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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

Na własnej skórze przekonujemy się, że stan epidemii to ogromne nieszczęście. Mamy praw-
dziwą wojnę o zdrowie i życie. I o miejsca pracy. Gwałtownie zmieniają się wcześniejsze reguły. 
Jeszcze niedawno prowadziły nas one przez świat jak szyny pociąg. Koronawirus, unieruchamia-
jąc miliony ludzi w domach, wymusił na wszystkich zmianę tych reguł. To musi boleć. Zwłaszcza 
że pełnego powrotu do tego, co było przed COVID-19, z pewnością już nie będzie.

Największe zmiany, choć jeszcze nierozpoznane i nieprzewidywalne, zachodzą w naszych 
głowach. Dla kilku pokoleń to, co teraz się dzieje, jest najgorszym doświadczeniem w całym ich 
życiu. Piszę tu o dorosłych. A przecież kompletnie rozwalone życie mają miliony dzieci i dorasta-
jąca młodzież. Trochę intuicyjnie, ale myślę, że psychologicznie najtrudniejszy jest dla wszystkich 
brak możliwości określenia, nawet w przybliżeniu, końca tej epidemii. Perspektywa z jednym 
wielkim znakiem zapytania jest szczególnie przygnębiająca.

Naturalne jest zatem, że wszyscy szukają światełka w tym tunelu. W tak trudnym czasie 
rośnie zapotrzebowanie na autorytety. Pilnie rozglądamy się za ludźmi, którym możemy zaufać. 

Bo bardzo chcemy komuś uwierzyć, że nas przeprowadzi przez budzące strach nieznane za-
grożenie. Ludzie, szukając liderów, weryfikują równocześnie tych, którzy formalnie pełnią funkcje 
przywódcze. Mamy polityków wybranych w spokojnych i generalnie przewidywalnych czasach. 
Wtedy konkurowali z rywalami, zapowiadając szerokie programy wsparcia materialnego dla mi-
lionów ludzi. Epidemia wywróciła tę filozofię. Zamiast programów poprawiających jakość życia 
trzeba pilnie tworzyć programy, których celem jest nie rozwój, ale jako takie przeżycie i obrona 
wcześniejszych pozycji.

Wiemy, że państwo nie ma możliwości wsparcia wszystkich potrzebujących. Czyli o te środki, 
które są do wzięcia, będzie się toczyć bezpardonowa walka. A w niej w najgorszym położeniu 
znaleźli się najsłabsi. Choć powinni być pod szczególną ochroną władz, trudno o złudzenia, że 
wygrają z bankami, które mają swojego reprezentanta w osobie premiera Morawieckiego. Albo 
z korporacjami. Lub z tymi grupami zawodowymi, które mają skuteczne środki nacisku na wła-
dzę. Nie wygrają. A o tym, jak mocno zostaną poszkodowani, zadecydują politycy.

Rządząca prawica zbudowała swoją pozycję na deklaracjach o wspieraniu tych, którzy do-
tychczas byli poszkodowani. Teraz władzę czeka podwójny test. Po pierwsze, z umiejętności 
rządzenia w czasie wielkiego kryzysu. A tu idzie jej jak najgorzej. Po drugie, z tego, komu ulegnie, 
a komu pomoże.

PROF. EWA ŁĘTOWSKA, 
prawniczka
Cała ta sytuacja pokazuje 
bezbrzeżną pogardę, jaką 
okazuje mi władza jako 
wyborcy i obywatelowi.
„Trybuna”

PROF. GRZEGORZ EKIERT, 
socjolog polityki,  
Uniwersytet Harvarda
Mogą nie oddać 
władzy. Stworzyli 
system pozwalający tak 
manipulować wyborami, 
by nigdy ich nie przegrać.
„Polityka”

PROF. ANDRZEJ  
K. KOŹMIŃSKI,  
ekonomista, socjolog
Elity i ich media utraciły 
wiarygodność, ustępując 
pola „buszującym w sieci” 
sprzedawcom złych emocji, 
kłamstw i przesądów.
„Rzeczpospolita”

MADELEINE ALBRIGHT,  
była sekretarz stanu USA
Mam teraz wybór między 
czytaniem, szyciem 
a porządkowaniem szuflad.
„Forum”

Co mamy w głowach
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 Jakie sprawy są dziś najważniejsze dla świata pracy?
Dziś najważniejszą sprawą 

jest pandemia, a jutro w kra-
jach Pierwszego Świata zatrud-
nienie. Ludzi mamy znacznie 
więcej niż pracy dla nich i trze-
ba stale ograniczać czas pracy 
bez obniżania poziomu życia obywateli. W krajach Drugie-
go i Trzeciego Świata najbardziej potrzebna jest oświata 
– szczególnie skierowana do kobiet.

Andrzej B. Izdebski

  Azjata to Azjata 
Nie sądzę, że rasizm jest u nas 

wielkim problemem, ale istnieje. 
Przy czym w ogóle mamy problem 
ze stosunkami interpersonalnymi. 
Żołnierze armii politycznie ze sobą 
walczących okopali się, dostają 

solidne zastrzyki wsparcia od politycznych idoli. Nietoleran-
cja wobec wszystkiego, co nie moje, z czym się nie utoż-
samiam, i obowiązek „dokopania” wszystkim to po prostu 
moda. Do dobrego tonu należy zaistnieć, czyli pokazać się 
z najohydniejszej strony. Smutne to i obrzydliwe; niestety, 
pomału staje się zwyczajem.

Bożena Gaworska-Aleksandrowicz

 Zwycięzcy wymazani z podręczników 
W odległości kilku kilometrów od miasta, w którym mieszkam, był 

obóz dla jeńców radzieckich w Szebniach. Działał od 8 października 
1941 r. do wiosny 1942 r. W tym czasie z głodu – okoliczni mieszkań-

cy mówią o jedzeniu trawy – oraz na tyfus zmarło 
4-6 tys. żołnierzy.

Janusz Rak
•

W kontekście zakończenia II wojny światowej 
przypomina się rolę frontu zachodniego i południo-
wego. Zwróćmy jednak uwagę, że front włoski wią-
zał zaledwie 21 dywizji niemieckich, a walki z par-
tyzantami jugosłowiańskimi i greckimi – 37 dywizji. 

W czasie operacji „Bagration” zniszczono dwa razy więcej dywizji 
Niemców i ich sojuszników, niż walczyło na froncie zachodnim i wło-
skim. Ogromne znaczenie miała ofensywa powietrzna aliantów. Dzięki 
niej udało się zmniejszyć o ok. 47% produkcję zbrojeniową Niemców.

Wojciech Zarzycki

  Człowiek ma imię i nazwisko 
Opublikowana na s. 12 w nr. 19 PRZEGLĄDU fo-

tografia z 1945 r. przedstawia pisarza, koresponden-
ta wojennego, majora Armii Czerwonej Jewgienija 
Aronowicza Dołmatowskiego, zapewne szczęśliwe-
go, że Hitler już nie może go zabić.

Jochen August

ZDJĘCIE TYG DNIA

FOT. MACIEK JAŹWIECKI/AGENCJA GAZETA

„List” przeciw nielegalnym wyborom. Happening Tadeusza Kantora z 1967 r. przedstawiciele środowisk artystycznych 
powtórzyli 6 maja pod Sejmem.

Dr n. med. Beata Wróbel, 
ginekolog i seksuolog
Seks w maskach i w szaliku

Susza i inne plagi 
rolnictwa

Marcin Kącki, reporter
Oświęcim – dobrzy ludzie  
żyją w złym miejscu

Wkrótce w PRZEGLĄDZIE
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Dworczyk, panisko ogłoszeniowe
Skąpy to on nie jest. Nie ma takiej kasy, której 
by nie skierował lekką ręką szefa kancelarii 
premiera do wyznawców swojego rządu.
Po czym poznać Michała Dworczyka? Po 
kamiennej twarzy i pokerowej minie, z jaką 
opowiada o rzekomych sukcesach ponad stu 
ministrów i wiceministrów rządu Morawiec-
kiego. Do czytelników propisowskich mediów 
Dworczyk zwraca się „Kochani Rodacy”. Pi-
szemy o tym, bo nigdy nie mieliśmy rządo-
wych ogłoszeń i nasi czytelnicy mogą nie 
znać dobrze opłacanej polityki miłości upra-
wianej przez rząd PiS.
Kochani Czytelnicy, jesteście ekstra! A Dwor-
czyka jeszcze rozliczymy.

Jak abp Michalik drapie myśli?
Pociąg do odznaczeń i medali jest wśród hierarchów cechą stałą. Lu-
bią je dostawać. Choć jeszcze bardziej lubią słuchać, dlaczego są tak 
cenieni. Laudatorzy wychodzą więc ze skóry, by w sposób szczególny 
dopieścić i tak już rozpuszczone pochlebstwami uszy dostojników.
Wzorem dla młodych i ambitnych pochlebców może być laudacja 
ks. dr. hab. Witolda Ostafińskiego wygłoszona w Krakowie pod adresem 
abp. Józefa Michalika: „Drapie myśli, rozbudza emocje, jego nauczanie 
jest palące i przenikliwe”.
Laureat medalu Bene Merenti dowiedział się też, że „głosi Słowo z miło-
ścią, która nie unosi się gniewem i nie szuka poklasku, lecz wpółweseli 
się z prawdą”. Nas też jakaś wesołość ogarnęła.

Gryglas. Marionetka z chochlą
Wiedza licha jak mazowieckie pia-
ski, ale tupet, że ho, ho. To Zbigniew 
Gryglas, polityczny wędrowniczek. Od 
Petru do Gowina. Nieudacznik, który 
przylepił się do polityki. Bo jak inaczej 
mógłby łowić wielką chochlą? Posadę 
wiceministra aktywów państwowych 
dostał od Gowina, ale szybko dał się 
złowić wysłannikom Kaczyńskiego. 
Wbrew swojemu liderowi bronił wybo-

rów majowych jak ministerialnej chochli. Gdyby był konkurs na głup-
ka roku, Gryglas byłby oczywistym faworytem. Na nowego Dyzmę też 
pasuje jak ulał. Apelujemy do Gowina, by zostawił mu tę chochlę. Na 
pamiątkę. I myk, do Jelonek!

Zdzikot i jeszcze gorzej
Od czasu gdy Poczta Polska stała się Pocztą 
Wyborczą, los prenumeratorów gazet jest lo-
sem ludzi porzuconych. Poczta kasę wzięła, ale 
o dostarczaniu PRZEGLĄDU zapomniała. Nie ma 
dnia bez telefonu od czytelnika, który czeka na 
nasz tygodnik dwa albo nawet trzy tygodnie. 
Pewnie to bawi Tomasza Zdzikota, pisowskiego 
prezesa poczty. Bo ten najchętniej opozycyjne 
media wysłałby na poligon. Przecież nie po to wicepremier Sasin rzucił 
go na tę posadę, by Poczta działała lepiej. A listonosze i obsługa urzędów 
pocztowych zarabiali więcej niż 2 tys. zł. Pracownicy Poczty jednego 
mogą być pewni. Nic im się nie poprawi. Kasa musi być dla pisowskiego 
desantu. Tam, gdzie można zarobić, jest już jakiś pociotek dojnej zmiany. 
Z tych, co to niczego nie czytają, więc i o prenumeracie nie słyszeli.
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Marcin Chludziński, prezes KGHM, to kolejny no-
minat PiS na posady w spółkach skarbu państwa, 
który mija się z prawdą. Jak podaje „Gazeta Wy-
borcza”, maseczki sprowadzone z Chin nie mają 
wbrew oświadczeniom Chludzińskiego certyfikatu 
FDA ani innego wiarygodnego. W USA nie zostały 
dopuszczone do obrotu.

Jedynka Polskiego Radia bije kolejne rekordy. Po 
raz pierwszy w historii ma mniej niż 5% rynku ra-
diowego. Ale płace kierownictwa i pisowskich agi-
tatorów dorównują wielkością potokom kłamstw 
i bredni.

Danuta Dmowska-Andrzejuk, minister sportu, po-
dobnie jak jej poprzednik Witold Bańka gorliwie nie-
sie sztandar PiS. Sportowcy są ciągle na trzecim 
planie. Dużo łatwiej przychodzi pani minister zwal-
nianie pracowników. W nagłym trybie pozbyła się 
Agnieszki Roszkiewicz, rzeczniczki resortu. Bo za 
kompetentna?

1,8 mln reklamacji trafiło do rzecznika finansowe-
go w 2019 r. Najczęściej skarżono się na ubezpie-
czycieli: PZU Życie, PZU i STU ERGO Hestia. Zarzu-
ty klientów, przynajmniej w części, zostały uznane 
w 57,75% spraw.

Senat i Jarosław Gowin, prezes Porozumienia, za-
blokowali absurdalny pomysł zorganizowania wy-
borów prezydenckich przez Pocztę Polską.

Prof. Adam Strzembosz otrzymał Nagrodę Spe-
cjalną Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta. 
W czasach gdy szczególnie poszukujemy autory-
tetów, jest osobą, która wyznacza standardy cnót 
obywatelskich.

„Sala samobójców. Hejter”, najnowszy film Jana 
Komasy, wygrał prestiżowy Tribeca Film Festival 
w Nowym Jorku.

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, władze miasta 
i Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Komba-
tantów II Wojny Światowej niezłomnie bronią po-
mnika Bohaterom Czerwonych Sztandarów przed 
samowolą IPN.

13-letni Sylwester Adamus z Andrychowa złowił 
w stawie w Graboszycach obok Zatora suma o dłu-
gości 184 cm. Gigant ważył 40 kg i po zrobieniu 
mu zdjęć trafił do stawu.

Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, urucho-
mił w 20 miejscach miasta bezdotykowe dozow-
niki do dezynfekcji rąk. 

Cis Henryk, najstarsze drzewo w Polsce (woje-
wództwo dolnośląskie), którego wiek szacuje się na 
1,3 tys. lat, zazielenił się dzięki systemowi nawad-
niania kupionemu przez samorządowców.

FOT. YOUTUBE (2), MATERIAŁY PRASOWE



Dlaczego za rządów PiS nadal niewielu Polaków 
wiesza flagi państwowe?

YTANIE
TYGODNIA

DR HAB. ADAM LESZCZYŃSKI,
historyk, Uniwersytet SWPS

Nie wszystko musi mieć coś wspól-
nego z PiS. Myślę, że akurat to nie ma. 
W Polsce flaga jest traktowana jako 
symbol państwa, używany przez wła-
dzę, a nie obywateli, zupełnie inaczej niż 
w USA. Można tu się doszukiwać róż-
nicy w modelu patriotyzmu – odświęt-
nego i wojennego w Polsce, a bardziej 
codziennego i cywilnego na Zachodzie, 
albo po prostu innego faktycznego od-
czuwania dumy z własnego kraju. PiS 
próbowało to zmienić, nakłaniając Pola-
ków do częstszego (i bardziej prywatne-
go) używania flagi, na razie jednak mu 
się to nie udało. Po prostu my, Polacy, 
używamy flagi w innych kontekstach niż 
Amerykanie – możemy wywiesić ją na 
dachu w czasie powstania, ale jesteśmy 
za leniwi, żeby w czasie pokoju zatknąć 
ją na balkonie.

DR PAWEŁ SĘKOWSKI,
historyk, UJ, Stowarzyszenie Kuźnica

Wydaje mi się, że są dwie główne 
przyczyny. Pierwszą jest tradycyjny 
brak aktywności obywatelskiej znacznej 
części społeczeństwa, który wyraża się 
również w tak drobnych jej przejawach 

jak wywieszanie flagi. Drugi powód to 
poczucie wielu Polaków, że symbole na-
rodowe są zawłaszczane przez prawicę, 
czego przykładem jest występowanie 
jej polityków w studiach telewizyjnych 
z biało-czerwoną flagą wpiętą w klapę 
marynarki. U niejednej osoby wywołuje 
to odruch dystansowania się od podob-
nych zachowań, by nie zostać wrzuco-
nym do jednego worka z rządzącą opcją 
polityczną. Uważam, że należy iść na 
przekór próbie monopolizacji naszych 
wspólnych symboli, dlatego 3 maja, jak 
co roku, wywiesiłem flagę.

DR HAB. MARCIN NAPIÓRKOWSKI
semiotyk kultury, UW

Nie wiem, czy wielu, czy niewielu. 
Trzeba sprawdzić, czy ktoś ostatnio prze-
prowadził stosowne badania. Ameryka-
nie co kilka lat badają, czy obywatele 
wywieszają flagi oraz czym się kierują, 
robiąc to lub nie, i rzeczywiście uzyskane 
wyniki są uważane za barometr nastro-
jów politycznych. Jeżeli w Polsce nie 
wykonano ostatnio podobnej analizy, to 
nie ma co spekulować, bo jakakolwiek 
sensowna odpowiedź na tak postawio-
ne pytanie musi się opierać na danych 
empirycznych.
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Czytelnicy PRZEGLĄDU                       

ANNA DOLIŃSKA
To dla mnie rodzaj buntu. Nie zrobię tak, 

jak chce władza; nie zgadzam się z więk-
szością jej stanowisk. Wstyd i hańba na-
pompowywać się polskością, „Bogiem, 
honorem i ojczyzną”, podczas gdy rządzący 
sami łamią konstytucję i za nic mają de-
mokrację. To szopka. Od powyższego hasła 
według mnie bardziej prawdziwe i aktualne 
jest: miłość, szacunek, Matka Ziemia.

PRZEMYSŁAW LIS
Bo ludziom się nie chce. Trzeba zaku-

pić maszt, flagę itd., poza tym to obciach 
przed sąsiadami. Patrzcie go, jaki patriota 
– powiedzą. Po co to komu?

TOMASZ VERG
Sądzę, że tkwi to głęboko w naszym 

stosunku do flagi. Zdaje się on być mi-
styczno-sakralny, a przy takim podejściu 
jej wieszanie to swoiste sacrum, przy 
którym łatwo o profanację. Wobec tego 
niechętnie to robimy bez odgórnego na-
kazu. Chyba w przeciwieństwie do tak 
bliskich nam Amerykanów czujemy się 
nie właścicielami barw narodowych, ale 
ich sługami.

7PRZEGLĄD11-17.05.2020



8 PRZEGLĄD 11-17.05.2020

PUBLICYSTYKA

Robert Walenciak

Na początek uwaga ogólna. 
Dwóch szeregowych posłów, Jaro-
sław Kaczyński i Jarosław Gowin, 
dogadało się i przesunęło wybory 
prezydenckie. Na kiedy – nie wie-
my. Być może oni sami jeszcze te-
go nie wiedzą. Pewnie nie do końca 
też wiedzą, jak będą one wyglądać. 
I kto będzie mógł w nich wystarto-
wać. Ale przy okazji zdecydowali, jak 
zachowają się Państwowa Komisja 
Wyborcza, Sąd Najwyższy i Trybunał 
Konstytucyjny. 

Czy taki kraj można uznać za de-
mokrację? Z trudem. Polska na osi 
demokracja-autorytaryzm wciąż 
przesuwa się w tym drugim kierun-
ku. Coraz częściej przychodzi nam 
obserwować kpiny z zasad państwa 
prawa, z wolnych wyborów. Świat to 
widzi. Ale, po pierwsze, póki Rubikon 
nie zostanie przekroczony, póki wciąż 
będzie możliwy powrót do demokra-
cji drogą normalnych wyborów, nie 
warto wołać, że oto nastała dyktatu-
ra. Ta gra nie jest skończona, a bunt 
Gowina dał nadzieję, że Kaczyński 
dyktatorem nie zostanie. Dlaczego – 
o tym za chwilę.

Po drugie, mówiąc o tym buncie, 
analizując jego konsekwencje, po-
winniśmy mieć świadomość, co to 
była za gra. Jarosław Gowin nie rzu-
cił wyzwania Jarosławowi Kaczyń-
skiemu, żeby pomóc opozycji, żeby 
zniszczyć rządzącą większość itd. 
Zbuntował się z dwóch konkretnych 
powodów – bo uważał, że obsesyjne 
trwanie przy majowym terminie wy-
borów prowadzi Polskę donikąd i jej 
szkodzi, a poza tym chciał zająć pod-
miotowe miejsce w obozie Zjedno-

czonej Prawicy. Być nie przystawką, 
ale partnerem. I wszystko wskazuje 
na to, że cel osiągnął.

Dlatego wszelkie pretensje do Go-
wina, zwłaszcza publicystów bliskich 
Platformie Obywatelskiej, że jak zwy-
kle w ostatniej chwili się ugiął, nie do 
końca są sprawiedliwe.

•
Tydzień temu analizowaliśmy tę 

rozgrywkę, wybiegając także w przy-
szłość. Wszystko zaczęło się od te-
go, że Jarosław Gowin ogłosił, że 
wybory prezydenckie ze względu na 
epidemię koronawirusa nie powinny 
odbyć się w maju. I że jego ugrupo-
wanie, w sumie 18 posłów, będzie 
temu przeciwne. 

Ta deklaracja początkowo została 
zlekceważona jako kolejne mędrko-
wanie człowieka znanego z różnych 

wolt. Ale w końcu przebiła się do 
świadomości polityków i komenta-
torów. Wywołała wtedy efekt wy-
buchu granatu – bo gdyby Gowin 
konsekwentnie trwał przy swoim, 
oznaczałoby to, że Jarosław Kaczyń-
ski nie ma już większości w Sejmie. 
I że Gowin zaczyna decydować, któ-
re inicjatywy partii rządzącej Sejm 
przyjmie, a które nie.

Ale żeby tak było, musiałby on 
zatrzymać przy sobie co najmniej 
pięciu-sześciu posłów swojego ugru-
powania. I o to w ostatnim tygodniu 
toczyła się walka – czy Kaczyński 
różnymi metodami odbierze Gowi-
nowi jego ludzi, czy jednak mu się to 
nie uda. Innymi słowy, czy zachowa 
większość w Sejmie, a Zjednoczona 
Prawica tę większość ma niewielką, 
bo dysponuje 235 posłami.

Na prawicy się dogadali. Ale tylko 
kwestią czasu są kolejne awantury

Gowin kontra 
Kaczyński: 

kruchy rozejm

Jarosław Gowin 
zawalczył o to, by 

być dla Kaczyńskiego 
nie przystawką, ale 

partnerem. I wszystko 
wskazuje na to, że cel 

osiągnął.
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Pierwsze starcie miało miejsce 
w Senacie, który debatował nad od-
rzuceniem ustawy pocztowej. I oka-
zało się, że PiS przegrało je spektaku-
larnie, 50:35, że aż 13 jego senatorów 
nie wzięło udziału w głosowaniu. 

Nie lekceważmy tego wydarzenia. 
To nie jest tak, że oni wszyscy mach-
nęli ręką, uznali, że PiS i tak głosowa-
nie przegra, więc nie warto wciskać 
guzika. Wiedzieli przecież, że prezes 
patrzy – kto jak zagłosuje, kto jest lo-
jalny, a kto nie. Dlatego uznajmy, że 
przynajmniej część z tej trzynastki nie 
zagłosowała świadomie, żeby poka-
zać, że im idea wyborów majowych 
i całe związane z tym awanturnictwo 
zupełnie się nie podoba.

To musiał być czytelny sygnał 
dla Kaczyńskiego. Drugim były po-
jawiające się informacje od posłów 
opozycji, że byli kuszeni do przejścia 
na stronę Prawa i Sprawiedliwości. 
Że oferowano im różne korzyści. 
O swoich posłach pisał na Face- 
booku Paweł Kukiz, mówili politycy 
Koalicji Obywatelskiej. To wszyst-
ko były sygnały, że próby pozy-
skania dodatkowych głosów przez 
PiS są nieudane. Że ta ofensywa  
rezultatów nie daje.

A jak szło urabianie posłów Po-
rozumienia Jarosława Gowina? On 
sam mówił, że może liczyć na dwu-
nastu. Inni, że na sześciu-ośmiu. Ale 
to wciąż wystarczało, by zatrzymać 
Kaczyńskiego.

PiS sięgnęło zatem po kolejny ar-
gument – mianowicie zaczęło grozić 
wcześniejszymi wyborami do parla-
mentu. Co dla gowinowców ozna-
czałoby odejście w polityczny nie-
byt. Ale to również wielkiego skutku  
nie przyniosło. 

Wszystko więc wskazywało, że 
do głosowania w Sejmie dojdzie i że 
tak naprawdę do końca nie będzie 
wiadomo, jaki da ono rezultat. Poza 
tym do Kaczyńskiego zaczynały się 
przebijać informacje, że data 10 maja 
tak czy inaczej jest nierealna. I że po-
mysł głosowania pocztowego jest 
samobójstwem, bo – jak to zade-
monstrował podczas obrad Senatu 
Marek Borowski – już liczenie głosów 
musiałoby trwać kilkadziesiąt dni. 
A gdzie czas na ewentualną II turę?

A Gowin? Też zaczął ulegać 
naciskom. To ułatwiło negocjacje. 
W środę, w obecności premiera 
Morawieckiego, Kaczyński i Gowin 
zawarli porozumienie. Wyborów 
10 maja nie będzie, Sąd Najwyż-
szy stwierdzi ich nieważność. Wte-
dy marszałek Sejmu Elżbieta Witek 
rozpisze kolejne wybory. Odbędą 
się one według innej procedury – 
pod nadzorem Państwowej Komisji  

Wyborczej, nie zaś Poczty Polskiej  
i wicepremiera Sasina, choć w for-
mie korespondencyjnej. Jak to bę-
dzie wyglądało? Tego jeszcze nie 
wiemy. Ani tego, na kiedy marszałek  
Witek je rozpisze.

Dodajmy, że zmiana formuły wy-
borów będzie wymagała nowej usta-
wy, zatem i udziału opozycji. A jeżeli 
znów Senat przetrzyma ustawę? 
Przez miesiąc? Też tego nie wiemy. 
A co wiemy?

•
Wiemy, że w ostatniej chwili Ka-

czyńskiemu udało się zapobiec rozła-
mowi w obozie Zjednoczonej Prawi-
cy. Że utrzymał sejmową większość. 
Ale to jego jedyny sukces. Reszta – 
jest klęską.

Po pierwsze, nie udało mu się 
utrzymać majowego terminu wybo-
rów. Forsował go wbrew współpra-
cownikom i wbrew opinii publicznej. 
W sondażach większość Polaków 
(63% ankietowanych) była za prze-
łożeniem wyborów, ledwie 23% po-
pierało termin majowy. Innymi słowy, 
aby zrealizować polityczny cel, szedł 

pod prąd. Okazało się to nieopłacal-
ne, musiał się wycofać. Poza tym 
chyba już utracił kontrolę nad samy-
mi wyborami. Bo nikt nie wie, kiedy 
się odbędą i według jakich zasad.

Kompromitacją skończyły się dzia-
łania ministra Sasina, który został 
z milionami kart do głosowania, nie 
wiadomo zresztą, na jakiej podstawie 
prawnej i za ile wydrukowanych. Tak 
nieudolne i w efekcie nieudane or-
ganizowanie wyborów to absolutna 
kompromitacja państwa PiS.

Po drugie, Kaczyńskiemu nie uda-
ło się rozbić oporu zarówno opozy-
cji, jak i Gowina. Wielkie zabiegi, by 
skaperować senatorów i posłów z in-
nych ugrupowań, spełzły na niczym.

Po trzecie, nie udało mu się po-
konać Gowina. Musiał przyjąć do 
wiadomości jego bunt i uznać go za 
partnera do rozmów. A to oznacza, 
że Jarosław Gowin, póki ma wokół 
siebie tych 6-12 posłów, kontroluje 

PiS. Jeżeli raz powiedział „nie”, to 
może powiedzieć i następnym ra-
zem. Bo już wie, że może. I wiedzą to 
również inni.

W ten sposób Jarosław Kaczyń-
ski stracił większość w parlamencie. 
Oczywiście to nie znaczy, że automa-
tycznie tę większość przejęła opozy-
cja, o nie. Gowinowi wciąż bliżej do 
PiS niż do Platformy czy PSL. Ale wy-
rwa w obozie prawicy już powstała.

Jeżeli w poprzedniej kadencji 
parlamentu każdy pomysł Kaczyń-
skiego mógł się stać obowiązującym 
prawem w kilkanaście godzin, bo 
tyle wystarczało, by ustawa przeszła 
przez Sejm, Senat i trafiła na biurko 
prezydenta Dudy, to w tej kaden-
cji taki przerób jest już niemożliwy 
– ustawa może utknąć w Senacie 
na 30 dni.

Teraz doszła do tego jeszcze jedna 
przeszkoda – Gowin. On też musi na 
taką ustawę wyrazić zgodę. Innymi 
słowy, swoboda działania prezesa 
PiS zmalała. I to bardzo istotnie.

To dla niego bolesne – bo obniża 
jego autorytet na prawicy. Już nie 
jest nieomylnym wodzem, idącym 
od zwycięstwa do zwycięstwa. A tak 
był postrzegany przez wielu, mówili 
tak o nim różni klakierzy – jako o Pił-
sudskim XXI w. Że trzeba się kłaniać 
i słuchać. A teraz już nie jest żadnym 
Piłsudskim, tylko starszym panem. 
Im starszym, tym coraz bardziej  
nieobliczalnym.

Po czwarte, fakt, że Gowin po-
trafił się postawić Kaczyńskiemu 
i to przeżył, jest zachętą dla innych 
w obozie Zjednoczonej Prawicy. 
W najbliższych miesiącach możemy 
więc spodziewać się tam kolejnych 
wolt i buntów. Teraz uciszane są ha-
słem: mamy wybory prezydenckie, 
na tym trzeba się skupić! Ale gdy 

W Senacie PiS przegrało spektakularnie, 50:35. 
Aż 13 jego senatorów nie wzięło udziału w głosowaniu. 

Ta gra nie jest skończona, a bunt Gowina dał nadzieję, 
że Kaczyński dyktatorem nie zostanie.
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te wybory się odbędą, tendencje 
odśrodkowe w PiS nabiorą roz-
pędu. Wystarczy, że będzie tam 
sześciu-siedmiu zdeterminowa-
nych posłów. 

I nawet nie za bardzo wiado-
mo, jak Kaczyński będzie mógł 
sobie z nimi poradzić. Wyrzuci 
ich? To na chwilę, bo będzie mu-
siał ich pozyskiwać przy każdym 
ważniejszym głosowaniu. Zagro-
zi wcześniejszymi wyborami? 
Strachy na lachy. W konstytucji 
droga do wcześniejszych wybo-
rów została dokładnie opisana. 
Może to być albo samorozwią-
zanie Sejmu, co bez głosów PO 
jest niemożliwe, albo dymisja 
premiera – ale wówczas istnieje 
realna groźba, że opozycja po-
woła tzw. rząd techniczny, np. 
po to, by przeprowadzić uczciwe 
wybory, i przejmie służby spe-
cjalne, prokuraturę, spółki skarbu 
państwa, telewizję publiczną oraz 
inne instrumenty władzy. Trudno 
przypuszczać, by na coś takiego Ka-
czyński się zgodził.

•
Udany bunt Gowina poruszył we-

wnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy 
lawinę. A w którym kierunku może 
ona zmierzać? 

Wiele wskazuje, że Jarosław Go-
win nie był sam. Że miał wewnątrz 
obozu Zjednoczonej Prawicy ci-
chych sojuszników. Takich, którym 

nie podobały się ostatnie, coraz 
bardziej awanturnicze i dyktatorskie 
działania Kaczyńskiego. Którzy do-
strzegali w tym niebezpieczeństwo 
nie tylko dla Polski, ale i dla siebie.

Patrząc na obóz Zjednoczonej Pra-
wicy z daleka – widzimy monolit, co-
raz mocniejszy, spychający opozycję 
na bok. Tymczasem wewnątrz niego 
toczy się ciągła walka rozmaitych 
frakcji i koterii. O dojście do ucha 
prezesa, ale i o dojście do konfi-
tur – stanowisk w spółkach skarbu 
państwa, fundacji, pieniędzy. Rzecz 
jednak w tym, że Kaczyński stosuje 
tu taktykę gorącego krzesła i preze-
si różnych spółek wymieniani są co 
parę miesięcy. Raz górą są jedni, raz 
drudzy. Establishment PiS chciałby 
zaś tę karuzelę zatrzymać. Chciałby 

stabilizacji. A czy bunt Gowina nie 
był również w imię tej stabilizacji? 
W imię tego, by prezesa chwycić 
za ręce, aby nie podejmował de-
cyzji jednoosobowo? By nie eska-
lował także wojny polsko-polskiej? 
By próbował, przynajmniej w nie-
których sprawach, dogadywać się 
z opozycją?

Zwróćmy uwagę, że ważną rolę 
w godzeniu Kaczyńskiego i Gowi-

na odegrał premier Ma-
teusz Morawiecki. Po co 
był podczas układania ich 
porozumienia? Jako przy-
zwoitka? Jako świadek? 

A może po to, by być gwarantem 
w innych sprawach, w których obaj 
politycy też się porozumieli? 

•
O jakie sprawy mogło chodzić? 

Patrząc na sytuację Gowina, nie spo-
sób nie zauważyć jednego – osiągnął 
porozumienie z Kaczyńskim, już nie 

jest przystawką, tylko partnerem, ale 
nie wiadomo, jak długo. Porozumie-
nie Kaczyńskiego z Dudą w sprawie 
prezesa TVP trwało parę godzin. Po-
tem Kaczyński Dudę wykiwał. Czy 
to powtórzy? Nie miejmy złudzeń 
– środowe porozumienie obu Jaro-

sławów to przecież nie koniec ich 
bitwy, tylko chwilowy rozejm.

Zauważmy, że Gowin nie wy-
konał ruchu, który wszyscy mu 
suflowali – nie zawalczył o stano-
wisko marszałka Sejmu. Gdyby 
nim został, byłby dla Kaczyńskie-
go praktycznie nietykalny, jego 
pozycja niezależnego polityka 
byłaby zinstytucjonalizowana. Ale 
tak daleko nie chciał się posunąć. 
Dlaczego? Czy bał się, że gdy doj-
dzie do prawdziwego głosowania, 
tego decydującego, nikt przy nim 
nie zostanie, więc wolał nie ryzy-
kować? A może dlatego, że nie 
chciał palić mostów? Nie chciał 
przecinać związków z obozem 
Zjednoczonej Prawicy? Bo tam 
widzi sprzymierzeńców.

Tego jeszcze nie wiemy. Choć 
wiadomo, że w najbliższych tygo-
dniach Gowin będzie musiał zrobić 
porządek w swojej partii. Pozbyć się 
tych, którzy w godzinie próby wy-
brali PiS – czyli europosła Adama 
Bielana i wiceministra Zbigniewa 
Gryglasa. Zresztą to, że ten drugi bę-
dzie usunięty z Porozumienia, zostało  
już ogłoszone.

Politycy Porozumienia, ci, którzy 
postawili się PiS, wielkiego wyboru 
już nie mają. Wiedzą, że walka trwa. 
Że tylko zjednoczeni, niepodzie-
leni będą w stanie przeciwstawić 
się Kaczyńskiemu i wymuszać na 
nim kolejne ustępstwa. W przeciw-
nym razie zostaną błyskawicznie 
skonsumowani.

Innymi słowy, Gowin kontrolu-
jący od sześciu do 12 posłów jest 
dla Kaczyńskiego partnerem, z któ-
rym zawiera się umowy. A potem 
ich się dotrzymuje. Gowin sam 
– nie znaczy nic.

To wszystko jest zapowiedzią 
kolejnych bitew wewnątrz Zjedno-
czonej Prawicy. Zresztą nie tylko 
z powodu wojen różnych koterii, ale 
i z przyczyn politycznych. Nieuniknio-
ny nadchodzący kryzys gospodarczy 
stawia na porządku dziennym 

Ważną rolę w godzeniu Kaczyńskiego 
i Gowina odegrał premier Morawiecki. 

Gowin, buntując się przeciw Kaczyńskiemu, nie był sam. 
Miał wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy cichych sojuszników.

FOT. JACEK DOMIŃSKI/REPORTER (2)

Jarosław Kaczyński nie jest już 
żadnym Piłsudskim, tylko starszym 
panem. Im starszym, tym coraz 
bardziej nieobliczalnym.
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Roman Kurkiewicz
Są wybory, nie ma wyborów, jest Pań-

stwowa Komisja Wyborcza, ale nie ma 
Państwowej Komisji Wyborczej, bo jest 
Poczta Polska, która ma nowego prezesa, 
który przeprowadzi wybory, których nie 
ma, nie było. Prezes czeka, prezes pozo-
staje w dyspozycji prezesa, własnoręcz-
nie pakuje pakiety wyborcze. Zaraz będzie 
je rozpakowywał. Nie ma wyborów, ale 
jest cisza wyborcza. Jak mawiał klasyk, 
czego nie rozumiesz? Jest pandemia koro-
nawirusa czy nie ma? I jest, bo maseczki 
na gębach, tramwaje i autobusy półpeł-
ne, zakaz zgromadzeń, innych chorych  

się nie leczy, sanepid wlepia nieodwoły-
walne 30 koła kary, policja pilnuje skrzyn-
ki pocztowej Jarosława Kaczyńskiego, bo 
może przyjdzie listonosz nocą; i nie ma 
pandemii, bo gdyby była, to wprowadzo-
no by stan klęski żywiołowej, co pozwa-
la wybory przełożyć, przesunąć, a i duże 
sklepy otwierają, te galerie, te muzea, te 
świątynie. A lasy już otwarte. I morza, 
i oceany (nie zamknęli oceanów – doceń,  
zamiast krytykować).

Przecież nawet nie wiadomo, czy 
śmialibyśmy się, gdyby to wszystko było 
wymysłem jakiegoś szalonego komika, 
satyryka czy raczej stand-upera – ale nie 
jest, to fakt na fakcie faktem poganiany.

Po raz pierwszy od 30 lat (a tak na-
prawdę od ponad 70 – PRL nigdy nóżka 
tak się nie powinęła) nie ma wyborów, 
które zostały ogłoszone, nie zostały ogło-
szone istniejące akty prawne, które po-
zwalałyby wybory przesunąć. Dlaczego? 
Nie wiemy. Bo Jarosław Kaczyński, sze-
regowy poseł, nie chciał, i to wystarczyło. 
To znaczy, że państwa nie ma, jest aparat 
przemocy stojący na baczność przed dyk-
tatorem i tysiące służalców. Pomyślałby 
kto, że podryfujemy w stronę prezesar-
chii? Skąd mamy mieć przekonanie, że 
inne prawa są obowiązujące, skoro nie 
udaje się przeprowadzić demokratycz-
nych, precyzyjnie opisanych w konsty-
tucji wyborów prezydenta? Prezydenta, 

który równocześnie będąc kandydatem na 
kolejnego prezydenta, bierze udział w de-
bacie kandydatów na prezydenta (i jednej 
kandydatki), ewidentnie nie wiedząc, że 
wybory, w których prezydent ma zostać 
prezydentem na kolejną kadencję, po pro-
stu się nie odbędą. Pręży się, zachwala, 
pod niebiosa wynosi zasługi nieswoje, 
przewiny skrywa, niedotrzymane obietni-
ce pokrywa milczeniem, pucołowatością 
marionetki się szczerzy, a w tym czasie 
dwóch zwykłych posłów skrzypi piórami, 
że jednak nie będzie wyborów, bo muszą 
wziąć odpowiedzialność za Polskę.

A Polska co na to?
A Polska murem podzielona, Polska 

zdziwiona, zniesmaczona, pogubiona, 
zachwycona, wspierająca, rozedrga-
na, wzmożona i apatyczna. Polska ma 
dysonans poznawczy, bo jakby jej progra-
mowanie wyłączono. Bo nie przywykła, 
bo nikt jej nie uprzedził, bo nikt nie szepnął 
słówka, nikt jej nie przedstawił zaburzone-
mu chaosowi, nikt ich ze sobą nie oswoił. 
A prezes pojedzie na zamknięty Wawel 
i bratu opowie o swoim sukcesie i swojej 
ponadposelskiej mocy odwoływania kon-
stytucyjnych wyborów. I poprosi o błogo-
sławieństwo i in blanco na kolejne pomy-
sły. Po co nam państwo, kiedy mamy taki 
skarb ponad wszystko większy i potężniej-
szy? Dlaczego my jeszcze czegoś chcemy, 
skoro wielkości burzyciela wszystkiego, 
czego się dotknie, docenić nie potrafimy?

Lewomyślniej

No i po/przed wyborach/mi

Poprzednie felietony 
na www.tygodnikprzeglad.pl

pytanie, czyim kosztem będziemy 
się ratować. Które grupy społecz-
ne będą płacić? Gowin i na pewno 
środowiska związane z Morawiec-
kim mówią: trzeba chronić przed-
siębiorców, bo oni nas będą wycią-
gać z kryzysu. Z kolei Beata Szydło 
i bliscy jej działacze PiS są bardziej 
nastawieni na tych mniej zasobnych. 
Kto wygra spór?

W ten sposób na monolicie poja-
wiają się rysy.

•
Oczywiście wybory prezydenckie, 

które odbędą się za parę tygodni, 
i związana z nimi kampania te ry-
sy przysłonią. Ale już dziś możemy 
wpisać Andrzeja Dudę na listę naj-
bardziej poturbowanych środowym 
porozumieniem. Prezydent uczestni-
czył w TVP w debacie kandydatów 
do prezydenckiego fotela, prezen-
tował się, dyskutował, a w tym cza-
sie Kaczyński z Gowinem dopinali 
umowę o przesunięciu wyborów. 
Trudno o bardziej dosadne pokaza-
nie, jak mało Andrzej Duda w obo-
zie prawicy znaczy – jego rola spro-
wadza się do podpisywania ustaw 
i robienia dobrego wrażenia podczas  
podróży po Polsce.

Owszem, sondaże dają dziś Du-
dzie zwycięstwo. Zwłaszcza że 
w ostatnich miesiącach jedynie on 
prowadził kampanię. Jego konku-
renci z powodu epidemii mogli się 
udzielać wyłącznie w internecie. Ale 
to są tylko sondaże. I to przeprowa-
dzane w tym czasie, gdy największa 
partia opozycyjna wzywała do bojko-
tu wyborów.

Za miesiąc sytuacja może być zu-
pełnie inna. Szczególnie że nastroje 
falują. A PiS, upierając się przy ma-
jowych wyborach, zaliczyło wizerun-
kowy zjazd. Druga tura, jeśli do niej 
dojdzie, może się okazać dla Dudy 
klęską. Bo w gronie sympatyków 
opozycji coraz popularniejsze jest 
przesłanie: w drugiej turze głosuje-
my na każdego, byle nie na Dudę.

W ten sposób Kaczyński w parę 
tygodni może stracić większość swo-
jej władzy. Może stracić powolnego 
mu prezydenta. Może stracić popar-
cie w społeczeństwie. Może stracić 
posłuch w obozie prawicy. I więk-
szość w Sejmie.

Na tylu frontach przyszło mu 
toczyć boje.

Robert Walenciak
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Jakub Dymek

W tej kampanii (nie)wyborczej pra-
wica grała tak naprawdę na dwóch 
boiskach jednocześnie. Nie chodzi-
ło wyłącznie o to, żeby zapewnić 
Andrzejowi Dudzie reelekcję. Zjed-
noczona Prawica walczyła również 
o przetrwanie tego czasu jako forma-
cja faktycznie zjednoczona, wbrew 
chwiejnej postawie koalicjantów 
i kruchej większości sejmowej. Gdyby 
cokolwiek poszło nie po myśli rządzą-
cych, trzeba było mieć pod ręką nie 
tylko gotowe analizy prawników, ale 
i medialne spiny całej sytuacji.

Mimo tych starań błyskawiczne 
rozstrzygnięcia czwartkowego wie-
czoru mogły zaskoczyć wszystkich. 
Ledwie zakończyła się debata „wybor-
cza” w TVP, a już wiedzieliśmy, że wy-
bory się nie odbędą. Kto teraz najle-
piej zakręci tym tematem? Przy takich 
okazjach prawicowy internet – media, 
kanały na YouTubie, tweety i portale 
– jest źródłem wprost nieocenionym.

Echa na prawicy powtarzają dziś 
trzy hasła: gorzki kompromis, zjed-
noczenie ponad wszystko i wzięcie 
odpowiedzialności. Co one tak na-
prawdę znaczą i co z tego wynika?

Hasło dnia: gorzki kompromis

„Czy uda się zasypać podziały 
w Zjednoczonej Prawicy? Czy to da 
się jeszcze mocno skleić? Czy ta kon-
strukcja może znów zacząć sprawnie 
działać? Czy zawarty kompromis to 
uznanie, że obie strony potrzebują 
siebie, czy też odłożenie rozgrywki?”, 
dopytuje na portalu wPolityce.pl Ja-
cek Karnowski. Pytania te mają jed-
nak wyłącznie retoryczny charakter. 
Naczelny tego portalu natychmiast 
przechodzi do pełnego troski o los 
koalicji dyscyplinowania nierozważ-
nego Jarosława Gowina. Ten bo-
wiem, tłumaczy Karnowski, „zapędził 
się w sprawie, która nie była tego 
warta”, a dziś przecież powinien być 
mądrzejszy, skoro widzi, że „dorobek 
jego życia – a więc Porozumienie – 
rozlatuje mu się w rękach i z silnej 
partii obozu władzy pozostaje mu 
garstka lojalnych towarzyszy”.

Spójność zostanie zachowana, 
a wygrana Andrzeja Dudy to zagwa-
rantuje. „To dobra wiadomość”, uspo-
kaja Karnowski. Ciekawe jednak, że – 
w trwającym nie od wczoraj procesie 

marginalizacji urzędu prezydenta RP 
– teraz w elekcji Dudy chodzi już tyl-
ko o zagonienie krnąbrnych owieczek 
z powrotem do stada. Wygrana Dudy 
nie jest najważniejszym celem udanej 
kampanii prezydenckiej. Odwrotnie, 
kampania i zakończone sukcesem 
wybory są zaledwie środkiem do 
spacyfikowania wewnętrznych tarć. 
I wybicia z głowy buntu niedoszłym 
renegatom z Porozumienia. 

To, jak ważne okazało się zachowa-
nie jedności wewnątrz obozu władzy, 
widać po najbardziej nawet pobieżnej 
lekturze komentarzy. Debata? Jaka 
debata? Odwołanie majowych wy-
borów? Jakich tam wyborów? Fakt, 
że PiS właśnie porzuciło w mgnieniu 
oka najważniejszy dogmat ostatnich 
miesięcy – wybory w maju muszą 
się odbyć – znika z pola widzenia 
zupełnie. „Wygrał zdrowy rozsądek, 
który nie pozwolił na rozbicie Zjed-
noczonej Prawicy, co w dalszej per-
spektywie doprowadziłoby zapewne 
do przyśpieszonych wyborów parla-
mentarnych. Taki scenariusz musiał-
by zakończyć się katastrofą – pisał na 
stronach tego samego wPolityce.pl 

Kamil Kwiatek. – Na szczęście lide-
rzy Zjednoczonej Prawicy mają tego 
świadomość i zdecydowali się zrobić 
krok w tył i poszukać porozumienia”.

Jak zauważali w komentarzach na 
Facebooku prof. Antoni Dudek i pu-
blicysta Piotr Zaremba (obaj konser-
watyści), doszło do natychmiastowej 
wolty: wczoraj nawoływanie do prze-
łożenia wyborów było niekonstytucyj-
ną zdradą, dziś odwołanie wyborów 
jest wyrazem największego patrioty-
zmu i koniecznością. 

„A ja chcę widzieć miny tych po-
bożnych patriotów, którzy, także i tu, 
pohukiwali, że tylko majowe wybory, 
albo zagłada państwa. (...) Że nie cof-
niemy się ani o krok. Teraz powinni 
zjeść swoje kapelusze (o ile je mają). 
Ale oczywiście z minuty na minutę 
zmienią narrację i pomaszerują w in-
nym kierunku, sławiąc zalety kom-
promisu jako wartości. Bo są tylko 
mięsem armatnim partii rządzącej”, 
pisał Zaremba. 

Kapeluszy nie zjedzą – do niedaw-
na przyjaciel i szef Zaremby w tygo-
dniku „Sieci” Michał Karnowski, brat 
cytowanego wyżej Jacka, chwalił już 

Echa na prawicy powtarzają dziś trzy hasła: 
gorzki kompromis, zjednoczenie ponad wszystko 

i wzięcie odpowiedzialności

Wszystkie spiny prawicy

Tak „Wiadomości” TVP prezentowały sondaż Estymatora zrobiony dla 
dorzeczy.pl z pytaniem: „Jak oceniasz działalność rządu?”.
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kolejnego poranka „mądrość kom-
promisu wielkiego obozu Jarosła-
wa Kaczyńskiego i małego oboziku 
Jarosława Gowina” na antenie inter-
netowego radia Wnet.

Westchnienia ulgi i ucieczka 
spod topora

Wiceminister rozwoju Krzysztof 
Mazur – niegdyś szef konserwatyw-
nego, choć niezależnego od PiS Klu-
bu Jagiellońskiego – jeszcze w dzień 
debaty „wyborczej” dał znać na jed-
nej z anten, że Zjednoczona Prawica 
się nie rozpadnie. Głos Mazura spro-
wokował podobne deklaracje, a ha-
sło „naprawdę zjednoczonej prawi-
cy” szybko rozeszło się po sieci. 

Narrację o tym, że gowinowcy  
samodzielnie, bez PiS, nie mają czego 
w polityce szukać, mocno podbijała 
też TVP. Jeden z materiałów przypo-
minał widzom – na podstawie błyska-
wicznie opracowanego sondażu – że 
koalicja ma 50 (!) razy większe po-
parcie niż Porozumienie jako osobna 
partia. Pokazywane w TVP słupki zdą-
żyły zresztą stać się własną karykaturą 
– nowa moda każe je pokazywać tak, 
aby poparcie dla PiS dosłownie gó-
rowało nad prezenterem lub prezen-
terką, sięgając szczytu telewizyjnego 
ekranu, podczas gdy słupek poparcia 
dla innych sił znajduje się gdzieś na 
wysokości butów (patrz zdjęcia).

Ale głos Mazura i innych stronni-
ków Gowina tak naprawdę jest nade 
wszystko westchnieniem ulgi. Bo to 
szef Porozumienia wystawił się na cios 
i on ostatecznie wyszedł z rządu, a za-
czął spotykać się z opozycją. Pozostali, 
jak minister Emilewicz, nie byli skłonni 
ryzykować posad dla tego czy innego 
terminu wyborów. I to oni „głośno mil-
czeli”, gdy trwały najdramatyczniejsze 
negocjacje. Po czwartku zaś najbar-
dziej entuzjastycznie rzucili się do pi-
sania, że w „jedności siła”.

Stefan Sękowski, zastępca redak-
tora naczelnego „Nowej Konfede-
racji” i autor związany z Klubem Ja-
giellońskim, a więc publicysta tego 
samego środowiska, odpisał dawne-
mu koledze równie lakonicznie, jak 
brutalnie: „Nie ma [sobie nawzajem] 
czego gratulować. To jest ten rodzaj 
»konserwatyzmu«, który przyzwala 
na wszystko w imię utrzymania się 
u władzy. Słabo, bardzo słabo”.

Jednak głosy krytyki, takie jak Sę-
kowskiego, są w mniejszości. Sygna-

łów, że Gowin staje się coraz bardziej 
odosobniony i że coraz mniej osób 
chce za jego pomysł umierać, było po 
prawej stronie internetu więcej. Jako 
lojaliści rządu ujawnili się w mediach 
związani z Porozumieniem Jacek Żalek 
i Kamil Bortniczuk, publicznie narzeka-
jący na swojego szefa w TV Republika 
i na Twitterze. Na łamach „Do Rzeczy” 
dołożył swoje m.in. Jan Parys. Kulmi-
nacją tych napomnień i niewyraża-
nych wprost gróźb był 6 maja – ten 

sam dzień, gdy ogłoszone zostało 
porozumienie (nomen omen) Gowina 
i Kaczyńskiego. Potem – przynajmniej 
na chwilę – ucięto je jak nożem. 

Odpowiedzialność znaczy 
„kampania”

I jeszcze jedno. Otóż przełożenie 
wyborów i „wzięcie odpowiedzial-
ności za państwo” jest sukcesem wła-
dzy, nie żadną koncesją – ani na rzecz 
Gowina, ani tym bardziej opozycji czy 
Europy. Wiele mówi kuriozalny tekst 
zamieszczony na portalu wPolityce.pl, 
atakujący rzecznika praw obywatel-
skich za jego ostatni wywiad. Adam 
Bodnar podziękował bowiem „tym, 
którzy mieli odwagę, by protesto-
wać, i mówili, że wybory nie mogą 
się odbyć w takiej formie i w takim 
momencie. (…) Mam na myśli oby-
wateli, dziennikarzy, OBWE, ale też 
polityków”. Anonimowy autor serwi-
su gorszy się postawą Bodnara, który 
nie chce „w swoim ideologicznym 
i politycznym zacięciu przydać też ra-
cji także politykom PiS”. Skandal!

W tej logice fakt, że wyborów nie 
będzie (tak samo jak to, że mogły 
być), jest dowodem na skuteczność 
i odpowiedzialność Zjednoczonej 
Prawicy. A sama decyzja o ich przeło-

żeniu jest elementem kampanii Dudy, 
która zdaje się nie kończyć i nie zatrzy-
mywać. Jeszcze bowiem tego same-
go dnia ukazał się (odpłatnie) artykuł 
prezydenta w dzienniku „Washing-
ton Post”. Media prawicy pokornie 
go zrelacjonowały, ogłosiły również 
zwycięstwo Andrzeja Dudy w debacie 
(przed wyborami, które się nie odbę-
dą) i pochwaliły go za to, że nie pod-
pisze (wyłącznie hipotetycznej) usta-
wy o małżeństwach jednopłciowych.  

I chyba nie powinno dziwić, że kilka-
naście godzin po odwołaniu wybo-
rów rzecznik PiS, jak gdyby nigdy nic, 
zorganizował konferencję prasową 
poświęconą kampanii.

Nie dalej jak dwa tygodnie wcześniej 
prezydent wzywał Jarosława Gowina 
do odpowiedzialności, a to wezwanie 
powtórzyli za nim dziennikarze i tytuły 
prawicy. Gowin ostatecznie je przyjął. 
I teraz, jak w tej wyliczance z początku 
tekstu: najpierw gorzki kompromis, 
potem wzięcie odpowiedzialności, na 
końcu zjednoczenie ponad wszystko. 
Spin jest gotowy na każdą okazję, 
a kampania – choćby nie było wybo-
rów – trwa w najlepsze. n

FOT. TWITTER/TVP (2)
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Rozmawia Robert Walenciak

Tak wiele się mówi i pisze o potę-
dze współczesnego kapitalizmu, 
tymczasem na naszych oczach 
została ona zachwiana. Rządy wielu 
krajów wszystko pozamykały w imię 
walki z epidemią koronawirusa. 
Kto więc jest silniejszy – kapitalizm 
czy rządy?

– W krótkiej perspektywie rządy 
i państwa, w dłuższej pewnie jak zwy-
kle kapitalizm. Wielki francuski histo-
ryk i filozof Michel Foucault sformuło-
wał kiedyś następującą alternatywę: 
albo rynek kapitalistyczny sprawuje 
nadzór nad państwem, albo państwo 
nad rynkiem. Od czasów Reagana 
i Thatcher mamy do czynienia z tą 
pierwszą sytuacją. Państwa stopnio-
wo wycofywały się z pełnienia swoich 
tradycyjnych funkcji, w tym nadzoru 
nad rynkami. Choć wiadomość o ich 
śmierci jest z pewnością przesadzo-
na, co pokazuje ostatnia pandemia, 
niewątpliwie ich moc nadzorcza wo-
bec kapitalizmu znacznie osłabła. 
Oczywiście w różnych miejscach 
świata wygląda to różnie.

Jak różnie?
– Diagnoza ta stosuje się raczej do 

Zachodu i częściowo Ameryki Po-
łudniowej, ale już nie do Azji. Trze-
ba koniecznie zauważyć, że w wie-
lu miejscach trudno było w ogóle 
mówić o jakiejś konfrontacji dwóch 
różnych elementów kierujących się 
odmienną logiką działania. Ogromny 
sukces neoliberalizmu i zasada obro-
towych drzwi (ludzie z biznesu szli do 
agend rządowych, a ci z agend rzą-
dowych do biznesu) spowodowały, 
że same państwa stały się neoliberal-
ne. Ideologia neoliberalizmu do głębi 
przeniknęła także Unię Europejską. 
W tym sensie trudno mówić o ja-
kiejś kontroli, nadzorze, regulowaniu 

itd. Trzeba mówić raczej o trwającej 
dziesięciolecia symbiozie państwa 
i kapitalizmu. W moim przekonaniu 
– fatalnej w skutkach.
Wydaje mi się, że na działania rzą-
dów wpłynęły obawy przed epide-
mią i reakcją opinii publicznej. Jaka 
jest więc siła opinii publicznej? 
A może to efekt tego, że łatwo ją 
nastraszyć?

– Nie wiem, czy istnieje w ogóle 
coś takiego jak jedna opinia publicz-
na. Społeczeństwa są dzisiaj niezwy-
kle podzielone pod każdym wzglę-
dem. Dlatego do rządzących płyną 
sprzeczne sygnały. Są one wyrazem 
sprzecznych interesów i niezgodnych 
ze sobą idei. W przypadku pandemii 
chodzi z grubsza o interes ekono-
miczny wielu podmiotów rynkowych 
zderzony z interesem zdrowotnym 
obywateli. Przy czym w wypadku 
podmiotów małych, np. związa-
nych ze sferą usług, jest to sytuacja 
wręcz tragiczna, bo ich ewentualna 
aktywność gospodarcza jest związa-
na z olbrzymim osobistym ryzykiem 
zdrowotnym. W wypadku podmiotów 
wielkich, takich jak światowe korpo-
racje, ich właściciele czy najwięksi 

udziałowcy raczej nie ryzykują włas- 
nym życiem, więc dla nich te decyzje 
są psychologicznie łatwiejsze. Więk-
szość z nich zapewne sądzi, że jak 
zwykle wykupi się od skutków kryzy-
su. Mają ogromne posiadłości wiej-
skie lub prywatne wyspy, dokąd moż-
na uciec. Nie sądzę, aby specjalnie się 
przejmowali losem pracowników. 
Kto zatem jest ofiarą pandemii? 
Mamy informacje, że epidemia 
i zamrożenie gospodarek najmoc-
niej dotyka najmniej zarabiają-
cych, tych na śmieciówkach, bez 
poduszki finansowej.

– Nie ma wątpliwości, że główne 
koszty pandemii poniosą jak zwykle 
najsłabsi. Przede wszystkim pracują-

cy na śmieciówkach, od zlecenia do 
zlecenia, przy tzw. projektach i innych 
formach pracy prekaryjnej, czyli nie-
pewnej i pozbawionej jakiejkolwiek 
stabilizacji. Wszyscy, których nie 
chronią stosowne przepisy związane 
z urlopami, okresami wypowiedzenia 
itd. Ci, których najłatwiej się pozbyć. 
Ale tym razem kryzys może się okazać 
katastrofą także dla ludzi zatrudnio-
nych na etatach. W wielu miejscach 
z pewnością nastąpi ich redukcja, nie 
mówiąc już o fali bankructw, której nie-
stety można się spodziewać, szczegól-
nie w gałęziach gospodarki najbardziej 
dotkniętych skutkami ekonomicznymi 
pandemii, np. w turystyce czy szeroko 
rozumianej sferze usług związanych ze 
spędzaniem wolnego czasu.
Jaki więc kapitalizm czeka nas po 
epidemii? Czy społeczeństwa będą 
w stanie łagodzić jego patologie?

– Stoimy na rozstaju dróg. Z jed-
nej strony, każdy kryzys jest szansą 
na zmianę, z drugiej – istnieje natu-
ralna pokusa, aby powrócić jak naj-
szybciej do tego, co było. W tym 
sensie najbliższe miesiące i lata będą 
bardzo ciekawe, a rezultat rozstrzyg- 
nięcia zarysowanego powyżej sporu 
między siłami starego i nowego za-

Wspólnie produkujemy pokolenie, które zmarnuje sobie życie 
w kieracie pracy często pozbawionej sensu.

PROF. ANDRZEJ SZAHAJ
– filozof polityki i kulturoznawca, profesor 
zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, autor m.in. książek: 
„Inny kapitalizm jest możliwy” (2016), 
„Neoliberalizm, turbokapitalizm, kryzys” 
(2018), „Kapitalizm wyczerpania?” (2019).

Główne koszty pandemii poniosą jak zwykle 
najsłabsi. Ci, których najłatwiej się pozbyć

Kapitalizm po epidemii

FOT. KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI
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decyduje o naszych losach na lata. 
Przy czym w moim przekonaniu, jeśli 
powrócimy w stare koleiny neolibe-
ralnego turbokapitalizmu, ostateczna 
katastrofa jest nieunikniona, przede 
wszystkim klimatyczna, ale także 
ekonomiczna i społeczna.
A powrócimy?

– Niestety, możliwość powrotu 
do tego, co było, jest bardzo praw-
dopodobna. Stoją za nią wielkie in-
teresy i wielkie pieniądze, prywatne 
i korporacyjne, które niewątpliwie 
zostaną uruchomione, aby nic się nie 
zmieniło, tak jak nic się nie zmieniło 
po ostatnim kryzysie finansowym. 
A przecież powinniśmy szukać no-
wych rozwiązań.
Jak szukać?

– Kłopot w tym, że w wyniku ogra-
niczenia naszej wyobraźni społecznej 
przez zbiorowe pranie mózgu, jakie 
nam zafundowano przez ostatnie 
kilkadziesiąt lat, straciliśmy zdol-
ność projektowania innych światów 
ekonomicznych i społecznych. Myśl 
utopijna, która ma moc pobudzania 
naszej wyobraźni, wyraźnie zwiędła. 
Być może obecny kryzys ją pobu-
dzi. Dopóki jednak nie będziemy 
dysponowali nowymi propozycjami 
ustrojowymi, które dawałyby szanse 
na jakiś inny świat, a jednocześnie 
nie groziły utratą tego, co dobre 
w dzisiejszym, warto powrócić do 
rozwiązań onegdaj sprawdzonych. 
Myślę tutaj o nadzorze nad rynkiem 

kapitalistycznym, sprawowanym 
przez silne i niezależne państwo, 
o gospodarce mieszanej z silnym 
i dobrze zarządzanym sektorem pań-
stwowym, o rozbudowanym pań-
stwie socjalnym z dobrymi usługami 
społecznymi, które mogłoby zaspo-
koić niewątpliwie rosnący w wyniku 
epidemii popyt na bezpieczeństwo.
Myśli pan o tradycyjnym modelu 
socjaldemokratycznym?

– Pewien wzór mogą tu wciąż sta-
nowić państwa skandynawskie. Osob-
nym problemem jest przejście do tzw. 
gospodarki postwzrostu. Dziś bowiem 
widać wyraźnie, że idea wzrostu za 
wszelką cenę, która towarzyszyła nam 
przez ostatnie 200 lat, nie ma już racji 
bytu, choćby ze względów ekologicz-
nych. W tym kontekście kapitalnego 

znaczenia nabiera kwestia podziału 
wypracowanego bogactwa, a także 
jakości życia. Tort do podziału praw-
dopodobnie będzie mniejszy, dlatego 
trzeba bardzo zadbać, by ten podział 
był sprawiedliwy. Ważne jest również 
jego mądrzejsze tworzenie, pozba-
wione tak dziś rozpowszechnionych, 
a niszczących naszą psychikę i tkankę 
społeczną koncepcji hiperkonkurencji, 
pracy pozbawionej ram czasowych 
czy wreszcie oczekiwania, aby odda-
wać się jej w całości, duszą i ciałem. 
Absolutnie nie do przyjęcia jest dzisiej-

sza skala nierówności społecznych. 
Państwa i organizacje międzynarodo-
we, np. Unia Europejska, muszą po-
wrócić do polityki ich zdecydowanego 
łagodzenia, chociażby przez stosowny 
system podatkowy. Trzeba też sięgnąć 
do rozwiązań dawno proponowa-
nych, które jednak dotąd nie znalazły 
stosownego oddźwięku, takich jak 
dochód podstawowy czy podatek od 
operacji finansowych, który mógłby 
znacznie osłabić niszczącą moc hula-
jącego po świecie kapitału spekulacyj-
nego. Należy zlikwidować wszystkie 
raje podatkowe i opodatkować wielkie 
korporacje międzynarodowe, z inter-
netowymi na czele.

Wszystkie te propozycje są 
od dawna znane.

– Od dawna również wiemy, jakie są 
przyczyny naszych licznych kłopotów 
związanych z neoliberalnym turboka-
pitalizmem. Jednak aż do dziś była to 
wiedza wypierana. Robiono też wiele, 
aby ją zdyskredytować i ośmieszyć. 
Maczali w tym palce pospołu polity-
cy, ekonomiści i dziennikarze. Jednak 
coś chyba się zmienia, skoro już nawet 
„Financial Times”, organ wielkiego ka-
pitału, dostrzega konieczność zmian. 
Gdy zrobi to także Forum Obywatel-
skiego Rozwoju i red. Witold Gadom-
ski, uznam, że zmiana jest naprawdę 
możliwa.
A co z globalizacją?

– W obecnej formie jest z pew-
nością nie do utrzymania. Doprowa-

dziła de facto do całkowitego uzależ-
nienia sporej części świata od Chin. 
I to musi się zmienić. U źródeł jej 
powodzenia leżało bardzo niemądre 
założenie, że taniej to zawsze lepiej. 
I paskudna idea outsourcingu czyniąca 
z przedsiębiorstw zlepek pracowników, 
którzy w każdej chwili mogą zostać za-
stąpieni tańszymi. W ten sposób po-
grzebano ideę przedsiębiorstwa jako 
dobra wspólnego, a z ludzi zrobiono 
wymienialne trybiki w maszynie, która 
ich używa, by następnie wypluć jako 
zbędnych.

Czy rozwiązaniem jest powrót do 
państw narodowych, czy raczej inna 
globalizacja?

– Czy globalizacja jako taka odej-
dzie w przeszłość? Nie sądzę. Między-
narodowy podział pracy zaszedł zbyt 
daleko. Można mieć jedynie nadzieję, 
że będziemy mieli do czynienia z inną 
globalizacją. Bardziej uczciwą i spra-
wiedliwą, w której najbardziej jaskrawe 
formy wyzysku zostaną wyeliminowa-
ne. Jednak może to się stać tylko wte-
dy, gdy międzynarodowe korporacje 
dbające wyłącznie o zysk zostaną pod-
porządkowane jakimś sensownym re-
gulacjom, wprowadzającym np. cywi-
lizowane normy zatrudnienia i ochrony 
pracy w takich krajach jak Bangladesz. 
Nie ma co liczyć na dwóch z trzech 
głównych graczy polityki międzyna-
rodowej, czyli USA i Chiny. Inicjatywę 
musi przejąć trzeci gracz – Unia Eu-
ropejska. Tylko ona może wymusić 
zmianę reguł gry. Musiałaby jednak 
być znacznie silniejsza i bardziej zwar-
ta. Poradzić sobie ze swoim neolibe-
ralnym dziedzictwem i sprzecznością 
interesów narodowych, które ją obec-
nie rozrywają. Z pewnym charaktery-
stycznym dla jej działania marazmem 
i brakiem zdecydowania oraz tysiącami 
lobbystów wielkiego kapitału okupują-
cych korytarze jej brukselskiej siedziby. 
Nie jestem tutaj zbytnim optymistą.
Wciąż więc będą się pogłębiały 
nierówności i nasze dzieci będą miały 
gorzej niż my?

– Los ludzi młodych jest nie do po-
zazdroszczenia. I to od dawna. To oni 
także mogą się stać ofiarami dzisiej-
szego kryzysu. Zresztą od dawna mó-
wi się, że mamy pierwsze pokolenie, 

Państwa i UE muszą wrócić do polityki łagodzenia 
nierówności, chociażby przez stosowny system podatkowy.

Będziemy mieli do czynienia z inną globalizacją. 
Bardziej uczciwą i sprawiedliwą, w której najbardziej 
jaskrawe formy wyzysku zostaną wyeliminowane. 
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które będzie miało w życiu gorzej niż 
rodzice. Dlatego niezbędny jest cały 
system wsparcia dla młodych, z ta-
nim budownictwem na wynajem na 
czele. Ogromnie ważna, kluczowa 
dla młodych rodzin, jest jakość usług 
publicznych, choćby takich jak żłobki 
i przedszkola. Troska o klimat, wszak to 
na młodych spadną skutki ewentualnej 
katastrofy klimatycznej. Ale ważne jest 
także przewartościowanie ideowe na-
szej edukacji.
To znaczy?

– Nie można dłużej przygotowywać 
dzieci i młodzieży do bezlitosnego, hi-
perkonkurencyjnego kapitalizmu. Trze-
ba na nowo odkryć wartość współpra-
cy, wzajemnej pomocy i solidarności. 
Na razie stan umysłów części młodych 
ludzi może zatrważać. Jak pokazały 
badania prof. Adama Mrozowickiego 
z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
popularność wśród młodych takich 
postaci jak Janusz Korwin-Mikke, spo-
ra grupa domaga się więcej kapitali-
zmu w kapitalizmie, jest nastawiona 
na bezwzględną konkurencję i myśli 
o świecie w kategoriach darwinistycz-
nych. Fakt, z czasem im to przecho-
dzi, ale i tak musi to budzić zdumienie 
i trwogę. Wiele też mówi o naszym 
systemie edukacji i o systemie war-
tości rodziców, z których sporo całko-
wicie zatraciło jakiekolwiek poczucie 
tego, co naprawdę ważne w życiu, 
nakłaniając swoje dzieci do myślenia 
o sobie jak o małym przedsiębior-
stwie, którym trzeba efektywnie zarzą-
dzać. W ten sposób wspólnie: rodzice, 
szkoła, uczelnie oraz kultura masowa 
z istotnym wsparciem mediów, pro-
dukujemy pokolenie, które zmarnuje 
sobie życie w kieracie pracy często 
pozbawionej sensu. 

Być może jednak i młodzi wreszcie 
się ockną, porzucą hiperindywiduali-
styczne nastawienie, tak charaktery-
styczne dla dzisiejszej kultury spektaklu 
i idiotycznego celebryctwa, i zdobędą 
się na bunt w imię swoich interesów 
grupowych, a zarazem interesów 
ludzkości, chociażby ochrony klima-
tu. Przestaną akceptować wmawia-
ny im od lat pogląd, że jeśli ponoszą 
klęskę, to coś jest nie tak z nimi, a nie 
ze światem. Przestaną wierzyć w bajki 
o skapywaniu bogactwa z góry na dół 
i o tym, że każdy jest kowalem swo-
jego losu, i zabiorą się do zmieniania 
systemu, zamiast wpisywać się w jego 
wymogi. Oby tak było.

Robert Walenciak

EDWARD BRZOSTOWSKI 
– człowiek wielkich 
projektów i czynów

Żegnam Edwarda Brzostowskiego. Odszedł czło-
wiek, którego życie, charakter i osiągnięcia dowodzą, 
jak fałszywe, niemądre jest popularne powiedzenie, że 
nie ma ludzi niezastąpionych. Edward był niezastąpiony, 
wyjątkowy i niepowtarzalny. Poznaliśmy się w połowie 
lat 80. Jako ministra do spraw młodzieży zaprosił mnie 
do Dębicy, do Igloopolu, który wtedy, w trudnym czasie, był przykładem sukcesu eko-
nomicznego, nadzieją na rynku niedoborów, pożądaną marką w Polsce i za granicą. 
Z podziwem patrzyłem na obiekty, trwającą pracę, czekające na towar chłodziarki. 
Spotkałem też pracowników Igloopolu i najbliższych współpracowników Edwarda. 
Darzyli Go szacunkiem, a przecież nie był człowiekiem łatwym. Wymagający, czasem 
apodyktyczny, nie uznawał dyplomacji – prawdę walił prosto z mostu, cenił tych, którzy 
są gotowi realizować z Nim wielkie projekty, nie znosił zawistników i tych, co zawsze 
wiedzą, że „to nie może się udać”. 

Byliśmy także w Sieniawie. Tam Edward odbudował pałac z wieloletniego znisz-
czenia. Przed naszym przyjazdem nad pałacowym parkiem przeszła trąba powietrz-
na i zniszczyła dziesiątki starych dębów. Byliśmy przygnębieni, a Edek powiedział: 
„Wszystko można zbudować, odbudować, ale tej straty naprawić nie możemy. To boli”. 

Od tego czasu utrzymywaliśmy stały kontakt, współpracowaliśmy, spotykaliśmy się 
i przyjaźniliśmy. Z naszych rozmów wiem, że Edward kochał na swój sposób Dębicę. Tu 
wybudował znaczną część miasta, z domem kultury, pływalnią, lodowiskiem, szkołami 
i przedszkolami. Tu wybrany został na burmistrza, rezygnując z mandatu posła na Sejm. 
Zamienił stare koszary w ratusz, galerię sztuki, bibliotekę, budynki mieszkalne. Tak jak 
mówił, „wszystko można zbudować i odbudować”.

Edward był człowiekiem lewicy. Od początku do końca. Nie zajmował się dylematami 
ideologicznymi. Chciał pomagać ludziom. Był człowiekiem awansu społecznego i chciał 
takie szanse dawać innym. Pragnął, by ludzie mieli pracę i byli godziwie wynagradzani. 
Igloopol był takim projektem. Własne zyski nie były dla Edwarda najważniejsze. 

Był również człowiekiem sportu. W Igloopolu powstało 49 klubów sportowych, 
w tym pierwszoligowe drużyny piłki nożnej oraz boksu, ta druga dwukrotnie była mi-
strzem Polski. W latach 1985-1986 był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Byłem 
w tym okresie ministrem sportu i pamiętam Go jako trudnego i energicznego partnera 
i rozmówcę. Chciał iść do przodu, nie patrząc na okoliczności i ograniczenia. Taki był. 

Żegnam Edwarda Brzostowskiego. Człowieka wielkich projektów i czynów, który 
zostawił po sobie trwały ślad w Dębicy, Straszęcinie i w Polsce. Budował i odbudowy-
wał. Tylko starych dębów uratować nie mógł. W ostatnich latach to On był tym starym 
dębem. Żegnaj, Przyjacielu. Będziemy o Tobie pamiętać.

Aleksander Kwaśniewski
5 maja 2020 r.

W poczuciu wielkiej straty żegnam

EDWARDA BRZOSTOWSKIEGO
Przyjaciela.

Wizjonera zamieniającego marzenia w dzieła.
Wybitnego menedżera, twórcę Igloopolu, nieuznającego filozofii „nie da się”.

Prezesa PZPN, który dobrze znał wiejskie i małomiasteczkowe boiska.
Człowieka lewicy, wiernego jej przez całe życie.

Żonie i Rodzinie
głęboko współczuję

Jerzy Domański

FOT. KRZYSZTOF KAPICA/NOWINY/EAST NEWS
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Jan WidackiZ Galicji

Jaka będzie Polska po epidemii? Nikt nie wie, choć 
wszyscy na ogół są zgodni, że inna.

Zacznijmy od epidemii. Pierwszy przypadek korona-
wirusa odnotowano w Polsce 4 marca, minęły więc od 
tego czasu pełne dwa miesiące. Ile osób zmarło? Wedle 
danych z chwili, kiedy to pisałem, 716. Czyli dziennie 
umierało mniej więcej 12 osób. Ile osób dziennie umie-
ra w Polsce w ostatnich latach? Średnio ok. 1,2 tys. Wy-
gląda na to, że zgony z powodu koronawirusa to ok. 1% 
wszystkich śmierci. Czy to dużo? Nie wiem.

Czy gdyby nie te wszystkie obostrzenia, zmarłoby 
więcej? Zapewne tak. Ile razy czy o ile więcej? Nie 
wiem, nikt tego nie wie dokładnie. Epidemiolodzy 
mogą to co najwyżej szacować, a my możemy im 
wierzyć albo nie.

Czy wszystkie obostrzenia i ograniczenia były ko-
nieczne? Zapewne nie. Gdyby np. w Tatrach otwarte 
były dla turystów nie trzy doliny, ale wszystkie, zapew-
ne mniejsze byłoby zagęszczenie spa-
cerujących i tym samym niebezpie-
czeństwo zarażenia.

Czy zamiast pakować wszystkich, 
którzy przyjechali z zagranicy lub mie-
li kontakt z osobą zarażoną, na dwu-
tygodniową kwarantannę, można by było sprawdzić 
ich testem i jeśli nie byliby zarażeni, zwalniać z niej? 
Teoretycznie tak. Nie wiem, dlaczego w ten sposób nie 
postępowano. Być może jednak nie można było, tylko 
ja nie znam powodów. Nie wiem też, dlaczego jazda 
na miejskim rowerze miała sprzyjać zarażeniu i dlatego 
jej zakazano, a na miejskiej hulajnodze elektrycznej nie 
sprzyjała i dlatego wypożyczania miejskich hulajnóg nie 
zaniechano. Nie wiem, dlaczego przez pierwsze tygo-
dnie nie wolno było wchodzić do lasu (choćby samot-
nie), i to tylko do państwowego, a do prywatnego wol-
no było. Nie wystarczyłby zakaz chodzenia w grupach 
i nakaz noszenia maseczek oraz zachowania odstępów? 
Gdyby taki zakaz był respektowany, nie trzeba by zamy-
kać lasów, parków itd.

Nakaz chodzenia w maseczkach początkowo był po-
wszechnie respektowany, a policja reagowała na jego 
nieprzestrzeganie. Dziś wielu ludzi już go nie respektu-
je, a policja jakoś nie zwraca na to uwagi.

Oczywiście trzeba zrozumieć, że w takiej sytuacji 
znaleźliśmy się wszyscy (z rządzącymi włącznie) po raz 
pierwszy, stąd pewien chaos i nie zawsze przemyślane, 

a w konsekwencji nie zawsze logiczne i spójne przepisy. 
Kamperem może przez parę godzin jechać kilka osób, 
ale jak dojadą do celu, to na pustym kempingu razem 
biwakować już nie mogą.

To zrozumiałe, że ileś zakazów było (jest) na wy-
rost, ale powinno się je od razu korygować, co nie 
było regułą. Tak czy inaczej, ta epidemia kiedyś się 
skończy, jak kończyły się dotychczasowe, nieraz 
o wiele groźniejsze epidemie cholery, ospy czy nawet 
grypy hiszpanki. Doświadczenia z jej zwalczania prze-
każemy następnym pokoleniom – będą miały szansę 
być mądrzejsze.

Gorzej z gospodarką. Mimo wszystkich dziurawych 
tarcz antykryzysowych i lepszej czy gorszej (chyba jed-
nak gorszej) pomocy państwa firmy będą plajtować. 
W Krakowie padnie np. wiele restauracji, kawiarni, ho-
teli i hosteli. One nie są w stanie przetrwać bez klien-
tów dwóch miesięcy, a co dopiero dłuższej. Kiedyś 

ruch turystyczny odżyje, ale nie od razu. Na miejscu 
zamkniętych restauracji powstaną nowe, choć otwar-
te już najczęściej przez innych właścicieli. Wiele lokali 
po zamkniętych firmach jest dziś na sprzedaż. Tanio. 
Kto je kupi? Ktoś, kto ma większe pieniądze niż obecni 
właściciele i będzie mógł spokojnie czekać, aż ruch tu-
rystyczny się odrodzi.

„Zwalniają? Znaczy, będą przyjmować”, powiedział 
Lejzorek Rojtszwaniec i miał rację. Ale sytuacja na ryn-
ku pracy będzie taka, że ci nowi właściciele będą przyj-
mować pracowników za mniejsze pieniądze. Czyli boga-
ci będą jeszcze bogatsi, a biedniejsi jeszcze biedniejsi.

Nie bardzo widzę, aby lewica dostrzegała ten pro-
blem. A jeśli dostrzega i nic nie mówi (a nie mówi), to 
najwyraźniej nie ma żadnego pomysłu. Obawiam się, że 
na tym kapitał zbiją populiści. 

Oby ta wizja się nie sprawdziła: rozwarstwienie spo-
łeczeństwa będzie większe niż dziś, a rządzić będą więk-
si niż dziś populiści.

Krajobraz po epidemii

Poprzednie felietony na www.tygodnikprzeglad.pl

Bogaci będą jeszcze bogatsi, a biedniejsi jeszcze biedniejsi. 
Nie bardzo widzę, aby lewica dostrzegała ten problem.
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KRAJ

Ewa Smolińska-Borecka

Agnieszka. To oczywiście niepraw-
dziwe imię. Kobiety doświadczające 
przemocy w rodzinie nie chcą poda-
wać swoich danych. Maseczka sku-
tecznie zasłania jej twarz. Niech więc 
będzie Agnieszka. Opowiada o tym, 
jak poznała męża, jak przez kilka lat 
byli parą, pracowali, urządzali miesz-
kanie, wyjeżdżali. Zwyczajne życie. 

– Owszem, przed ślubem zdarza-
ło się, że mój partner zachował się 
wobec mnie nie w porządku, ale to 
były drobne przykrości – wspomina. 
– Kiedy coś przeskrobał, na prze-
prosiny obsypywał mnie prezenta-
mi. Gdybym mogła przypuszczać, 
jakie piekło mnie czeka, nigdy bym 
za niego nie wyszła. Teraz, w czasie 
epidemii, jesteśmy ciągle razem i to 
spotęgowało przemoc. Głównie psy-
chiczną. Kiedy myślę, że tak miałoby 
być już zawsze, jestem przerażona. 
Jeśli dalej tak ma być, to lepiej, żeby 
mąż mnie wykończył. 

Dręczy duszę

Co roku w Polsce przemocy do-
mowej doświadcza ok. 90 tys. osób. 
Głównie kobiet i dzieci. W czasach 
izolacji, kiedy kontakt z psycholo-
giem czy asystentem rodziny jest tyl-
ko zdalny, ojcowie, matki, mężowie, 
w ciałach których ukryli się opraw-

cy, dręczą swoje ofiary. Wiedząc, że 
przemoc karmi się milczeniem.

Mieli dla siebie niewiele czasu. On 
był zapracowanym menedżerem, 
Agnieszka pracowała w kilku firmach. 
– Już pół roku po ślubie, zanim uro-
dziłam dziecko, zaczęły się awantury 
o pieniądze, choć ich nam nie brako-
wało – wspomina Agnieszka. – Kiedy 
moja opinia mu się nie spodobała, 
reagował agresją. Prosiłam, potem 
błagałam, żeby się uspokoił, płaka-
łam, a na koniec – przerażona – kom-
binowałam, jak uciec z mieszkania. 
Zdarzyło się, że próbowałam wybiec 
z domu, ale on zamknął drzwi i zabrał 
klucz. Chwycił mnie za włosy, powalił 
na podłogę, kopał, wyzywał.

Do przemocy fizycznej dołączy-
ła się psychiczna. – Bardzo trudno 
wytłumaczyć, na czym ona polega 
– twierdzi Agnieszka. – Trudno zro-
zumieć, że spojrzenie męża, gesty, 
sposób chodzenia mogą mnie stre-
sować. Z czasem zaczęłam odczuwać 
lęk przed powrotem do domu. A teraz 
prawie z tego domu nie wychodzę. 
Cały czas przebywamy razem. Jest 
dramatycznie. Mąż ciągle ma preten-
sje, krytykuje wszystko, co robię. A to 
obiad mu nie smakuje, a to sprzątam 
nie tak. Mówi, że jestem nic niewarta. 
A na koniec stwierdza: „Ale i tak cię 
kocham”. Kiedyś wychodziłam rano 
do pracy, gdzie jestem poważana 
i lubiana. I te dobre godziny w pra-
cy jakoś przykrywały te złe w domu. 

Teraz pracuję zdalnie, nie mam od-
skoczni. Na dodatek to on teraz – tak 
zdecydował – robi zakupy. Mówi, że 
to z troski, żebym się nie zaraziła. Ale 
faktycznie kontroluje wydatki. Kupu-
je to, co on uzna za stosowne. Ja nie 
mam nic do powiedzenia.

Przypadek Agnieszki potwierdza, 
że przemoc nie jest przypisana do ro-
dzin patologicznych, nadużywających 
alkoholu. Może występować w każdej 
rodzinie. Same kobiety niechętnie się 
przyznają do jej doświadczania. Kie-
dy rozmawia się z tymi, które znalazły 
schronienie w ośrodkach interwencji 
kryzysowej albo w domach dla ma-
tek z dziećmi, nie przytakną, że są tam 
z powodu przemocy. – Nie, mnie to 
nie dotyczy – mówią, ale też nie wy-
jawiają, dlaczego w czasach epidemii 
znalazły się w ośrodku. Opowieści 
o przemocy można znaleźć na porta-
lach organizacji pomocowych.

Anna: „Po urodzeniu córeczki 
zostałam pierwszy raz pobita przez 
męża. Rok później urodziłam drugą 
córeczkę. Gdy malutka miała dwa 
czy trzy miesiące, mąż podniósł na 
mnie rękę po raz drugi. Kiedy urodził 
się synek, zdobyłam się na odwagę 
i zaczęłam poważnie rozmawiać o na-
szej sytuacji. Ogromnie się wzburzył, 
choć nie był pod wpływem alkoholu. 
Popchnął mnie na łóżko, a potem, na 
oczach dzieci, rzucił na ścianę”.

Ewa: „Bił tak, że często traciłam 
przytomność. Bił również dzieci.  

EPIDEMIA 
PRZEMOCY

Dla wielu osób 
stosujących przemoc 

nakaz „zostań w domu” 
staje się instrumentem 

usidlenia ofiary
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Nie dawał pieniędzy na dom. Po kolej-
nej awanturze uciekłam z dziećmi do 
matki. Przyszedł i rzucił się na kolana. 
Przepraszał. I tak wciąż – uciekałam 
i wracałam do niego. Prosiłam o po-
moc policję, ale policja sprawami ro-
dzinnymi mało się interesuje. Raz po 
usilnej mojej interwencji mąż został 
skazany za znęcanie się nad rodziną. 
Była to kara administracyjna – 620 zł. 
To był duży uszczerbek finansowy dla 
całej rodziny”.

Jolanta: „Pewnej nocy mąż bardzo 
mnie pobił, a potem zerwał dzieci 
z łóżek i nakazał pożegnać się z mat-
ką, bo jutro znajdą ją w czarnym wor-
ku zakopanym w lesie. Mąż straszył, 
że może mnie bezkarnie zabić, bo 
ma stwierdzoną chorobę psychiczną. 
A gdy zabije mnie w afekcie, zostanie 
uniewinniony. Przez wiele lat dom był 
najbardziej niebezpiecznym miejscem 
na świecie”. 

Czasem przemoc oprawcy ograni-
cza się do kobiety, żony albo partner-
ki. Ale bywa, że dotyka także dzieci. Te 
najmłodsze są całkowicie bezbronne. 
Trafiają do szpitala z połamanymi że-
brami albo poważnym urazem czaszki, 
powodującym inwalidztwo na całe ży-
cie. A rodzice zarzekają się, że dziecko 
uderzyło się o szczebelki łóżka... Star-
sze, zdesperowane, uciekają z domu. 
Niedawno znaleziono dziewczynkę, 
która miała na sobie tylko pidżamę 
i kapcie. Uciekła w nocy przed do-
mowym oprawcą. Nastolatki potrafią 
przyjechać pod bramę ośrodka inter-
wencyjnego i prosić o przyjęcie. Tak 
zdarzyło się w Domach Dzieci w Pę-
cherach pod Warszawą.

Jest tu 14 miejsc dla dzieci z inter-
wencji. W czasie epidemii limit ten 
nie był przekraczany. – Uważamy, że 
ten problem jest jeszcze przed na-
mi – mówi dyrektor Aneta Piliszek. 
– Na pewno w domach jest wię-
cej przemocowych sytuacji, ale są 
one ukrywane. Teraz do domów nie 
wchodzi prokurator, kurator czy asy-
stent rodziny, wszystkie czynności 
odbywają się zdalnie, a policja działa 
w sposób ograniczony, dlatego jest 
mniejsza liczba interwencji z powo-
du przemocy. Wydaje mi się, że za 
jakiś czas będzie widać, że przemoc 
wzrosła. Bo przecież te rodziny, które 
były pod opieką MOPS, nie zniknęły. 
A teraz nadzór jest minimalny, przy 
czym te osoby są bliżej swoich dzieci 
niż wcześniej, bo dzieci nie chodzą do 
szkoły, a rodzice do pracy. 

W Polsce funkcjonuje 1125 placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych, 
w tym 205 interwencyjnych. W 2018 r. 
w instytucjonalnej pieczy zastępczej 
było 16 732 dzieci, z czego w placów-
kach interwencyjnych – 1209. 

W marcu br. Fundacja Dajemy 
Dzieciom Siłę, największa organizacja 
pozarządowa pomagająca dzieciom, 
zanotowała rekord wiadomości mej-
lowych i liczby interwencji w sytuacji 
bezpośredniego zagrożenia życia. By-
ło wówczas 76 interwencji ratujących 
życie, w kwietniu – 50.

– Marzec był miesiącem, kiedy 
w Polsce diametralnie zmieniła się 
sytuacja – przypomina Dominika Do-
leszczak, psycholożka fundacji. – Licz-
ba połączeń telefonicznych to 5239, 
za to liczba wiadomości mejlowych 
wzrosła z ok. 700 do 1145. W kwiet-
niu było ich aż 1477. Cieszymy się, 
że w kwietniu było mniej interwencji 
ratujących życie niż w marcu. Temat 
przemocy w domu także pojawiał się 
częściej w czasie izolacji. Zdajemy 
sobie sprawę, że przemoc w rodzinie 
jest ukrywana. Im mniejsze dziecko, 
tym bardziej stara się o tym nie mó-
wić – jest lojalne wobec rodziców 
i skoro bliscy powiedzieli, że ma trzy-
mać w tajemnicy sytuację domową, 

to tak robi. My dostosowujemy po-
moc do indywidualnej sytuacji dziec-
ka, biorąc pod uwagę np. to, czy jest 
gotowe samo zgłosić się po pomoc, 
czy jest potrzebny kontakt z kimś za-
ufanym z jego otoczenia. Czasem sy-
tuacja okazuje się tak dramatyczna, że 
wymaga wezwania policji, nie zawsze 
jednak jest to najlepszym rozwiąza-
niem. Zauważyliśmy, że w czasie gdy 
osoby do 18. roku życia mogły się 
poruszać tylko w towarzystwie do-
rosłych, wzrosła liczba wiadomości 
online. Niekiedy dzieci czekały do 
godz. 1 lub 2 w nocy, żeby się z na-
mi skontaktować. W kwietniu liczba 
połączeń telefonicznych zmalała, ale 
rozmowy się wydłużyły. Jest z nami 
w kontakcie wiele dzieci, które z po-
wodu pandemii straciły możliwość re-
gularnej pomocy psychoterapeutycz-
nej. Zdarza się, że traktują te kontakty 
telefoniczne jako namiastkę spotkań 
z psychoterapeutami, którzy do tej 
pory się nimi opiekowali.

Twierdza z tyranem

Ewa Foks, psycholożka i psychote-
rapeutka z Niebieskiej Linii Instytutu 
Psychologii Zdrowia Polskiego Towa-
rzystwa Psychologicznego, mówi, że 
na telefon interwencyjny dzwoni wie-
le kobiet. – W czasie dyżuru telefon 
jest bez przerwy zajęty – wyjaśnia. 
– Od prawie dwóch miesięcy sły-
szymy: „Zostań w domu”. Dla osób 
stosujących przemoc taki nakaz to in-
strument usidlenia ofiary. A dla wielu 
kobiet dom stał się twierdzą. Ale nie 
taką, w której czują się wolne i bez-
pieczne. Teraz dom stał się twierdzą, 
bo panuje w nim jeden władca, który 
nieustannie kontroluje i narzuca swo-
ją wolę pozostałym domownikom.

– Kiedy rozpoczęła się epidemia, 
postanowiliśmy, że choć musimy 
zawiesić kontakty bezpośrednie, 
fizyczne, zrobimy wszystko, by po-
moc płynęła zdalnie – wspomina Ewa 
Foks. –  Konsultacje psychologiczne 
i prawne są realizowane m.in. przez 
Skype’a i przez aplikację Zoom. Pro-
wadzimy zajęcia zdalne z grupami te-
rapeutycznymi i z grupami wsparcia. 
Działają też poradnia telefoniczna i po-
radnia mejlowa. W okresie epidemii 
liczba zgłoszeń telefonicznych wzrosła 

o 100% albo nawet więcej. Rozmowy 
zazwyczaj są długie. Ten, który krzyw-
dzi, odziera swoją ofiarę z wewnętrz-
nej siły i poczucia wpływu na własne 
życie. Kiedy osoby krzywdzone po-
konają bezsilność i zadzwonią, trzeba 
dać im szansę, by mogły się otworzyć 
i opowiedzieć o swoim dramacie, cza-
sem po raz pierwszy, przed drugim 
człowiekiem. To, że nie widzą dyżu-
rującego specjalisty i że rozmowa jest 
anonimowa, bardzo pomaga. Zapo-
trzebowanie na porady psychologicz-
ne jest duże i zaangażowanie dodat-
kowych osób obsługujących taką linię 
telefoniczną byłoby wskazane, ale 
wszystko rozbija się o finanse. Nasze 
poradnie: telefoniczna i mejlowa Nie-
bieskiej Linii IPZ działają w tej chwili 
dzięki wsparciu firmy Avon. 

Ewa Foks mówi, że oni w Niebie-
skiej Linii IPZ wiedzieli, że spraw-
cy przemocy niejako w pakiecie 
wprowadzonym z powodu epide-
mii dostaną izolację, która ułatwi im 

Gdy osoby do 18. roku życia mogły się poruszać tylko 
w towarzystwie dorosłych, wzrosła liczba próśb online o pomoc.
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całkowitą władzę nad bliską osobą. 
Przecież właśnie izolacja jest jedną 
z pierwszych technik manipulacji 
drugim człowiekiem. Sprawca prze-
mocy izoluje swoją ofiarę od przyja-
ciół, od rodziny, by nie miała szans 
na wsparcie ze strony innych. To 
on ma być dla niej całym światem. 
Stosuje techniki wpływu. Mówi: 
„Ten świat się tobą nie interesuje. 
Ten świat uważa, że jesteś nic nie-
warta, że jesteś szurnięta. Tylko ja je-
stem w stanie wytrzymać z kimś tak 
beznadziejnym jak ty”. Albo wprost: 
„Ja mam nad tobą władzę, musisz 
mi się podporządkować”. A tak-
że przekonuje ofiarę o jej niemocy 
i bezwartościowości: „Nie poradzisz 
sobie, jesteś zerem, jesteś słaba, 
jesteś nikim”. Dla wielu osób, które 
żyją w relacji przemocowej, dom – 
szczególnie w okresie epidemii – jest 
więzieniem, pułapką.

– Kiedyś osoba doświadczająca 
przemocy wychodziła do pracy, do 
sklepu, na spacery, mogła złapać od-
dech, pozbierać myśli, zastanowić 
się, co zrobić, mogła szukać pomocy 
u kogoś z otoczenia czy specjalisty 
– tłumaczy Ewa Foks. – W czasie epi-
demii jest z oprawcą zamknięta w do-
mu. Jak w potrzasku. Czasem słyszę, 
że kobieta, która dzwoni, jest gdzieś 
na dworze. Mówi, że w ogrodzie, na 
spacerze z psem, pod lasem... Inne, 
które mogą rozmawiać z mieszkania, 
bo ich oprawca właśnie wyszedł do 
sklepu, uprzedzają, że może będą 

musiały nagle przerwać rozmowę, 
kiedy on wróci.

Kobiety to ponad 90% osób, któ-
re zgłaszają się z powodu przemo-
cy w rodzinie. Ale są też mężczyźni. 
W większości jednak doznają oni 
przemocy od innych mężczyzn: mło-
dzi mężczyźni od ojców, starzy i znie-
dołężniali od synów.

– Sama epidemia nie powodu-
je, że przemoc nagle pojawia się 
w rodzinach, które do tej pory zdro-
wo funkcjonowały, szanowały się 
i kochały – twierdzi psycholożka. 

– W okresie epidemii przemoc eska-
luje w tych rodzinach, w których była 
już wcześniej. Nasiliła się zwłaszcza 
przemoc psychiczna. Sprawca chce 
pozostać bezkarny, więc działa po ci-
chu. Wie, że sąsiedzi są w domach, 
że słyszą. Ale przemoc psychiczna nie 
jest wcale mniej dokuczliwa, wręcz 
przeciwnie, jak mówią kobiety – mo-
że doprowadzić do obłędu. Kobiety 
skarżą się nam: „Ja oszaleję, dłużej 
tego nie wytrzymam”. Nasiliła się też 
przemoc seksualna i ekonomiczna.

Czy kobietom, które doznają prze-
mocy w rodzinie, łatwo jest uciec od 
oprawcy? Zdecydowanie nie. W ca-
łym kraju w 35 ośrodkach przeznaczo-
nych dla kobiet w takiej sytuacji miejsc 
jest zaledwie 591. W Warszawie liczą-

cej 1,7 mln mieszkańców z pomocą 
śpieszy Warszawski Ośrodek Inter-
wencji Kryzysowej na Ursynowie. Ma 
60 miejsc noclegowych. Na Białołęce 
działa Ośrodek Wsparcia dla Kobiet 
z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży 
Etezja prowadzony przez Stowarzysze-
nie Pomocy i Interwencji Społecznej, 
ale on nie przyjmuje kobiet w ramach 
interwencji kryzysowej. Dlatego tam 
nie trafiają kobiety, które teraz posta-
nowiły uciec przed mężem lub partne-
rem. W pobliskim Domu Samotnych 
Matek z Dziećmi prowadzonym przez 

Stowarzyszenie Wspólnymi Siłami 
też nie ma mieszkanek, które przyby-
ły w okresie epidemii. Prezes stowa-
rzyszenia Sylwia Wasiołek mówi, że 
w czasie zarazy dostała mejl od matki 
z dwójką dzieci, która szukała schro-
nienia. Ale w tym ośrodku niczego 
nie można było jej zaoferować, od 
września nie ma tu wolnych miejsc.

Petycja

Fundacja Centrum Praw Kobiet – 
podobnie jak Niebieska Linia IPZ – pro-
wadzi telefon interwencyjny. Jak oce-
nia Urszula Nowakowska, założycielka 
i szefowa fundacji, w okresie epidemii 
kontakt za pomocą telefonu interwen-
cyjnego zwiększył się o ok. 50%, a za 

1. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Pomoc dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia:
tel.: 116 111 (bezpłatny), czynny całą dobę
Kontakt online przez stronę 116111.pl 
Pomoc dla rodziców i nauczycieli w wypadku podejrzenia 
u dzieci i młodzieży m.in. wykorzystywania seksualnego, depre-
sji, myśli samobójczych:
tel.: 800 100 100 (bezpłatny), czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 11.00-17.00
Kontakt online przez stronę 800100100.pl

2.  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego

Poradnia telefoniczna Niebieskiej Linii:
tel.: 22 668 70 00, czynny codziennie w godz. 12.00-18.00

3. Fundacja Centrum Praw Kobiet
tel. interwencyjny: 600 070 717 (płatny według taryfy operatora), 
czynny całą dobę

tel. zaufania: 22 621 35 37 (płatny według taryfy operatora), 
pomoc psychologiczna całą dobę, pomoc prawna w czwartki 
w godz. 10.00-16.00

4.  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
Niebieska Linia

tel. interwencyjny: 800 120 002 (bezpłatny), czynny całą dobę
e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.pl

5. Fundacja Feminoteka
Telefon Przeciwprzemocowy dla Kobiet:
tel.: 888 883 388 (płatny według taryfy operatora), czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00
e-mail: pomoc@feminoteka.pl
aplikacja: avonalert.pl

6. Policja 
Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
tel.: 800 120 226 (bezpłatny), czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.30-15.30 
tel. pomocowe policji: 997 i 112, czynne całą dobę

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

W okresie epidemii liczba zgłoszeń telefonicznych na Niebieską 
Linię wzrosła o 100% albo nawet więcej.
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pomocą mejli o 20%. – Kiedyś 
było mniej napięć, bo ludzie 
spędzali ze sobą mniej czasu, 
mijali się – stwierdza Nowakow-
ska. – Bycie razem przez długi 
czas sprzyja eskalacji przemo-
cy. Część osób dzwoni właśnie 
w sprawie przemocy i załatwie-
nia pobytu w naszym specja-
listycznym ośrodku wsparcia. 
W placówce przyjmujemy ko-
biety interwencyjnie, ale wów-
czas muszą odbyć 14-dniową 
kwarantannę w ośrodku, ma-
my wydzielone na ten cel po-
mieszczenia. Ostatnio zostały 
przyjęte dwie panie. Ale niektó-
re ośrodki nie przyjmują kobiet 
z powodu zagrożenia koronawi-
rusem albo przyjmują dopiero 
po dwutygodniowej kwaran-
tannie poza placówką. To ab-
surdalne i nieludzkie, jeśli każe 
się kobiecie szukać miejsca na 
odbycie kwarantanny. Są jed-
nak kobiety, które z powodu 
przemocy zastanawiały się nad 
przeprowadzką do ośrodka interwen-
cyjnego, ale ostatecznie zrezygnowały, 
bojąc się zakażenia koronawirusem.

W innych krajach europejskich 
w okresie pandemii rządy przygo-
towały specjalne regulacje dotyczą-
ce ofiar przemocy domowej. – Na 
przykład we Francji rząd finansuje 
takim kobietom pobyt w hotelach – 
zwraca uwagę Urszula Nowakowska.  
– Tymczasem polski rząd opracował 
już wprawdzie i skierował do Sejmu 
czwartą wersję tarczy antykryzyso-
wej, ale w żadnej z nich nie uwzględ-
niono potrzeb osób, które z racji epi-
demii są teraz bardziej narażone na 
przemoc domową. Dlatego Fundacja 
Centrum Praw Kobiet przygotowa-
ła petycję w tej sprawie do premie-
ra. Rząd powinien zrobić więcej dla 
tych kobiet. Ale także powinien teraz 
wspierać te organizacje pomoco-
we, które mają wsparcie jedynie ze 
strony samorządów czy prywatnych 
darczyńców. Zbieramy podpisy pod 
tą petycją. Można to zrobić na naszej 
stronie internetowej.

W petycji działaczki z Centrum 
Praw Kobiet apelują do premiera, 
by została stworzona „kompleksowa 
specjalna »Tarcza Antykryzysowa«, 
która w okresie pandemii pozwoli-
łaby zapewnić kobietom doświad-
czającym przemocy i ich dzieciom 
bezpieczeństwo i dostęp do realnej 

i szybkiej pomocy. (…) Brak konkret-
nych rozwiązań (…) daje sprawcom 
poczucie bezkarności oraz stanowi re-
alne zagrożenie dla zdrowia, a nawet 
dla życia wielu z nich. Centrum Praw 
Kobiet szacuje, że w Polsce w związ-
ku z przemocą w rodzinie życie traci 
rocznie od ok. 400 do 500 kobiet”.

Centrum Praw Kobiet i inne or-
ganizacje pozarządowe walczyły też 
o zmiany ustawowe, które umoż-
liwiłyby szybką izolację sprawcy 
przemocy od gnębionej przez niego 
rodziny. Ważnym postulatem było 
to, aby osoba stosująca przemoc 
miała także zakaz kontaktowania się 
z dręczonymi, obejmujący nie tylko 
dom i jego bezpośrednie otoczenie, 
ale również inne miejsca, by kobieta 
nie była nagabywana np. w drodze 
do pracy czy w sklepie. Tak przewi-
dują uregulowania innych krajów 
europejskich. Niestety, ten postulat 
nie znalazł odzwierciedlenia w nowo 
przyjętej ustawie o zmianie Kodeksu 
postępowania cywilnego oraz nie-
których innych ustaw. Sejm przyjął ją  
30 kwietnia, a Senat – bez poprawek 
– 6 maja. Pozostaje podpis prezyden-
ta, ale ustawa i tak wejdzie w życie 
dopiero sześć miesięcy po opubliko-
waniu. Urszula Nowakowska uważa, 
że ten okres jest zbyt długi. Także 
biuro legislacyjne Senatu wskazy-
wało, że należałoby rozważyć skró-

cenie vacatio legis, ale tak się 
nie stało.

Nie wolno milczeć

Na początku epidemii po-
jawiały się głosy, że z obawy 
przed zakażeniem policjanci 
unikają interwencji w przy-
padku przemocy domowej. 
Rzecznik prasowy Komendy 
Głównej Policji insp. Mariusz 
Ciarka zapewnia, że policja re-
aguje na każdy sygnał mogący 
świadczyć o popełnieniu czy-
nu zabronionego. „Przeprowa-
dzanie interwencji związanych 
z przemocą w rodzinie, nawet 
wobec osób objętych kwaran-
tanną, realizowane jest cały 
czas, obecnie z zachowaniem 

szczególnych środków ostrożności 
i zastosowaniem wytycznych główne-
go inspektora sanitarnego MSWiA dla 
policji w tym zakresie – pisze inspek-
tor i apeluje: – Prosimy także, aby są-
siedzi i inne osoby, które mają wiedzę 
o takich sytuacjach, zgłaszały je nam. 
Zdajemy sobie sprawę, że przemoc 
w rodzinie niejednokrotnie ukryta jest 
w czterech ścianach. Wiedza o takich 
sytuacjach pozwoli nam działać. Je-
żeli zajdzie taka potrzeba, będziemy 
szukali, w porozumieniu z innymi 
instytucjami, sposobów rozwiązania 
trudnych sytuacji”. 

Komenda Główna Policji nie dys-
ponuje jeszcze danymi dotyczącymi 
liczby wdrożonych procedur Nie-
bieskiej Karty – a w kwietniu dany-
mi dotyczącymi liczby wszczętych 
w marcu i kwietniu br. postępowań 
z art. 207 kk, który obejmuje właśnie 
przemoc. W marcu policja wszczę-
ła procedurę Niebieskiej Karty wo-
bec 5307 rodzin. To liczba mniejsza 
niż rok wcześniej. Ale czy oznacza, 
że przemoc w czasach epidemii 
jest mniejsza? Nie. Raczej świadczy 
o tym, na co zwracali uwagę psy-
cholodzy, że nasiliła się przemoc 
psychiczna, łatwiejsza do ukrycia, 
trudniejsza do udowodnienia. Po-
wtórzmy: przemoc karmi się milcze-
niem. Warto o tym pamiętać. 

Ewa Smolińska-Borecka

Celem kampanii społecznej 
„Za drzwiami” Fundacji Dajemy 
Dzieciom Siłę jest zachęcenie 
do zgłaszania policji przemocy 
wobec najmłodszych.

FOT. ADOBESTOCK, MATERIAŁY PRASOWE
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Bronisław Łagowski

Gdy się myśli o Andrzeju Wa-
lickim, nasuwa się porównanie 
z Leszkiem Kołakowskim, z którym 
on przez wiele lat dyskretnie, ale 
też wytrwale, rywalizował, czemu 
świadectwo dał w tomie „Listy 1957-
2007”. Studenci w Oksfordzie mówili 
o Kołakowskim „Wielki (Great) Koko”, 
słusznym będzie też mówić o Wiel-
kim Walickim, ale z podkreśleniem 
różnic. Walicki był profesorem na 
wielu uniwersytetach, ale nie lubił 
wykładać na poziomie studenckim 
czy doktoranckim, w ogóle nie lubił 
uczyć, a już zwłaszcza wychowy-
wać. Krąg jego oddziaływania z tego 
powodu, ale też z innych przyczyn, 
nie jest tak szeroki, jak mógłby być. 
Wielkim jest jako badacz, autor 
wielu dzieł tłumaczonych na wiele 
języków lub pisanych po angiel-
sku. Książki Kołakowskiego należą 
do dwóch dziedzin: nauki i literatury 
pięknej – był niezwykle uzdolnionym 
stylistą – nie mówię o utworach roz-
rywkowych, co także potrafił. Walic-
ki pisze językiem naukowym i stylem 
tzw. silnym. W jego książkach nie ma 
miejsca na wielość interpretacji. 

Jego pozycja naukowa w między-
narodówce akademickiej jest mocno 
ugruntowana, mógł wybierać mię-
dzy uniwersytetami amerykańskimi. 
Zdecydował się na uprzywilejowaną 
katedrę na katolickim Notre Dame.

Jako młodzieniec przeczuwał, że 
będzie długo żył, i jego plany nauko-
we sięgały daleko. Gdy zdobył moc-
ną międzynarodową pozycję w ba-
daniach rusoznawczych, postanowił 
wykorzystać ją do wprowadzenia do 
sylabusów anglojęzycznych filozofii 
polskiej. Było to działanie nieprzyno-
szące zbyt dużego uznania, podjęte 
zostało z powodów patriotycznych.

Stosunek Andrzeja Walickiego 
do tzw. komunizmu w Polsce był 
odmienny od poglądów jego kole-
gów z Uniwersytetu Warszawskiego 
i Polskiej Akademii Nauk. Nie zaliczał 
się do rewizjonistów, jak Kołakowski 
czy Baczko, ponieważ nigdy nie był 
marksistą. Jego koledzy stawali się 
coraz bardziej wrodzy wobec ustro-
ju, w miarę jak ustrój łagodniał. Wa-
licki wyznawał zasadę, że jak ustrój 
twardnieje, to i ja twardnieję, a gdy 
ustrój mięknie, to i ja mięknę. Może 
warto zaznaczyć, że jego ojciec był 

oficerem Biura Informacji i Propa-
gandy KG ZWZ-AK i po wojnie kilka 
lat siedział w więzieniu, co jego sy-
nowi bardzo utrudniło życie.

Doskonały brak snobizmu spra-
wił, że tylko przypadkowo dowiedział 
się, że sławny Kozietulski spod So-
mosierry był bratem jego prababki. 
Baronówna von Manteuffel była jego 
babką, a margrabia Wielopolski po-
winowatym, co prawda dalekim.

Romantyzm, mesjanizm 
i nacjonalizm

Walicki dokonał głębokiej rewi-
zji poglądów na polski romantyzm 
i unowocześnił aparat pojęciowy 
służący do badań światopoglądu 
romantycznego. W wielu pracach 
pokazał myślicieli tamtej epoki z ich 
zależnościami od prądów filozoficz-
nych i religijnych Europy, nie tracąc 
z pola widzenia ich specyficznie pol-
skich uwikłań. Jego studia są nie-
zwykle precyzyjne, dokładne, wierne 
historycznemu konkretowi, poza tym 
logiczne i jasne. W pewien sposób 
rehabilitował mesjanizm Mickiewicza 
(ale już nie Krasińskiego), czego dziś 
prawdopodobnie by nie podtrzymał, 
patrząc na to, jak dewastujący jest 
wpływ mesjanizmu obecnie.

Historia idei pokazuje, że nawet 
najbardziej oderwane, zawikłane 
i przynajmniej na pozór dziwaczne 
teorie czy wizje mogą mieć konse-
kwencje praktyczne, wśród których 
należy odnotować możliwość wyko-
lejenia umysłowego całych pokoleń. 
Na ten problem był wyczulony Isaiah 
Berlin, przyjaciel i w pewnym okre-
sie protektor Walickiego. W szcze-
gólności romantyzm uważał on za 
światopogląd w swoim oddziaływa-
niu szkodliwy. Badał głównie roman-
tyzm niemiecki, ale polscy filozofo-
wie, a zwłaszcza poeci, dodali swoje, 
może jeszcze szkodliwsze złudzenia.

Esej „Rewolucja romantyczna: 
kryzys w historii myśli współczesnej” 

Berlin napisał w tonie ostrzegaw-
czym, momentami niemal alarmi-
stycznym. Romantyzm według tego 
brytyjskiego historyka idei i filozo-
fa był swego rodzaju kataklizmem 
w świecie umysłowym; podważył 
centralną ideę Zachodu – racjo-
nalistyczną miarę rzeczy ludzkich, 
ukształtowaną w kulturze antycz-
nej. Ta miara przeżyła upadek świa-
ta grecko-rzymskiego, oparła się 
pierwotnemu i średniowiecznemu 
chrześcijaństwu, a nawet pozostawi-
ła na nim trwałe piętno; straciła na 
znaczeniu dopiero wskutek rewolucji 
romantycznej.

Jakie są konsekwencje polityczne 
tej rewolucji? „Na początku XIX w. 
(a w Polsce – dodajmy – przez dwa 
wieki z przerwami) wielkim podzi-
wem darzono męczenników (głównie 
narodowych), tych, którzy samotnie 
walczyli z przytłaczającą większością; 
tych, którzy w imię ideałów szli na 
pewną zgubę. Wielką estymą cieszy 
się bunt dla samego buntu, a niepo-
wodzenia i porażki przeciwstawiane 
są kompromisowi i (cudzym) suk-
cesom… Wszystko to miałoby nie-
wielkie znaczenie dla Arystotelesa 
[w tekście Berlina występuje jako 
figura obiektywnych miar i kryte-
riów], który brał pod uwagę jedynie 
osiągnięcia godne prawdziwego po-
dziwu”. Romantyczny subiektywizm 
– mówi dalej Berlin – prowadzi do 
odwrócenia hierarchii wartości: do 
uwielbienia intencji, a lekceważenia 
wiedzy. Pod wpływem romantyzmu 
„słowo »realizm« stało się pejora-
tywne, nabrało konotacji bliskich 
bezwzględności, cynizmowi, żało-
snemu kompromisowi z niższymi 
wartościami”.

Dalej Berlin zauważa, że w wyniku 
„romantycznego przewartościowania 
wszystkich wartości etyka intencji 
zastąpiła etykę odpowiedzialności 
za skutki”. Jeżeli ta rewolucja nie 
spowodowała ruiny zachodniego 
porządku moralnego i politycznego, 

Słuchając Walickiego, dowiadujemy się w ciągu 
godziny więcej, niż dałoby nam tygodniowe 

siedzenie w bibliotece

Wielki Walicki
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to tylko dzięki temu, że starsza, kla-
syczna etyka przetrwała i stawia opór 
skutkom romantycznej rewolucji. 
Wiele zależy od stosunku sił zacho-
dzącego między tymi dwiema mo-
ralnościami. W Polsce ten stosunek 
ustalił się na korzyść romantyzmu, 
jeszcze bardziej irracjonalnego i wo-
luntarnego niż jego zachodni wzór.

Dokuczliwa i szkodliwa 
ideologia

Romantyczne myślenie o polityce 
jest w Polsce obciążone nadmiarem 
względów dla imponderabiliów, do 
których dodaje się często dużą dozę 
błota, a także przez moralizm, stoso-
wane jako narzędzia onieśmielania 
wroga politycznego, jego demobi-
lizacji psychicznej, a nierzadko też 
dehumanizacji, w czym celowali 
zwłaszcza Mickiewicz i Krasiński. 
„Zemsta, zemsta, zemsta na wroga, 

z Bogiem – i choćby mimo Boga”, 
pisał ten pierwszy, a w „Księgach 
narodu i pielgrzymstwa”, o których 
papież Grzegorz XVI wyraził się, że 
jest to „dziełko pełne złości i lekko-
myślności”, w języku wystylizowa-
nym na biblijny rzucał najdziksze 
obelgi na nieprzyjaciół Polski. Drugi 
z nich zapewniał, że „nienawiść jest 
dla mnie przykazaniem Bożym”, 
i przekonywał swojego angiel-
skiego przyjaciela, że „na tej ziemi 
nieszczęsnej, spustoszonej, przeba-
czenie byłoby czynem bezbożnym”. 
I razem z taką wykładnią chrześci-
jaństwa głosili ideę zbawienia świata 
przez Polskę, „Chrystusa narodów”. 
U filozofów romantycznych nie spo-
tykamy takiego stężenia nienawist-
nych uczuć, ale woli prawdy, woli 
uznania rzeczywistości też nie znaj-
dujemy. Patriotyzm romantyczny 
polega na kulcie idei narodu, przy 
jednoczesnej obojętności i ślepocie 

na los realnego narodu. Sprowa-
dzony do syntetycznej formuły pa-
triotyzm ten jest niczym innym jak 
wiarą w patriotyzm, upajaniem się 
własnym patriotyzmem, i może iść 
w parze z nienawiścią nie tylko do 
wrogów, ale także do rodaków, jeżeli 
nie są takimi patriotami jak my.

Zaciekawiło mnie, dlaczego Walic-
ki, poświęcając pisarzom i myślicie-
lom romantycznym tyle wnikliwych 
i niezwykle pojęciowo rozbudowa-
nych studiów, przechodził milcząco 
obok trudnych do niezauważenia fał-
szywych jego treści. Odpowiedź, zda-
je mi się, będzie taka: w czasach, gdy 
przeprowadzał swoje badania, miało 
się do czynienia z bezpośrednio do-
kuczliwą i szkodliwą ideologią – z uni-
wersalistycznym w swych ambicjach 
politycznych, ponadnarodowym 
marksizmem, bardzo już rozcieńczo-
nym, lecz ciągle zawierającym w so-
bie ekonomiczną utopię i nadal do-
starczającym usprawiedliwienia, jeśli 
nie uzasadnienia dla złego ustroju.

Walicki należał do tych intelektuali-
stów, którzy byli przekonani, że panu-
jącemu systemowi ideokratycznemu 
należy przeciwstawić rehabilitację 
i rewitalizację polskiej tradycji, a myśl 
romantyczna była jej składnikiem naj-
bardziej „narodowym” (i najłatwiej-
szym do upowszechnienia – co już 
Walickiego mniej interesowało).

Ostatecznie fałszywa strona ro-
mantyzmu jednak stanęła przed nim, 
i to w sposób natarczywy. Wystąpiła 
w realnej polityce i w nastrojach spo-
łecznych jako nacjonalizm ze swoim 
charakterystycznym emocjonalnym 
potencjałem odwetu i nienawiści.

Pogląd Walickiego na polski mesja-
nizm nie był bezkrytyczny. Zwłaszcza 
w mesjanizmie Krasińskiego dostrze-
gał treści dające początek nacjonali-
stycznej megalomanii. Wydobywał 
z poglądów filozofów romantycz-
nych (Trentowskiego, Libelta) za-
rysy programu pracy organicznej. 
W latach 80. przewagę zdobyła jed-
nak recepcja apologetyczna i nacjo-
nalistyczna. 

Problematyka narodu należy – jak 
wspomniałem – do głównych tema-
tów filozofii społecznej Walickiego. 
W środowisku marksistów był z te-
go powodu podejrzewany o skłon-
ności nacjonalistyczne. Teraz o sobie 
pisze: „Dziwne to może (zważyw-
szy na moje sympatie do idei naro-
du), ale wspólnym mianownikiem 

Szanownemu Panu Profesorowi
Andrzejowi Walickiemu,

wielkiemu uczonemu o międzynarodowej sławie,
z okazji 90. rocznicy Urodzin dobrego zdrowia 

i nieustająco wysokiej formy intelektualnej
życzą wraz z czytelnikami i zespołem PRZEGLĄDU

Jerzy Domański, Paweł Dybicz, Bronisław Łagowski, Andrzej Romanowski,  
Robert Walenciak i Andrzej Werblan
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wszystkiego, co odrażające w III 
RP, jest dla mnie nacjonalizm”. 
Podkreśla, że ten nacjonalizm kie-
ruje wrogość nie tylko przeciw 
obcym, lecz praktycznie przede 
wszystkim przeciw samym Po-
lakom, jeżeli wyłamują się z dzi-
siejszego konformizmu.

Nie ma więc potrzeby szukać 
antypolonizmu wśród takich czy 
innych obcych, bo jest on wy-
starczająco widoczny w użytku, 
jaki jest dziś w Polsce czyniony 
z narzędzi władzy oraz propagan-
dy występującej m.in. pod nazwą 
polityki historycznej. Słownie na-
cjonalizm wyraża się najgłośniej 
i rutynowo w rusofobii, ale im 
bardziej nacjonalistyczne partie 
znajdują się u władzy, tym więcej 
Polaków czuje się zagrożonych, 
podczas gdy Rosja nie ponosi 
z tego powodu żadnej szkody. Nacjo-
nalizm nie występuje pod własnym 
imieniem; opanował sztukę pseudo-
nimów i może nazywać się antyko-
munizmem. Mało kto interesuje się, 
czym był rzeczywiście komunizm, 
„ważne jest tylko to, że to coś obce-
go – pisze Walicki – w czym my, ja-
ko naród, nie rozpoznajemy się. (…) 
Wymogi konformizmu, presja w tym 
kierunku, są ewidentnym nacjonali-
zmem. Wszyscy mają myśleć jedna-
kowo o PRL, o »postkomunistach«, 
ciągle »prawdziwi lub metrykalni 
Polacy«, ciągłe straszenie Targowicą, 
zdradą! Presja zbiorowa nieznośna, 
brak szacunku dla jednostki typowo 
nacjonalistyczny. Nacjonalizm bywa 
dziś w Polsce ideologią arogancko 
»antypopulistycznych« elit”. Jego 
plebejska odmiana wydaje się dużo 
mniej groźna.

Wyobraźnia zwrócona
na Wschód

Jaka w takiej atmosferze może być 
polityka zagraniczna? Nie jest ona re-
zultatem namysłu lub świadomego 
wyboru, lecz tylko ujawnieniem, 
kim Polacy są. Ponieważ są zadufa-
ni w sobie, będzie to polityka „mo-
carstwowa”. Nie umiejąc zdać sobie 
sprawy ze swego położenia w środku 
Europy, będą śnić sen pijanych sar-
matów o swojej wielkości na Wscho-
dzie i powtarzać prometeizm, który 
już za pierwszym razem był trochę 
szpiegowską komedią. Niezdolni do 
ułożenia sobie normalnych stosun-

ków z innymi narodami, jedne chcą 
prowadzić, drugie brać pod swoją 
protekcję, silniejszym wskazywać 
cele, mądrzejszych uczyć historii. 
Oto polski mesjanizm, który zawład-
nął urzędami państwowymi i czyni 
z tego użytek. 

Łatwo się domyślić, że Walicki 
choćby z racji tego, czego doko-
nał w nauce, szczególnie interesuje 
się stosunkami polsko-rosyjskimi. 
W książce „O inteligencji, liberali-
zmach i o Rosji” pisze: „Reprezentu-
ję pewną ciągłość myślenia, może 
większą niż inni, którzy dokonali wol-
ty o 180 stopni. Wyjaśniałem moje 
zaangażowanie w prace nad myślą 
rosyjską, tłumaczyłem to tym, że jest 
potrzebne większe zrozumienie mię-
dzy Polską a Rosją, co wynika z geo-
polityki. Geopolityka się zmieniła, ale 
pozostała u mnie sympatia dla Rosji, 
przekonanie, że jest ona czymś waż-
nym, że powinien istnieć przyjazny 
dla Rosji kierunek opinii publicznej, 
nie tylko »polska partia« powinna 
istnieć w Rosji, jak pisał Norwid. Nie 
przyłączyłem się do łatwych tez de-
terminizmu kulturowego, głoszących, 
że Rosja jest czymś innym kulturowo, 
a my (…) powinniśmy trzymać się 
z dala od wschodniej zarazy. Jestem 
okcydentalistą w ocenie rosyjskiej 
myśli. Podkreślam zasadnicze podo-
bieństwo rozwoju Rosji, pomimo róż-
nicy chronologii, do rozwoju Europy, 
nie akcentuję obcości cywilizacyjnej 
(…), nie kopię przepaści między Eu-
ropą Zachodnią a Rosją, wręcz prze-
ciwnie, staram się je zasypywać”.

Walicki odrzuca esencjalistyczną 
interpretację tego kraju i pogląd, że 
mentalność rosyjska posiada nie-
zmienne cechy. Na temat dzisiejszej 
Rosji, jej przemian wewnętrznych, 
zachowań i poglądów inteligencji, 
a także tego, jak jest widziana z per-
spektywy amerykańskiej, wypowiada 
się rzadziej, niżby się chciało, ale to, 
co ogłasza, jest kapitalnie trafne (przy-
kład: miesięcznik „Dziś”, 6/2008).

Jaki liberalizm

W jednej z ostatnich swoich ksią-
żek Walicki poświęca dużo uwagi in-
teligencji, jej historycznym losom, jej 
roli w staraniach i walkach o wyzwo-
lenie klas uciskanych, dylematom, 
jakie się przed nią pojawiają, gdy 
chce dochować wierności swoim 
zaangażowaniom politycznym i jed-
nocześnie bronić ponadczasowych 
wartości, a zwłaszcza prawdy. Czy 
obowiązki klerka są do pogodzenia 
z rolą kontestatora lub bojownika 
o cele narodowe i społeczne?

Przymierzając postawę domi-
nującej części inteligencji III RP do 
tradycyjnych wzorów, dochodzi do 
pesymistycznego wniosku, że obie 
tradycje inteligenckie – klerkowska 
i społecznikowska – zostały porzu-
cone. Ta grupa przyczyniła się do 
zredukowania liberalizmu do doktry-
ny ekonomicznej, stanęła po stronie 
nowobogackich, a warstwy skrzyw-
dzone onieśmielała, kwalifikując ich 
dążenia jako nieuzasadnione i „popu-
listyczne” roszczenia.

Prof. Andrzej Walicki 
otrzymuje z rąk prezydenta 
Włoch Oscara Luigiego 
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nazywaną humanistycznym 
Noblem, listopad 1998 r.

14 grudnia 2005 r. 
prezydent RP Aleksander 

Kwaśniewski odznaczył 
prof. Andrzeja Walickiego
 Krzyżem Wielkim Orderu 

Odrodzenia Polski. 

FOT.KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI, ARCH.PRYWATNE.REPRODUKCJA KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI, PAP/TOMASZ GZELL



2511-17.05.2020 PRZEGLĄD

SYLWETKI

Myślę, że niespodziewana u Wa-
lickiego, zdecydowana krytyka neo-
liberalizmu jako teorii i praktyki eko-
nomicznej tłumaczy się w głównej 
części rozczarowaniem do inteligencji 
postsolidarnościowej, która skwapli-
wie przeszła od sojuszu z robotnika-
mi do apologii kapitalizmu. Dlacze-
go ta krytyka jest niespodziewana? 
W latach 70. i 80., gdy ogół inteligen-
cji z opozycją demokratyczną włącz-
nie myślał o gospodarce na sposób 
socjalistyczny, Walicki opowiadał się 
za przemianami wolnorynkowymi 
i przez zwolenników wolnego rynku 
uważany był słusznie za sojusznika 
(bywał np. zapraszany na zebrania 
Krakowskiego Towarzystwa Przemy-
słowego, założonego przez znanych 
zwolenników kapitalizmu: Tadeusza 
Syryjczyka i Mirosława Dzielskiego).

Walicki oczywiście nie jest socja-
listą, zwalcza kolektywizm w każdej 
postaci, nie może jednak się zgo-
dzić, aby domaganie się przez ro-
botników sprawiedliwszej zapłaty 
zbywać słowem „roszczenia”, a do 
egoistycznych roszczeń reprywaty-
zacyjnych dopisywać usprawiedli-
wienia wzięte z rezerwuaru fałszy-
wej polityki historycznej. Ze swojej 
strony zgłosiłbym zastrzeżenie, iż 
w sporach o liberalizm trzeba pamię-
tać, że dziedziną, w której wolność 
jest najbardziej twórcza i pożytecz-
na, a zarazem ciągle zagrożona, jest 
gospodarka. W reżimie dyktatorskim 
intelektualiście mniej zaszkodzi cen-
zura niż przedsiębiorcy konfiskata lub 
ruina spowodowana środkami fiskal-

nymi. To zagadnienie należy 
do innego kontekstu.

Umysł w pewnym sensie 
prawniczy

Można spotkać dwojakie-
go rodzaju uczonych: jedni 
piszą książki bogate w treść, 
a w rozmowie nie mają już nic 
do dodania i dobrze, jeśli są 
na poziomie swoich książek. 
Będą to przeważnie uczeni 
amerykańscy. Drudzy pisali, 
a może jeszcze piszą, książki 
drętwe i do tego stopnia pu-
ste, że człowiek się pyta, po 
co zadawali sobie ten trud, ale 
w rozmowie okazują się nie-
kiedy wielkimi erudytami, zna-
komitymi dialektykami i anali-
tykami, doskonale znającymi 

swoją dziedzinę z przyległościami, 
tak że ta błyskotliwość i ta drętwota 
występujące pod jednym nazwiskiem 
wywołują na naszym obliczu zdziwie-
nie. Tacy się trafiali przeważnie wśród 
uczonych radzieckich.

Andrzej Walicki należy do trzecie-
go rodzaju, słabo reprezentowanego 
w przyrodzie: w nim bogactwo wie-
dzy opublikowanej w książkach oraz 
żywej, niezapisanej dodają się do 
siebie. Słuchając go w jego dobrych 
chwilach – a ma je często, gdy pod 
wpływem podniet, których natury 
nie zawsze można się domyślić, po-
rywa go chęć skorygowania poglą-
dów politycznych lub historycznych, 
albo gdy chce pokazać, co się kryje 
za sporem teologicznym, albo jak wę-
drują idee z kraju do kraju, z jednej 
epoki do drugiej, jak się zmieniają lub 
przeciwnie, pozostają takie same, jak 

przywołuje do swego wywodu mnó-
stwo faktów i zależności między ni-
mi, które same przez się są ciekawe 
– dowiadujemy się w ciągu godziny 
więcej, niż dałoby nam tygodniowe 
siedzenie w bibliotece.

Ma on umysł w pewnym sensie 
prawniczy: jeśli jakieś stwierdzenie 
jest prawdziwe, logiczne, to w jego 
przekonaniu trzeba się do niego ży-
ciowo dostosować. Postawa mało 
słowiańska.

Niewątpliwie Andrzej Walicki jest 
też w jakiejś głębokiej niezgodzie ze 
swoją klasą – inteligencją i nawet 
jej częścią liberalną. Ona inaczej pa-
trzy na to, co się teraz dzieje, tak-
że na Polskę oznakowaną literkami 
PRL, na polskie sprawy wewnętrzne 
i zagraniczne. Ale jest druga różnica, 
która umacnia tę pierwszą: pogląd 
na sposób wiązania ze sobą faktów, 
zdarzeń, dążeń i poglądów. Najogól-
niej rzecz ujmując, stosuje on kate-
gorie przyczyny i skutku tam, gdzie 
przeważnie fałszywie domyślamy się 
działania intencji, demonstracji, poka-
zu, dawania świadectwa bądź samo-
istnej mocy wartości lub symboli.

Walicki był krytyczny wobec 
„opozycji demokratycznej” i Soli-
darności, ale występował z pozycji 
sojusznika, a nie wroga. A jaki ma 
stosunek do rządów tego obozu? 
Jest to głębokie rozczarowanie, do-
chodzące do stanu rozpaczy. Polska 
cofnęła się do najgorszych tradycji. 
Nastąpiło wyabsolutyzowanie nurtu 
powstańczego i samobójczego. Za-
negowano wartość tego, co łączyło 
Polskę ze światem zachodnim – ideę 
postępu i miar uniwersalnych.

Bronisław Łagowski


