcz pamfletowej ostrości niektórych wycieczek. Wizja
historiograficzna, jeśli możemy o niej mówić, pozostaje niedookreślona, podobnie,
jak niezdefiniowany pozostaje tytułowy
„lud”. To jasne, że zakres tego pojęcia się
zmieniał wraz z ewolucją i rozwarstwieniem społecznym mieszkańców ziem Polski. Nieuchronnym zbiorowym głównym
bohaterem książki są w 3/4 chłopi, począwszy zaś od połowy XIX wieku – robotnicy, z okazjonalnym (i niekonsekwentnym) towarzyszeniem Żydów, czeladników i służby. Sam autor, w tej kwestii
konsekwentnie unikając terminologii marksistowskiej (po którą gdzie indziej sięga),

Nie miejsce tu na rozważanie zasięgu czy
tym bardziej niemożności pełnej realizacji
projektów emancypacyjnych, dążących
do zniesienia wszelkiej dominacji; warto
jednak odnotować, że Leszczyński pozostaje w obrębie całego wywodu szczególnie
wyczulony na mechanizmy dominacji elity
nad ludem, nie tylko politycznej czy gospodarczej, ale i symbolicznej czy „wykoncypowanej”. Czasem prowadzi go do błyskotliwego dostrzegania analogii (jak
w ukazywaniu podobieństw suplik chłopskich – tych najlepiej znanych, y XVIII
wieku i tych pisanych przez przeciwników
kolektywizacji w 1952 r., ale też w paternalistycznym stosunku inteligencji pozytywistycznej, sanacyjnej i peerelowskiej
do „rozwiązłości” czy lenistwa ludu), czasem jednak, w moim przekonaniu, prowadzi go na manowce anachronizmu, jak
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kiedy zestawia Wojskowy Korpus Górniczy, utworzony w 1949, w ramach którego
zsyłano „niepokornych” i „niepewnych”
poborowych na przodek lub do kopalń
uranu z Korpusem Górniczym z czasów
Królestwa Polskiego.
Ten żar „antyelitarny”, nieufność wobec
elit są bardzo charakterystyczne dla Leszczyńskiego: nawet tam, gdzie mowa o zachowaniach ludowych (robotniczych),
które trudno traktować z entuzjazmem,
jak o przywiązaniu do biernego konsumowania telewizji w latach 60. i 70. –
traktuje on z niechęcią i ironią krytykujących takie zachowania socjologów, pisząc
z przekąsem o narzucaniu „inteligenckich
nawyków spędzania czasu i rozrywki”.
Mogę pogodzić się, choć z lekkim rozbawieniem, z takim żarem (i z dramatem
„szlacheckiego rewolucjonisty”, w imię
równości wyrzekającego się zahamowań
i przyzwyczajeń swojej klasy, czy będzie
to niechęć do jedzenia rękami, czy do podziwiania z głębin kanapy meczu lub Martyniuka). Znacznie bardziej utrudnia mi
lekturę temperament autora, gdy owocuje
natłokiem karcących komentarzy, uszczypliwości i przygan pod adresem postaci
historycznych, podwójnie bezbronnych –
bo minionych i drugorzędnych.
Dobry tego przykład stanowi komentarz Leszczyńskiego do malowniczej
postaci ks. Wojciecha Dębołęckiego - sarmackiego kaznodziei, wyprawiającego się
z Lisowczykami gdzieś na rubieże Moscovii, rozczulającego swymi „genealogiami”, w których usiłował wyprowadzać rodowód Polaków z czasów biblijnych: Set
byłby zatem Scytą, Wanda wyszła za mąż
za Jafeta… Już w Oświeceniu dworowano
sobie z ks. Dębołęckiego, gdzie popadnie,
snadnie mógłby on służyć za patrona dzisiejszych szaleńców od Wielkiej Lechii.
Jego megalomania jest tak bombastyczna,

jego wywody tak wydumane, że zwykle
pisze się o nim z pobłażaniem i rozbawieniem. Ale nie Leszczyński, który określa
hulakę w habicie jako „autora rubasznego
oraz ociekającego brutalnością poematu
(…) na temat losów oddziału lisowczyków”.
„Te całkowite fantazje, których nie sposób
przytaczać bez zażenowania, służą wyłącznie uzasadnieniu wspaniałości szlacheckiej Rzeczypospolitej oraz podkreśleniu jej dziejowej misji (…) [którą] jest
naturalnie panowanie nad światem” –
grzmi akapit dalej. Tam, gdzie wieloryb
marksistowskiego literaturoznawstwa
w rodzaju prof. Stefana Żółkiewskiego
(albo rekin w rodzaju Jana Kotta) uśmiechnąłby się pobłażliwie, dr hab. Adam Leszczyński funduje franciszkaninowi spóźniony o trzysta lat paternoster.
Nużące? Owszem, jak każdy pryncypializm, jakobiński czy zetempowski. „Wybacz kwiatom we włosach, pijackiej piosence”, chciałoby się westchnąć za Herbertem. Wybacz i Dębołęckiemu. Znacznie
mniej jednak nużące niż niekończący się
ciąg uwag, wycieczek, kostycznych zaczepek pod adresem IPN, „konserwatywnej
prawicy”, historiografii samozachwytu
czy „nacjonalizmu” – przy czym ten ostatni
termin rozciągany jest poza wszelkie granice dające się uzasadnić na gruncie politologii, służąc za czysto publicystyczny
bacik.
Nie rozwijam tego wątku, za wszelką
cenę usiłując oddzielić Leszczyńskiegobadacza od Leszczyńskiego – współzałożyciela OKO.Press, publicysty dawniej
„Wyborczej”, a dziś „Krytyki Politycznej”,
tym bardziej zaś od Leszczyńskiego –
zjadliwego komentatora na Facebooku.
Obawiam się jednak, że ten jakobiński
żar, ten pryncypializm połączony z prezentyzmem może być jednym ze źródeł
bezkrytycznego entuzjazmu, z jakim przyj43
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mowana jest „Ludowa historia Polski”.
Jeśli by tak było istotnie – to z ogromną
szkodą dla jakości rozmowy o ludowej
historii Polski, o potrzebie, zakresie i metodach jej pisania. Rozmowy, którą musimy odbyć, i dla której wybitna książka

Adama Leszczyńskiego jest fenomenalnym
punktem wyjścia.

Adam Leszczyński, „Ludowa historia
Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania”, W.A.B., 2020
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Córka generała i skryba
BOGDan GóRaLCzyk

Polski politolog, sinolog, dyplomata, publicysta,
był ambasadorem nierezydującym w Birmie w latach 2004-2008,
potem też tam jeździł. Jest autorem tomu „Złota Ziemia roni łzy. Esej
birmański”, którego nowe wydanie jest właśnie przygotowywane.

Michał Lubina ma naturalnie mocno wyrobione zdanie o Aung San Suu
Kyi. Uważa, konsekwentnie, że to polityczna realistka, kierująca się jednak
raczej buddyjskimi i birmańskimi, a nie zachodnimi koncepcjami (i naturalnie interesami)
„W ostatnich 30 latach nie było na globie
polityka, który wyrósłby tak wysoko, a następnie upadł tak nisko – i tak szybko –
jak Aung San Suu Kyi” – od tych słów
rozpoczyna swój wywód Michał Lubina
w swej najnowszej książce, politycznej
biografii birmańskiej polityk, a kiedyś
globalnej ikony ruchu walki o prawa człowieka.
To już trzecie podejście polskiego autora, a zarazem współpracownika NK, do
tej postaci: po biografii po polsku „Pani
Birmy”, a potem wydanej w Polsce po
angielsku „Moralnej demokracji” (The
Moral Democracy), teraz przyszedł czas
na renomowane wydawnictwo Routledge,
gdzie właśnie wydał polityczną biografię
swej bohaterki „Polityk hybrydowy”, co
stanowi prawdziwą furtkę na świat.

pracę naukową, którą zresztą autor, znany
z ostrego języka i temperamentu, nawet
tutaj przetyka własnym ciętymi uwagami
czy wnioskami.
Trzy różne biografie „Pani Birmy”, jak
ją powszechnie nazywają we własnym
kraju (tu ograniczymy się do – też powszechnego – skrótu ASSK) oraz trzy
inne, cenne prace autora na temat Birmy,
zwanej dzisiaj Mjanmą, jednoznacznie
dowodzą, że niejako spełniają się moje,
byłego ambasadora w tym kraju, przepowiednie i życzenia z początków minionej
dekady, że oto pojawił się nam badacz
tego kraju międzynarodowej klasy, a może
nawet birmanista, o ile podciągnie jeszcze
język, który studiuje i zgłębia. Warto to
wiedzieć i docenić, bo rzadki to u nas
przypadek, że stosunkowo młody jeszcze
wiekowo badacz o sporym już dorobku
sięga międzynarodowego statusu cenionego znawcy jakiegoś kraju czy obszaru.
Tyle o Autorze, choć można by więcej,
bo to przypadek odosobniony. Nie chwalmy go jednak za bardzo zawczasu, bo –
jak powiadają Chińczycy – jeśli nadal

Pierwszy birmanista?

O dziwo, Lubina rzadko się powtarza.
Obecne wydanie jest rozmiarami najkrótsze, za to niezwykle zwarte i przejrzyste,
a zarazem treściwe. Same atuty, jak na
45
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żyje i tworzy, to… zawsze jeszcze może
popełnić błędy. Oby nie! Ale dalszą karierę
ambitnego i kreatywnego M. Lubiny, pracowitego skryby dobrze znającego kraj
i okolice (kilkunastokrotnie przebywał
w Mjanmie, dwukrotnie spotkał się
z ASSK) radziłbym śledzić.
Teraz przejdźmy do meritum, czyli
samej ASSK, jej politycznej roli, politycznego programu i temperamentu oraz znaczenia w birmańskich dziejach, bo niewątpliwie można już o czymś takim zdecydowane mówić. Mamy bowiem do czynienia z postacią wyrazistą i od czasu sekretarza generalnego ONZ U Thanta (na
urzędzie w latach 1961-71) jedyną osobą
z Birmy powszechnie na świecie znaną.

tyjskiego tybetologa Michaela Arisa), matką dwóch synów i z pierwszymi publikacjami na Uniwersytecie w Oxfordzie.
Rewolucyjna fala w trybie natychmiastowym skromną dotychczas matkę i gospodynię domową wypchnęła przed kultowe
miejsce dla Birmańczyków, świątynię
Szwedagon w Rangunie, zmusiła do wystąpień publicznych i niemal natychmiast
udowodniła, że córka, choć go nie pamięta,
jest nieodrodnym pokłosiem Ojca, generała i bohatera narodowego: po prostu
ma w genach charyzmę i zdolności przywódcze.

Dostęp do jej willi, co znam
z autopsji, był wielce

Czas heroizmu

ograniczony, gdyż aleję

Jej rolę w kraju określa rodowód. Jest
córką generała Aung Sana, twórcy birmańskiej niepodległości w 1948 r. (której
nie dożył, zabity w zamachu gdy ASSK liczyła zaledwie dwa lata), ale też twórcy
birmańskiej armii – Tatmadaw. Dodaje
to kolorytu, jak też dramatyzmu całej historii, gdyż wojskowa junta rządziła tam
od (drugiego już) zamachu stanu generała
Ne Wina, zresztą bliskiego współpracownika Aung Sana, należącego do wąskiego
grona takinów (jak hinduskie sahib), czyli
narodowców walczących o wyzwolenie
kraju spod kolonialnego jarzma. Ne Win
rządził niepodzielnie od 1962 r. aż do
dramatycznego zwrotu i krwawo stłumionych demonstracji studenckich w 1988
roku.
To właśnie wówczas, z przyczyn rodzinnych (chora matka, była ambasador
w Indiach) ASSK (ur. 19 czerwca 1945),
od dzieciństwa niemal cały czas za granicą,
wróciła do kraju. Na stałe, jak się okazało.
Dotychczas była przykładną żoną (bry-

przecięto częściowo

zasiekami, a na dodatek

postawiono posterunki

wojska. tak rozpoczął się
okres heroiczny, budowy

ikony walki o prawa

człowieka, honorowanej, czy
wręcz kanonizowanej na

wszelki możliwe sposoby,

z pokojową nagrodą nobla
i europejską nagrodą

sacharowa włącznie

Tamta rewolucja została krwawo stłumiona, ale nie trafiła na czołówki światowych gazet, bo nie było tam obcych ko46
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respondentów (poprzednia junta kraj niemal całkowicie zamknęła), tak jak niespełna rok później na placu Tiananmen
w Pekinie. Ofiar było dużo, a jedną z nich
stała się, dość szybko, ASSK, gdyż junta
przepoczwarzyła się, ale władzę zachowała.
Jako córka bohatera narodowego nie trafiła do więzienia i nie była maltretowana.
Została natomiast izolowana – w rodzinnym domu, willi po rodzicach.
Spędziła tam, w odosobnieniu i z małymi przerwami, następne 15 lat. A dostęp
do jej willi, co znam z autopsji, był wielce
ograniczony, gdyż aleję przecięto częściowo
zasiekami, a na dodatek postawiono posterunki wojska. Tak rozpoczął się okres
heroiczny, budowy ikony walki o prawa
człowieka, honorowanej, czy wręcz kanonizowanej na wszelki możliwe sposoby,
z pokojową nagrodą Nobla i europejską
nagrodą Sacharowa włącznie.
Nie ma sensu wchodzić w tamten –
heroiczny – okres, bowiem M. Lubina
opisał to wszystko w pierwszej, polskiej
biografii ASSK, „Pani Birmy”. W drugiej
natomiast, już po angielsku, położył nacisk
na moralny wymiar w politycznym myśleniu bohaterki oraz czysto buddyjskie
korzenie w jej działaniu i postrzeganiu
świata.
Wymagało to zresztą głębokiego przeorania buddyjskiego kanonu, począwszy
od klasycznego „Tipitaka”, złożonego
z trzech koszyków zbioru sutr (sutta),
czyli filozoficznych traktatów i przypowieści stanowiących buddyjski kanon.
A na dodatek trzeba było jeszcze wejść
w świat wielce popularnych przypowieści
i anegdot z serialu „Jataka”, opowiadających o różnych wcieleniach Buddy. To
bowiem wokół nich wszystkich obraca
się birmańska narodowa wyobraźnia. Bez
ich znajomości trudno coś w Birmie, zwanej teraz Mjanmą, należycie zrozumieć,

podobnie jak wyjaśnić tamtejszy sposób
myślenia.

Czas rządzenia

Teraz też, za trzecim podejściem, że tak
powiem, gdy M. Lubina zajął się ASSK
jako politykiem, powtarza podstawową,
a na Zachodzie nie do końca uświadomioną tezę, iż „być Birmańczykiem to
znaczy być buddystą”. Nawet będąc politykiem, a nim stała ASSK z wyroków losu,
gdy junta w 2008 r. przygotowała nową
Konstytucję, a na jej mocy od końca
2010 r. zaczęła reformy, szczególnie gospodarcze. Pozwoliły one ASSK najpierw
wyjść z odosobnienia, a potem szybko
wejść do polityki. Natrafiła na – tak długo
oczekiwaną – sposobność, by pójść w ślady
ojca, tzn. kreować przyszłość kraju zgodnie
z własnym rozeznaniem, światopoglądem,
a nade wszystko zobowiązaniami wobec
państwa i wielu jego narodów (jest ich
ok. 130, Birmańczycy stanowią ok. 68
proc. ogółu).
To byli generałowie oraz reformatorski
premier Thein Sein (marzec 2011-marzec
2016) od wyborów uzupełniających
w kwietniu 2012 r. pozwolili wejść ASSK
bezpośrednio do polityki. W ostatnich
pięciu latach była już ona najsilniejszą
osobowością na krajowej scenie, choć jednak nieco bezzębną, bowiem generałowie
zapewnili sobie w Konstytucji zabezpieczenia i immunitety, w tym trzy kluczowe
resorty siłowe i 25 proc. miejsc w Hluttaw
(Parlamencie) dla ich przedstawicieli.
A dla ASSK, kiedyś zamężnej z obcokrajowcem, co wykorzystano jako pretekst,
postawioną formalno-prawną barierę, byleby tylko nie została prezydentem i głową
państwa. W efekcie przejęła ona wiele resortów i wykreowała dla siebie dziwne
stanowisko Radcy Stanu, a faktycznie
47
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nadpremiera, na dodatek wskazującego
jeszcze prezydenta. Tyle tylko, że prawdziwa siła, o czym wiadomo, nadal pozostała przy wojsku.
O tym właśnie, o rządach ASSK, o jej
współdziałaniu i koegzystencji z prześladującymi ją kiedyś generałami, traktuje
ten najnowszy, skondensowany tom wydany w Routledge. Natomiast najnowsze
wybory, z listopada tego roku, gdzie ASSK
i jej Narodowa Liga na rzecz Demokracji
(NLD) ponownie zdecydowanie wygrała,
opisał M. Lubina w kilku tekstach i wywiadach, także tutaj na łamach NK.
W szczegóły więc nie wchodzę, bowiem
każdy, kto zna twórczość i aktywną medialną działalność Lubiny, ten je zna lub
znać powinien.
Najbardziej interesujące tak w książce,
jak i dla każdego odbiorcy, są analizy
i wnioski autora, biografa i analityka, dotyczące funkcjonowania ASSK jako aktywnej polityczki, podobnie jak tamtejszego, wielce specyficznego systemu politycznego. Mamy bowiem w Birmie-Mjanmie do czynienia z rozwiązaniami unikatowymi, podobnie jak z niebywałą osobowością niby na czele państwa, ale jednak
bez pełni władzy.
M. Lubina ma naturalnie mocno wyrobione zdanie o swojej bohaterce. Uważa,
konsekwentnie, że to polityczna realistka,
kierująca się jednak raczej buddyjskimi
i birmańskimi, a nie zachodnimi koncepcjami (i naturalnie interesami). Dlatego
„nie kupuje” on, tak częstej teraz, narracji,
jakoby za wejście w polityczne układy
i faktyczne współrządzenie państwem
z generałami ASSK „zdradziła” wcześniejsze, liberalne ideały.
Nie zdradziła, bo zawsze była osobowością – a teraz jest politykiem – nieco
bardziej skomplikowanym, złożonym, wielokulturowym (mówi z brytyjskim akcen-

tem), choć nade wszystko birmańską patriotką. To nie zachodni liberalizm, lecz
rodzimy buddyzm nią kierował, o narodowych interesach już nie mówiąc.

autor, poprzednio również

dość krytyczny wobec assk,

tym razem modyfikuje swoje
stanowisko. jeszcze całkiem
niedawno mówił

w wywiadzie dla cenionego
w środowisku

międzynarodowym

magazynu „the Diplomat”:
assk rządzi niczym

przedkolonialna królowa

lub autorytarna

matriarchini, sprawująca

mandat niebios

Ten birmański patriotyzm trzeba przyjąć, na dobre i złe. Albowiem trzeba go
umieścić w siatce wielce skomplikowanych
kwestii etnicznych w tym związkowym
państwie, ze szczególnym przypadkiem
bengalskiej z rodowodu i muzułmańskiej
z wyznania mniejszości Rohingya (o niej
też M. Lubina wydał niedawno odrębną,
krótszą książkę, mówiącą o jej rodowodzie
oraz kulturowej, religijnej i etnicznej odrębności). Albowiem władze w Naypyidaw – Stolicy Królów (tak się nazywa
nowa stolica kraju od 2006 r.) postawiły
na jej eksterminację czy usunięcie z kraju,
co słuszne odbiło się tak głośnym echem
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w świecie. Problem ten narastał od dziesięcioleci, sam pisałem o tym, gdy jeszcze
nie był „modny”, ale stał się głośny, gdy
władze Rohingya z państwa wygoniły, co
zarazem narobiło tyle szumu i złej krwi
wokół samej ASSK.

nawet broniącej polityki własnego państwa przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, stał się nie do naprawienia.
Dlaczego tak się stało i o co w tym
wszystkim chodzi? Zdaniem M. Lubiny,
ASSK nie da się tak łatwo zaszufladkować.
Jest ona bowiem politykiem „hybrydowym”, co wyeksponowano już w tytule
jego najnowszej pracy. Składają się na tę
hybrydę cztery nakładające się na siebie
źródła programowe stanowiące zarazem
jej polityczne zaplecze w całym działaniu
i życiorysie. Definiując je, czy powołując
się na nie można stwierdzić, że ASSK
w swoim działaniu odwołuje się do buddyjskiego kanonu, w ramach którego to
moralne kwalifikacje, a niekoniecznie
skuteczność decydują o ocenie funkcjonowania w polityce. Że świadomie gra
rolę Pani Birmy, czy – nieco mniej przekonywująco – „Matki narodu – Matki
Suu”, o co jednak niełatwo w tworze tak
wyjątkowo skomplikowanym i złożonym
jak Związek Mjanma. Że wygrywa na tym,
że i tak w ostatecznym rozrachunku jest
lepiej niż było za poprzednich, okrutnych
rządów Tatmadaw – sfera wolności poszerzyła się niepomiernie, a poziom życia
jednak się nieco podniósł. Wreszcie – że
utrzymuje otwarcie (rynkowe) na Zachód.
Jednakże w wymiarze czysto politycznym,
w kontekście Rohingya, jak też innych
powodów, doszło do paradoksu, że dawna
ikonę Zachodu biorą teraz w obronę Chiny – właśnie przed Zachodem.
Dotychczasowe rządy ASSK po 2006 r.
jeszcze wzmocnione w wyborach 2020 r.,
zdają się wskazywać, że – w ocenie M.
Lubiny – nie tyle jest ona politykiem
zręcznym, a tym bardziej efektywnym,
co na pewno „tragicznym”. Chociażby
w tym sensie, że jej cel nadrzędny, by
jednak zostać prezydentem, z woli nadal

Okres burz i naporów

To właśnie kwestia Rohingya wywołała
prawdziwą burzę (o ich aktualnej sytuacji
zob. znakomitą pracę Azeem Ibrahima).
Albowiem rodowici Birmańczycy nie chcieli nadać jej statusu odrębnej narodowości,
a buddyjsko-nacjonalistyczna organizacja
MaBaTha już w latach 2012-13 zaczęła
proces prześladowań. Szybko doprowadził
on do rozlewu krwi, a następne wypędzenia niemal całej mniejszości z kraju,
co całkowicie zmieniło wizerunek ASSK,
szczególnie na Zachodzie.
Przecież gdy wyszła z domowego aresztu, odwiedziła ją nawet, w grudniu 2011 r.,
szefowa amerykańskiej dyplomacji, Hillary
Clinton. Nadzieje z nią związane i w niej
pokładane były tak wielkie, że w kierunku
Rangunu i Naypyidaw ruszyły całe pielgrzymi polityków zachodnich, w tym z Europy i z Polski. A wtedy, gdy była już deputowaną do Hluttaw i znaczącym politykiem „obozu refom”, trafił tam nawet
w listopadzie 2012 r. sam Barack Obama,
jako pierwszy urzędujący prezydent amerykański, który postawił stopę na tamtejszej ziemi (potem był tam raz jeszcze,
w marcu 2016 r.).
Brutalność jednostek Tatmadaw, pacyfikacja całego obszaru, a następnie wygnanie i exodus do sąsiedniego Bangladeszu, przy najpierw niemym, a potem
aktywnym wsparciu armii przez ASSK
sprawiła, że początkowy entuzjazm Zachodu wobec niej szybko zgasł. Natomiast
wizerunek „Pani Birmy”, w grudniu 2019 r.
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bardzo wpływowych generałów może być
i będzie nie do osiągnięcia.
Wywodząca się z wewnętrznych kalkulacji i rozeznania obrona generałów
i ich decyzji, oczywiście przy uwzględnieniu
nastrojów wśród Birmańczyków czy buddyjskiej hierarchii z sangha, po pacyfikacji
i exodusie blisko miliona Rohingya spowodował – już raczej nieodwracalną –
wizerunkową katastrofę ASSK na Zachodzie. Albowiem w ten oto sposób, jak
celnie zauważył Lubina we wstępie do
poprzedniego tomu, „Birmańska Gandhi
zamieniła się w birmańskiego Mugabe”.

przede wszystkim taktyczna umiejętność
przystosowania się do sił znacznie silniejszych od nas.

Ojciec, generał aung san,
wywalczył niepodległość

z brytyjskiego kolonialnego

uzależnienia, utworzył nowe
państwo, a nawet armię - tę
nieszczęsną tatmadaw,
która przez dekady

Potępiona czy rozgrzeszona?

maltretowała naród,

Pozostaje więc ASSK rola już nie tyle bohaterki na Zachodzie, ten status utraciła,
co „matki narodu” wewnątrz kraju. Tak
to przynajmniej wygląda w świetle dotychczasowego stylu sprawowania przez
nią rządów, dość skutecznych w wymiarze
czysto taktycznym, ale jednak pozbawionych wszelkiej wizji, a przy tym mocno
apodyktycznych. Jest tak zarówno w szeregach NLD, jak na rożnych stanowiskach
rządowych, które teraz piastuje. Dlatego
też, przykładowo, rozległa birmańska diaspora prezentuje wobec niej i jej rządów
niemal całą paletę zróżnicowanych poglądów. Jedności w ocenie jej funkcjonowania nie ma – i raczej się na nią nie zanosi.
Stało się bowiem tak, że ta przekonana
buddystka, reprezentująca tradycyjnie
birmański sposób myślenia, choć umiejętnie „przefiltrowany” przez pojęcia i wartości zachodnie, jednakże dość naiwnie
rozumiane (np. demokracja = sprawiedliwość), jest zarazem, jak argumentuje
Lubina, reprezentantką już przestarzałego,
postkolonialnego kodu myślowego. W jego
ramach liczą się osobowości i ideały, ale

a ostatnio spacyfikowała

muzułmańskie wsie i osady

Rohingya. assk była ofiarą
tej armii jako dysydentka

i teraz znów, jak wszystko
wskazuje, stała się jej

zakładnikiem, jeśli nie

ponownie ofiarą

To akurat jest dziedzina, w której
ASSK, polityk umiejętnie rozgrywający
birmańskie – cały czas – oraz zachodnie –
do pewnego czasu, czytaj: Rohingya –
karty, okazała się akurat niezwykle sprawna i skuteczna. Czego dowodem jej powtórne zdecydowane zwycięstwo w wyborach 2020 roku. Sięgnęła po nie mimo
tego, że wcale nie była taka skuteczna ani
w gospodarce (jeszcze przed pandemią),
ani w procesie pokojowego pojednania
licznych narodowości, zwanego po angielsku nation building.
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W kraju, jak widać, jeszcze nie przegrała, chociaż na Zachodzie poniosła prawdziwą klęskę. By zacytować Lubinę raz
jeszcze: „Obecne globalne potępienie Suu
Kyi od 2012 r. jest wprost proporcjonalne
do jej poprzedniego powszechnego uwielbienia”. Dlatego autor, poprzednio również
dość krytyczny wobec ASSK, tym razem
modyfikuje swoje stanowisko. Jeszcze
całkiem niedawno mówił w wywiadzie
dla cenionego w środowisku międzynarodowym magazynu „The Diplomat”:
ASSK rządzi niczym przedkolonialna królowa lub autorytarna matriarchini, sprawująca mandat Niebios. „Deklaruje i decyduje ze swojej pozaziemskiej pozycji,
funkcjonując polityczne za zamkniętymi
drzwiami w Naypyidaw”. Pod jej rządami,
czy raczej współrządami z armią, „żaden
problem kraju nie został rozwiązany. Brakuje wizji, nie ma planu, a co najgorsze
brakuje kompetencji w radzeniu sobie
z wielowarstwowymi wyzwaniami stojącymi przed Mjanmą”.
Jednakże w ostatniej książce, podobnie
jak artykułach i wywiadach M. Lubina
staje się bardziej wyważony, formułuje
swe sądy bardziej oględnie, co – w mojej
ocenie – jest właściwą i pożyteczną zmianą.
W ten sposób dochodzimy raz jeszcze do
tytułowego zagadnienia „hybrydowego
polityka”, tzn. takiego, który nie tylko
czerpie z wielu źródeł, ale też, w jeszcze
większym stopniu, jest bardzo różnorodnie
widziany i oceniany. Zdaniem M. Lubiny,
wobec birmańskiej noblistki można wyróżnić następujące narracje:
• „Lorda Actona”, czyli nawiązanie do
słynnej tezy, zgodnie z którą „władza
absolutna korumpuje absolutnie”.
Teza trochę „nie do kupienia”, bo
przecież ASSK władzy absolutnej nigdy nie miała i nie ma, jest skazana
na trudną koegzystencję z armią;

•

•

•

„Makiawela”: jest realistką, która potrafi walczyć o władzę i utrzymać ją,
co nawet nadaje jej ładny, choć demoniczny tytuł „Kissingera w hta
mein”, czyli birmańskim kobiecym
sarongu (bo mężczyźni też tam w nich
chodzą);
„Politycznego niedoświadczenia”, bowiem ASSK po latach odosobnienia
mimo wszystko nie do końca była
przygotowana do sprawowania władzy, a na dodatek potwierdziła swój
wizerunek jako polityka nieufnego
i kumulującego władzę we własnych
rękach;
Wizerunek „Matki Suu”, ciągle dominujący i potwierdzony w ostatnich
wyborach na terenie Związku Mjanma, za który trzeba było jednak zapłacić katastrofą wokół Rohingya,
przez jednych traktowaną jako „czystka etniczna” a przez innych nawet
jako „ludobójstwo”. Mimo to, naród
ją kocha, bo udowodniła przecież swą
wiarę, poświęcając Rodzinę dla kraju,
a głos elit w Rangunie czy diasporze
ma tu akurat mniejsze znaczenie;

Wielce zróżnicowane są jej oceny w birmańskiej diasporze i w świecie zewnętrznym, bowiem – to już jest jasne – z dawnej
wręcz deifikacji nic nie pozostało. Mamy
za to w jej wydaniu kolejną mieszankę,
którą dobrze ujął Ben Rhodes (kiedyś doradca Obamy, dziś u Bidena znowu na
fali). Jego zdaniem, ASSK to „idealistka,
aktywistka, polityk, wyrachowany pragmatyk”. To cechy, które składają się na
tę osobowość. A Lubina dodaje, że to
„pełnokrwisty polityk i przywódczyni”,
która już na tyle długo funkcjonuje w polityce, że doskonale wie, iż nadrzędna jest
jedna zasada: „zwycięzców się nie sądzi”.
Dlatego dzieli się władzą z wojskiem, ale
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nie chce jej oddać, by mieć wpływ na
przyszłość.
To dlatego, jak to celnie ujął Lubina
w swojej ostatniej analizie dla NK, ASSK
„dla swej wizji Birmy poświęciła męża,
dzieci, przyjaciół, piętnaście lat wolności
i prawie milion obcych muzułmanów”.
Czy jednak ma taką wizję – autor jednak
mocno w to wątpi i porównuje ASSK do
chińskiego wizjonera Deng Xiaopinga;
naturalnie, z niekorzyścią dla swej bohaterki.

tej armii jako dysydentka i teraz znów,
jak wszystko wskazuje, stała się jej zakładnikiem, jeśli nie ponownie ofiarą.
Nikt, chyba włącznie z nią samą, nie
wie, kto ostatecznie wygra. Odsunięcie
Tatmadaw od władzy jest zapewne jej
najważniejszym, choć skrytym celem. Czy
jej się uda, uwzględniając własny wiek
oraz trudne okoliczności w kraju? To
właśnie będzie miernikiem historycznej
roli ASSK: czy dorówna Ojcu, czy też zostanie tylko politykiem, która – owszem –
próbowała, ale nieskutecznie. Jest córką
generała, ale armię by najchętniej całkowicie odsunęła od władzy. Jak widać,
stawka jest nadal wysoka, tak dla samej
ASSK (i jej ostatecznego wizerunku w historii), jak też birmańskiego ustroju politycznego, nadal wielce specyficznego, nie
do końca przejrzystego, o dobrze funkcjonującej demokracji już nie mówiąc.

Buty ojca czy własne?

Ojciec, generał Aung San, wywalczył niepodległość z brytyjskiego kolonialnego
uzależnienia, utworzył nowe państwo,
a nawet armię – tę nieszczęsną Tatmadaw,
która przez dekady maltretowała naród,
a ostatnio spacyfikowała muzułmańskie
wsie i osady Rohingya. ASSK była ofiarą
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Pod uwagę działaczom religijnym,
politycznym i społecznym:

Chrześcijańska myśl ekonomiczna
Chrześcijańska myśl ekonomiczna stanowi kierunek badania znaczenia Przykazań Dekalogu: „Nie kradnij!” i „Nie pożądaj własności bliźniego!” dla ekonomii i gospodarki,
oraz na wyciąganiu wniosków z wyników tych badań w celu ich wykorzystania w nauce
ekonomii i polityce gospodarczej. Inspiracją tej myśli jest stwierdzenie, że ponieważ aż
dwa te Przykazania mają za cel ochronę własności człowieka, czyli ochronę własności
prywatnej, to znaczy, że Stwórca nadał nienaruszalności instytucji własności prywatnej
wysoką rangę. Stanowi ona dobro nierozerwalne z człowieczeństwem. Pod pojęciem
„własność prywatna” rozumie się, oczywiście, dobro uczciwie nabyte przez człowieka,
a nie dobro przez niego posiadane, lecz nabyte drogą jakiegokolwiek rodzaju kradzieży.
Wyniki badań powyższego wpływu okazują się rewelacyjne. Okazuje się, że łamanie
przez ludzi i ich rządy Przykazania „Nie kradnij!”, poprzedzane na ogół łamaniem
Przykazania „Nie pożądaj własności bliźniego!”, czyli, inaczej mówiąc – kradzież jest
główną przyczyną, lub samą istotą, prawie wszystkich poważnych krajowych i międzynarodowych problemów i kryzysów gospodarczych wiodących do biedy i rożnych niepożądanych efektów społecznych. Im powszechniejsze zjawisko kradzieży we wszelkich
jej formach, a szczególnie w formach grabieży zalegalizowanej przez państwo i popełnianej
na różne sposoby, często „w majestacie prawa”, na obywatelach, tym poważniejsze hamowanie rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Do tych sposobów zaliczyć należy,
między innymi:

1) zaciąganie pożyczek państwowych bez wiedzy i zgody obywateli, którzy wraz ze
swym potomstwem pożyczki te będą musieli spłacać;
2) drukowanie papierowych pieniędzy bez ich pokrycia w przyroście bogactwa narodowego, co powoduje inflację i obniżanie wartości pieniędzy już posiadanych
przez obywateli;
3) przyznawanie przez władze rożnych licencji, monopoli i innych przywilejów
wybranym ludziom lub grupom ludzi, kosztem wszystkich pozostałych;
4) tworzenie w instytucjach państwowych tak zwanych stanowisk pracy, pracy bezproduktywnej i pasożytniczej, będącej przykrywką do dzielenia się pieniędzmi
z kieszeni podatnika;
5) sprzecznie z zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa, zalecane przez
Marksa opodatkowanie wybiórcze (progresywne) ludzi zamożniejszych, a tym
samym karanie ich za to, że w gospodarce rynkowej stali się nimi dzięki swej pra53

Reklama

THINKZINE, nr 12(126)/2020, grudzień 2020

www.nowakonfederacja.pl

cowitości, zaradności, uczciwości, wyrzeczeniom, oszczędzaniu i zaspokajaniu
potrzeb innych ludzi owocami swej działalności;
6) opodatkowanie na cele nie służące dobru całego społeczeństwa, lecz tylko niektórych
jego grup;
7) łamanie prawa podaży i popytu, przez narzucanie cen minimalnych lub maksymalnych
za jakieś dobra – a więc okradając właściciela danego dobra z prawa do swobodnego
dysponowania swą własnością;
8) szerzenie i praktykowanie korupcji poprzez tworzenie korupcjogennych urzędów
dla „swych” ludzi i ochrona ich działań drogo kosztujących całe społeczeństwo;
9) praktykowanie socjalizmu poprzez bezpośrednią konfiskatę własności prywatnej
na rzecz państwa i jego różnych instytucji;
itd., itd.

W świetle powyższego jasne jest, dlaczego państwa socjalistyczne i „opiekuńcze”
oparte na „uszczuplaniu” i konfiskacie własności prywatnej prowadzą kraje do
bankructwa, a rodziny i społeczeństwa do rozkładu.
Przyjęcie powyższego do wiadomości powinno być szczególnie łatwo akceptowane
przez nas, chrześcijan, dla których Dekalog, będący zbiorem nakazów i zakazów pochodzących od Stwórcy, jest jednym z filarów wiary. Szczególnie czujni winniśmy być
na znaczenie nieraz spotykanych haseł o potrzebie realizacji zasad sprawiedliwości
społecznej (co, między innymi, jest wyrażone w Artykule 2 obecnie obowiązującej
Konstytucji RP), bo często bywają one pośrednim wzywaniem do łamania Przykazania
10 („Nie pożądaj żadnej rzeczy należącej do bliźniego”) i do przymusowego wyrównywania
międzyludzkich nierówności majątkowych i społecznych, drogą zalegalizowanej grabieży
i kradzieży gwałcącej Przykazanie „Nie kradnij!” i chrześcijański nakaz miłości bliźniego,
a są inspirowane przez różnych popleczników marksizmu, którego, jak wiadomo,
jednym z podstawowych dogmatów jest konieczność likwidacji własności prywatnej.
Nieopatrzna akceptacja takich haseł przez katolików, mimo, że nigdzie w Piśmie
Świętym nie ma potępienia, a nawet tylko dezaprobaty nierówności międzyludzkich,
stanowi sukces infiltracji wrogiej chrześcijaństwu ideologii marksistowskiej do Kościoła.
Chrześcijańska myśl ekonomiczna służyć może za narzędzie intelektualne w zwalczaniu
tej infiltracji. Niezależnie od tego zachęca ona patriotów pragnących jak najlepiej dla
swego kraju, aby nie pozwalali rządzącym na ustanawianie i egzekwowanie praw
okradania obywateli przez państwo, a doprowadzali do likwidacji takich praw już istniejących.

jan MIChał Małek

Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja
Świat intelektualny – od uniwersytetów po media – nie nadąża dziś za gwałtownymi przemianami rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej,
opisując je za pomocą kategorii z poprzednich epok. To zasadniczo obniża
jakość rządzenia, które wymaga rozstrzygania dylematów przy użyciu wiedzy
dostępnej w danej chwili. Deficyt tej ostatniej zwiększa ryzyko decyzji błędnych
lub wręcz katastrofalnych, jak również – dominacji fałszywych ideologii. Polski
dotyczy to w stopniu szczególnym, ze względu na trudne położenie geopolityczne i słabość intelektualną (uniwersytetów, mediów, think tanków).
„Nowa Konfederacja” stara się temu kryzysowi myśli przeciwdziałać na cztery
zasadnicze sposoby:
1) Poprzez formułę thinkzine’u: pierwszego w Polsce i prawdopodobnie na
świecie think tanku i magazynu publicystycznego w jednym, umożliwiającą
lepszą komunikację i synergię między ekspertami z różnych dziedzin oraz
między specjalistami a publicystami i intelektualistami; wszystko po to,
aby po pierwsze zwiększać poziom wiedzy specjalistycznej, a po drugie
(i ważniejsze) budować całościowy obraz rzeczywistości;
2) Poprzez kształtowanie opinii elit;
3) Poprzez oddziaływanie na główny nurt debaty za pomocą komentatorstwa
politycznego;
4) Pełniąc rolę pośrednika między światem ekspercko-akademickim a medialnym.

Działamy w duchu polskiej tradycji republikańskiej, uważając ją z jednej
strony za najbardziej chwalebny dorobek rodzimej polityki, z drugiej za
inspirację do rozwiązywania współczesnych problemów, na czele z fałszywymi
dylematami: państwo czy wolność, wolność czy wspólnota. Dziś potrzebujemy
jednocześnie więcej państwa, więcej wolności i więcej wspólnoty. Wyzwania
tak dla politycznej podmiotowości, jak i wolności są bowiem bezprecedensowe – taka musi też być odpowiedź.

Jesteśmy konfederacją – związkiem obywateli dążących razem do dobra
wspólnego, w sytuacji, gdy inne instytucje zawodzą.

Jesteśmy niezależni tak od partii politycznych, jak i od rywalizacji na klikalność.
Jest to możliwe przede wszystkim dzięki hojności naszych Darczyńców. Utrzymanie niezależności i poziomu merytorycznego oraz dalszy rozwój, przybliżający
realizację powyższych celów, zależą od utrzymania i rozwoju finansowania
poprzez bezwarunkowe darowizny na cele statutowe.
Jeśli cenisz „Nową Konfederację” – wesprzyj ją.
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Działalność
Do listopada 2017 r. „Nowa Konfederacja” była pierwszym w Polsce internetowym miesięcznikiem idei (pierwszych 51 numerów ukazało się w formule
e-tygodnika, między październikiem 2013 a wrześniem 2014). Dziś „Nowa
Konfederacja” to prawdopodobnie pierwszy na świecie thinkzine. To nowa
forma instytucji eksperckiej i publicystycznej jednocześnie. Umożliwia to
z jednej strony lepsze niż dotąd gromadzenie i tworzenie wiedzy specjalistycznej,
z drugiej: efektywniejszą pracę nad całościowym opisem rzeczywistości
publicznej.

Do tej pory podstawowym sposobem prezentacji takich owoców była publicystyka, która cały czas odgrywa ważną rolę w naszej działalności. Obecnie
każde kolejne wydanie e-miesięcznika zawiera 10 materiałów – artykułów
analitycznych, esejów, wywiadów. Dwa razy w tygodniu publikujemy komentarze reagujące na bieżące wydarzenia. Swoje miejsce ma u nas także
felieton – wymierający gatunek na pograniczu dziennikarstwa i literatury
pięknej, ukazujący się co najmniej raz w miesiącu.

Od listopada 2017 roku stawiamy także na działalność ekspercką. Specjaliści
od spraw ustrojowych, międzynarodowych, prawa, obronności, gospodarki,
samorządu i nie tylko publikują w „Nowej Konfederacji” raporty, analizy, komentarze eksperckie.

Zarówno publicyści, jak i eksperci związani z „Nową Konfederacją” występują
w mediach, zarówno pracując w różnych tytułach, jak i występując w nich
gościnnie czy komentując dla nich bieżące wydarzenia. Jesteśmy obecni na
łamach największych polskich dzienników i tygodników, w internecie, na
falach stacji radiowych, regularnie występujemy także w programach telewizyjnych stacji publicznych i prywatnych.

Ważnym elementem naszej działalności są także otwarte debaty, które organizujemy co najmniej raz w miesiącu. Zaproszeni przez nas goście –
naukowcy, politycy i dziennikarze – dyskutują wokół kolejnych naszych
publikacji, a także na bieżące tematy społeczno-polityczne. Jesteśmy obecni
także w mediach społecznościowych – na Facebooku, Twitterze czy YouTube.
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„Nową Konfederację” tworzą
Stali Darczyńcy: Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Michał Macierzyński, Jerzy
Martini, „mieszkaniec Bytomia”, Jakub Stychno, Marcin Sławeta, Michał
Kocur, Remigiusz Iwuć, Piotr Ogiński, Damian Szczerbaty, Szymon Radziszewicz,
Krzysztof Szatan oraz Anonimowi Darczyńcy
Pozostali Darczyńcy: Jacek Bartosiak, Piotr Remiszewski, Piotr Woźny, Andrzej
Dobrowolski, Krzysztof Poradzisz, Marek Nowakowski, Karol Tatara oraz
Anonimowi Darczyńcy (Lista Darczyńców jest uaktualniana na początku każdego miesiąca)
Zespół: Kołodyńska-Magdziarz (Sekretarz zespołu), Jarema Piekutowski, Bartłomiej Radziejewski (Dyrektor), Stefan Sękowski (Zastępca dyrektora, kierownik
sekcji Publicystyki), Anna Szczerbata, Paulina Raczyńska, Marcin Chruściel

Stali współpracownicy: Paweł Behrendt, Łukasz Kobeszko, Michał Lubina,
Stanisław Maksymowicz, Rafał Matyja, Anna Mieszczanek, Andrzej Mikosz,
Adam Radzimski, Marek Wojnar, Karol Zdybel, Adam Michalak, Witold Sokała,
Piotr Celiński, Patryk Gorgol, Krzysztof Sękowski

Współpracownicy: Michał Beim, Ludwik Dorn, Błażej Duber, Stanisław Gasik,
Tomasz Geodecki, Tomasz Grzegorz Grosse, Elżbieta Hibner, Maria Libura,
Damian Maziarz, Filip Memches, Tomasz Pichór, Radosław Piekarz, Tomasz
Pułról, Witold Repetowicz, Jan Rokita, Błażej Sajduk, Wojciech Stanisławski,
Zbigniew Stawrowski, Barbara Szewczyk, Artur Wołek, Krzysztof Wołodźko,
Roman Graczyk, Paweł Średziński, Andrzej Horubała
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