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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

Karmieni kłamstwami i frazesami młodzi Polacy mają kiedyś powtórzyć to, co zrobili ich rówieśni-
cy w powstaniu warszawskim. Dziś młodych próbuje się wychowywać tak, by jak powstańcy ginęli 
za cynicznych polityków i marnych wojskowych. Wodzowie już są. Widzimy, jak bredzą w mediach. 
Brakuje im tylko wojska. Nie tego w mundurach. Bo tam pamięć o tym, co prawica potrafi zrobić, 
gdy zdobywa władzę, jeszcze długo będzie żywa. Prawicowi fanatycy buszują wśród uczniów i stu-
dentów. Do nich kierują załganą historię powstania. Symbolem tej polityki jest Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Fotoplastikon pokazujący wycieczkom, jak to z pieśnią na ustach małolaty szły z vi-
sami na tygrysy. Czyli z pistolecikiem na czołgi. Ze śpiewem na ustach, listem powstańczej poczty 
do ukochanej i pokazem teatrzyku. To też oczywiście było. Na dalekim marginesie. Ale że ładnie się 
nadaje do budowania mitu prawie zwycięskiego powstania, zwiedzający dostają właśnie to.

A gdzieś w oddali jest prawdziwy obraz powstania. Obraz potwornej klęski. Głupoty i bez-
myślności, ale też cynizmu i wyrachowania politycznego tych, którzy zadecydowali o wypro-
wadzeniu na rzeź bardzo słabo uzbrojonych i kompletnie nieprzygotowanych do walki młodych 
ludzi. Walki z frontowymi oddziałami niemieckimi i renegatami z krajów podbitych. Decyzja o wy-
buchu powstania była wyrokiem śmierci dla ludności cywilnej miasta. Szacuje się, że między  
120 a 140 tys. ludzi, w tym kobiet i dzieci, zamordowano w ciągu dwóch miesięcy 1944 r. Tysiące 
kobiet zgwałcono. Po Warszawie zostało morze ruin.

Co o tym wie wycieczka, która trafia do muzeum kierowanego od początku przez Jana Ołda-
kowskiego? Z jakim obrazem powstania idzie przez życie młody człowiek, który wierzy nauczycie-
lom i w to, co mu wkładają do głowy w muzeach? Kiedy zaczniecie mówić im prawdę? O strachu, 
bo przecież każdy wtedy potwornie się bał. O rozpaczy, gdy po kilku dniach było wiadomo, że 
nie będzie przejęcia miasta po uciekających Niemcach. O powszechnym głodzie. I bardzo często 
wrogiej postawie cywilów, którzy cierpieli nie za swoje grzechy. I nie chcieli umierać, mimo że 
– jak mówią politycy prawicy – są wartości cenniejsze niż życie. A umierali, i to masowo. Z wy-
mordowanych cywilów mniej niż połowę, bo tylko 60 tys., znamy z imienia i nazwiska. A reszta? 
Anonimowe ofiary polityków i wojskowych, którym prawica zafundowała ulice, place i mosty. 
Nie patrząc na to, że tylko na Woli zebrano 12 ton ludzkich prochów. To, co wówczas stało się 
w Warszawie, nie mieści się w ludzkiej wyobraźni. I zasługuje na wyjątkową lekcję. I wieczną 
żałobę. Może jeszcze się tego doczekamy.

* Tytuł serii książek wydanych przez PRZEGLĄD

PROF. ANDRZEJ 
ZYBERTOWICZ, 
doradca prezydenta Dudy
Zastanawiam się, 
jak komunikować się 
z ludźmi (10 mln), którzy 
dali się zmanipulować.
„Dziennik Gazeta Prawna”

ANTONI SZPAK, satyryk
Prawie wszyscy 
wybrańcy narodu, 
kończąc składanie 
przysięgi, prosili: Tak 
mi dopomóż Bóg! To 
niebywała bezczelność 
prosić Boga, by 
dopomógł w szerzeniu 
chamstwa i nienawiści.
„Angora”

JANUSZ LEON 
WIŚNIEWSKI, pisarz
Świat po pandemii będzie 
taki sam jak wcześniej. 
Tylko jeszcze gorszy.
„Forum” (za „Kommiersant”)

JAN A.P. KACZMAREK, 
laureat Oscara za muzykę 
do „Marzyciela”
W Hollywood ważne jest 
nie to, kim jesteś, lecz to, 
jak jesteś postrzegany. 
I trzeba się bić.
„Rzeczpospolita Plus Minus”

Zakłamana historia powstania*
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 Powstanie nie miało żadnego sensu 
Tego typu tytuły są krzywdzące. Powstanie miało sens 

dla tych, którzy w nim walczyli, i w momencie, w którym 
wybuchło. Ludzie, którzy sięgnęli po broń, nie byli ogra-

niczeni mentalnie, by robić coś zupeł-
nie nielogicznego. I nie sądzę też, że 
dążyli do autodestrukcji. Trzeba mieć 
odwagę, by o tym dyskutować. Bo 
ktoś dla własnego ego i tylko po to, 
by mieć rację, chce na siłę udowod-
nić, że śmierć ludzi w powstaniu była 
bezsensowna. Może dość tej polemi-
ki, bo w tamtym momencie i w tamtej 

godzinie ten sens istniał, inaczej nie byłoby powstania, 
i w tym momencie historycznym został on utrwalony.

Grażyna Pietruczuk
•

Niech pani to powie matce z małymi dziećmi miesz-
kającej kilkanaście dni w piwnicy, pod ciągłym ostrza-
łem, świadomej, co czeka ją i jej dzieci, gdy do tej piw-
nicy wejdą ONI. Albo rodzinom 140 tys. ofiar czy tym, 
co potracili dorobek swojego życia.

Janusz Rak
•

Sensu to nie ma świętowanie rok w rok daty wybuchu 
powstania nie jako tragedii narodowej, tylko jako oporu 
przeciwko Związkowi Radzieckiemu, jak to próbuje – nie 
bez sukcesów – wmawiać prawicowa propaganda.

Michał Czarnowski

FOT. ANDRZEJ HULIMKA/FORUM

Prezentacja filmu – załącznika 
do raportu o katastrofie smo-
leńskiej. Macierewicz nie ma 
cienia wątpliwości, że jeszcze 
w powietrzu doszło do dwóch 
eksplozji, a dostarczone przez 
Rosjan dane z rejestratorów 
lotu sfałszowano. Kiedy na-
stąpi publikacja zamkniętego 
w sejfie raportu, nie wiadomo.

ZDJĘCIE 
TYG DNIA

Jerzy Czech, poeta, publicysta
O rozczarowaniach 
prof. Andrzeja Romanowskiego

Urszula Nowakowska, 
prezeska Centrum Praw Kobiet
Po co jest potrzebna  
konwencja stambulska

Gen. Waldemar 
Skrzypczak
Wojsko nam zardzewiało

Wkrótce w PRZEGLĄDZIE

 To nie jest kraj dla dobrych ludzi 
Wolałabym, żeby ta ocena naszego kraju była przesadnym 

i niesprawiedliwym objawem goryczy. Niestety, nie jest. To 
dokładny, prawdziwy obraz naszej rzeczywistości politycznej, 
społecznej, duchowej. Nieustające opluwanie PRL i triumfa-
lizm z powodu jej „pokonania” doprowadziły do stanu, w ja-
ki wpadliśmy. Wszystko, co było dobre 
w Polsce Ludowej (bez przymykania oczu 
na liczne niedoskonałości i wady), zostało 
zamienione w zło. I złe wyda owoce.

Anna Kremiec
•

Można przestać pić, żyć świadomie 
i zacząć zmieniać świat od siebie. Potem 
zmieniać innych, ich myślenie o lewicy. 
Kłania się nieśmiertelna praca u podstaw społeczeństwa. 
PiS wykonało tę robotę bardzo dobrze, więc wygrało. I bę-
dzie wygrywać tak długo, jak długo będziemy płakać, a nie 
działać. Rozumiem, czemu ludzie chcą opuścić Polskę. Ale 
sianie defetyzmu i ucieczka z podwiniętym ogonem nie jest 
rozwiązaniem. Podobne listy, apele dają jedynie satysfakcję 
zwycięzcom i nakręcają frustrację przegranych. Moim zda-
niem PAD i spółka z przyjemnością drukują je sobie i czyta-
ją, kiedy jest im smutno. Osiągnęli sukces, wygonili część 
przeciwników, a część się biczuje, bo utknęła w Polsce. Szok 
wywołany brakiem zmiany u steru rozbije resztki jedności 
opozycji. Co robić? Dalej do pracy nad zmianami i przede 
wszystkim trzeba być konsekwentnym. Kropla drąży skałę.

Tomasz Rurek Rurkowski
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Wujki od marszałka Kuklińskiego
Cyrk wokół tego szpiega i zdrajcy będzie trwał do końca świata. 
A przynajmniej dopóki paru wujków będzie mogło na Ryszardzie 
Kuklińskim dobrze zarobić. A zara-
biać mogą, tylko robiąc nieustanny 
rejwach. I tak folklor z Krakowa, czyli 
Jerzy Bukowski, i folklorek z Warsza-
wy, Filip Frąckowiak, wymyślili sobie, 
że Duda odznaczy szpiega Orderem 
Orła Białego. Powagi ten order już 
dawno nie ma, więc może dobije go 
uhonorowanie Kuklińskiego?
Na tym oczywiście się nie skończy! 
Frąckowiak jako „dyrektor” izby pa-
mięci Kuklińskiego nie dokłada przecież do niej z własnej kieszeni. 
A kiedy dostanie jeszcze lepszą gażę? Jak izbę zamieni na muzeum 
MARSZAŁKA KUKLIŃSKIEGO. Starajcie się, wujki, starajcie. Do-
brym argumentem dla Dudy jest świadectwo moralności, jakie 
Kuklińskiemu wystawił William Casey z CIA. Bo wiadomo, że CIA 
ma moralność w genach.

Trump, jakiego nie znacie
Polscy amerykaniści nie mają lekko. Ambasador Mosbacher jest 
czujna jak ważka i drobiazgowo pilnuje interesów swojego umiło-

wanego przywódcy. Źle znosi na-
wet lekko krytyczne piski. Urzęd-
nicy ambasady USA pilnie śledzą 
media nad Wisłą. I szybko reagu-
ją. Miło nie jest, więc urzędnicy 
rządowi wolą COVID-19 od wizyty 
w ambasadzie. 
Ale Amerykanie bywają też mili. 
Zwłaszcza gdy wizytę składa im 
ulubiony amerykanista Zbigniew 

Lewicki. Najulubieńszy. Lider rankingu. Sami popłakaliśmy się 
ze wzruszenia, czytając, co Lewicki napisał w „Rzeczpospolitej” 
o Trumpie. Cytujemy, by niczego nie uronić ze skarbnicy myśli 
Lewickiego: „Wykaz jego (Trumpa) osiągnięć zarówno w polityce 
zagranicznej, jak i wewnętrznej jest imponujący”, „W powojennej 
historii USA tylko dwaj prezydenci wykazali tak intensywną ak-
tywność”, „Jest prezydentem niekonwencjonalnym”. A to akurat 
prawda. Złote myśli Lewickiego czytała ambasador Mosbacher. 
Była przeszczęśliwa. A Trump? Ten to nic nie czyta.

Horała idzie na rekord
Ci odlatują, ci zostają. Stara piosenka, 
a brzmi, jakby powstała wczoraj. Od-
latują, a precyzyjniej odchodzą, skła-
dając rezygnacje, kolejni członkowie 
władz Centralnego Portu Komunikacyj-
nego. Przestają wierzyć w sens wymy-
ślonego przez aparatczyków PiS gigan-
tycznego lotniska nad Pisią Tuczną.
Symbolem tej niezwykle butnej ekipy 
jest poseł PiS Marcin Horała. Świetnie pasuje do funkcji pełno-
mocnika rządu ds. CPK. A jego słowa o lotnisku nad Pisią Tuczną, 
„idziemy na rekord świata”, są faktycznie światowym rekordem. 
Megalomanii i hucpiarstwa. Horała z polityki dobrowolnie nie od-
leci. Gra życiową rolę. Kasę też ma jak nigdy dotąd. Rekordową. 
A może to jest ten rekord świata? Z pewnością nie, w oczach pana 
posła widać dużo, dużo więcej.
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Mimo szumnych deklaracji rządu i propagandy, jak 
skuteczna jest walka z wyłudzeniami podatków, luka 
w podatku CIT sięga 22 mld zł.

Michał Woś, minister środowiska z Solidarnej Polski, 
wykorzystuje nadzór nad Lasami Państwowymi do 
zaśmiecania lasów pomnikami kolaborującej z hitle-
rowcami Brygady Świętokrzyskiej. Woś zapowiedział, 
że pomnik sfinansuje nadleśnictwo we Włoszczowie, 
które wcześniej protestowało i nie chciało tego robić.

Po pięciu latach demolowania sądownictwa efekty 
są takie, że na rozprawę w Naczelnym Sądzie Ad-
ministracyjnym czeka się średnio dwa lata. Skarg 
kasacyjnych czekających na rozpoznanie jest 27 tys.

Joanna Lichocka, posłanka PiS, która już zawsze 
Polakom będzie się kojarzyć z palcem, została od-
wołana z funkcji zastępcy przewodniczącego sej-
mowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Cracovia została ukarana przez PZPN za korupcję 
w sezonie 2003/2004 karą pieniężną w wysokości 
1 mln zł i pozbawieniem 5 pkt w nowych rozgryw-
kach Ekstraklasy.

O 25% spadła w latach 2012-2017 powierzchnia 
ekologicznych użytków rolnych, z 658 tys. ha do 
495 tys. ha. Spadła też liczba producentów ekolo-
gicznych – z 25 427 do 21 400.

Górnicy, którzy wyzdrowieli po zarażeniu wiru-
sem COVID-19, pomagają chorym, oddając osocze 
w szpitalu MSWiA.

Jerzy Owsiak zamiast tradycyjnego, gromadzące-
go setki tysięcy uczestników festiwalu w Kostrzynie 
nad Odrą zorganizował tę imprezę w sieci i nazwał 
ją Najpiękniejszą Domówką Świata.

250 dzieci urodziło się w Łodzi w ciągu ostatnich 
pięciu lat dzięki wprowadzonemu przez miasto 
programowi in vitro.

Karolina Sierakowska, dyrektor Centrum Kultury 
i Rekreacji w Lądku-Zdroju, mimo braku jakiego-
kolwiek wsparcia Ministerstwa Kultury sprawnie 
zorganizowała XXII Festiwal Baletowy.

Bytom nie dołączył do 35 miast i powiatów oraz 
województwa łódzkiego, które ogłosiły się „stre-
fami wolnymi od LGBT”. Radni Bytomia odrzucili 
petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Ratalna sprzedaż laptopów wzrosła o 825%, 
notebooków o 566%, telewizorów o 155% i smart-
fonów o 133%.

Największa farma fotowoltaiczna w Polsce będzie 
w gminie Witnica w Lubuskiem. Instalację o mo-
cy szczytowej 64,6 MW buduje niemiecka firma 
BayWa r.e.

FOT. YOUTUBE (3)



Co robić z kierowcami, którzy w czasie jazdy piszą SMS-y, 
oglądają filmy, rozmawiają przez komórki…

YTANIE
TYGODNIA

TADEUSZ WIESŁAW BRATOS,
przewodniczący Stowarzyszenia 
Psychologów Transportu w Polsce

Należałoby odwrócić pytanie: co 
zrobić, żeby takie zachowania nie miały 
miejsca. Ponieważ trudno zmienić nawy-
ki 30- czy 40-latków, powinniśmy uczyć 
odpowiedzialnych postaw tych, którzy 
dopiero będą kierowcami. Nie chodzi 
jednak o 18-latków, którzy zapisują się 
na naukę jazdy, bo to też zbyt późno, po-
za tym nie ma szans, by podczas kursu 
poświęcić odpowiednią ilość czasu na 
tego rodzaju wartości. Wychowanie ko-
munikacyjne powinno się rozpoczynać 
w przedszkolu, jak w Niemczech. Jeśli 
kilkuletniemu dziecku wpoi się, że czer-
wone światło obowiązuje bez względu 
na sytuację, będzie respektować tę za-
sadę przez całe życie. Ludzie, którzy nie 
przeszli prawidłowej edukacji, wyrabiają 
w sobie przeświadczenie, że najgorsze 
scenariusze mogą się przytrafić wszyst-
kim, tylko nie im, przez co ich subiek-
tywne poczucie zagrożenia spada. Tylko 
stałe utrzymywanie świadomości, że al-
kohol, brawura na drodze czy używanie 
telefonu stanowią zagrożenie dla zdrowia 
i życia, sprawi, że kierowcy będą się za-
chowywać dojrzale.

HALINA KOLO,
emerytowana edukatorka w zakresie 
bezpieczeństwa drogowego

Wysokie kary pieniężne za tego ro-
dzaju zachowania powinny zmusić ludzi 
do myślenia, bo chyba najbardziej boli, 
kiedy trzeba sięgnąć do własnej kieszeni. 
Gdyby mandaty były wyższe, większość 
kierowców zaczęłaby się pilnować, bo 
szkoda by im było pieniędzy. Natomiast 
nie zabierałabym prawa jazdy osobom 
popełniającym ten rodzaj wykroczenia.

WOJCIECH KOTOWSKI,
ekspert ds. prawnych aspektów 
wypadków drogowych, 
Pomorski Kancelaria Adwokacka

Należałoby znowelizować prawo kar-
ne, maksymalnie zaostrzając przepisy do-
tyczące takich kierowców. Osoby, którym 
zostanie udowodnione, że za kierownicą 
np. wysyłały SMS-y, powinny mieć zakaz 
prowadzenia pojazdów przez co najmniej 
rok, a następnie ponownie przystępo-
wać do egzaminu na prawo jazdy. Dla 
większości kierujących będzie to kara 
wystarczająca, by uświadomili sobie, że 
nie opłaca się w ten sposób postępować. 
Kierowcy muszą zrozumieć, jakim  niebez-
pieczeństwem jest skupianie się na tele-

fonie, uniemożliwiające pełną obserwację 
pola jazdy i opóźniające reakcje. Może to 
się skończyć tragedią, np. jeśli na jezdni 
pojawi się dziecko, dlatego korzystanie 
z tego urządzenia jest wskazówką, że ma-
my do czynienia z potencjalnym zabójcą, 
co powinny odzwierciedlać przepisy.

Czytelnicy PRZEGLĄDU                     

JERZY KRAWIEC-MOSTOWIAK
Tutaj trzeba działać globalnie i wprowa-

dzić bezwzględny nakaz stosowania zabez-
pieczeń w telefonach. Czujniki są w stanie 
wykryć ruch pojazdu, zwłaszcza w połą-
czeniu z czujnikiem zbliżeniowym ukrytym 
np. w kierownicy. Kwestia czasu, kiedy 
wszyscy producenci wprowadzą wspólne 
standardy w tym zakresie.

KATARZYNA WYKA
Odbierać prawko na miesiąc, za drugim 

razem na pół roku, a za trzecim całkiem. 
Tylko najpierw edukacja, od małego.

WŁODZIMIERZ ZIELICZ
Myślę, że 1,5-2 tys. zł mandatu (i dwa 

razy tyle za recydywę) szybko załatwiłoby 
sprawę. A jeśli dojdzie do wypadku, ka-
rać tak jak tych „pod wpływem”.
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Robert Walenciak

Sądzę, że to nastąpi już zaraz po 
wakacjach – mówi o rekonstrukcji 
rządu Jarosław Kaczyński. I nie jest 
to odwracanie uwagi, zabawa dla 
dziennikarzy, żeby mieli czym się zaj-
mować. Rekonstrukcja rządu to spra-
wa poważna. Bo pod tą nazwą kryje 
się rekonstrukcja układu sił wewnątrz 
rządzącej prawicy. Prezes PiS chce 
go ustalić na nowo. Pytanie, kogo 
wyniesie, a kogo strąci.

Powód jest!

Tak naprawdę o rekonstrukcję 
rządu aż się prosi. Obecny gabinet 
Mateusza Morawieckiego to 24 mini-
sterstwa, w sumie ministrów i wice-
ministrów mamy około 120. Raczej 
smutny rekord w historii III RP.

PiS o tym wie, odchudzenie rządu 
mogłoby więc być dobrym chwytem 
marketingowym – w trudnych cza-
sach rząd zaczyna od siebie i teraz 
zamiast 24 ministerstw będzie 15. 
Albo nawet 12!

Jest też inny powód rekonstruk-
cji – świat się zmienia, zmieniają się 
priorytety rządu, od czasu do czasu 
trzeba też zmienić jego strukturę. 
Prześledźmy, jak zmieniały się mi-
nisterstwa w III RP. U jej początków 
mieliśmy np. Ministerstwo Prze-
kształceń Własnościowych, teraz ma-
my Ministerstwo Cyfryzacji. Realne 
potrzeby wymuszają zmiany. Tylko 
że w tym przypadku nie o to chodzi.

Aha, warto wspomnieć o jeszcze 
jednym argumencie – otóż PiS, do-
konując rekonstrukcji rządu, chętnie 
mówi, że walczy z „Polską resorto-
wą”. Tak zresztą tłumaczył to w ra-
diowej Trójce szef Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, Michał Dworczyk: 
„My mówimy od wielu lat, że trze-
ba skończyć z Polską resortową, że 
jest szereg projektów, które są re-
alizowane horyzontalnie, a do tego 
jest potrzebna dobra współpraca 
ministerstw”.

Czyli PiS po pięciu latach rządów 
woła, że trzeba skończyć z Polską re-
sortową... Ale Dworczyk nie jest pierw-
szym politykiem tej partii, który o tym 

mówi. Wcześniej wspominała o tym 
w roku 2017 ówczesna premier Beata 
Szydło. „Resortowość jest w Polsce 
problemem”, przyznała w radiu RMF. 
Ale zaraz dodała: „Ci, którzy uważają, 
że da się uniknąć resortowości, nie 
mają racji; ona jest i będzie”.

Albo więc lament Dworczyka 
o Polsce resortowej jest tak napraw-
dę opowieścią o imposyblizmie PiS, 
o nieudolności w zarządzaniu, albo 
to rzucony bez większej refleksji ar-
gument, żeby coś powiedzieć, jakoś 
te zmiany wytłumaczyć. Albo jedno 
i drugie, ku czemu bym się skłaniał. 

Szydło wyszło z worka

Jeżeli wspomnieliśmy Beatę 
Szydło, to historia rekonstrukcji jej 
gabinetu dość dobrze wprowadza 
w atmosferę obecnych dni. Bo tak 
naprawdę pierwsza rekonstrukcja 
nastąpiła, zanim ten rząd powstał. 
W czasie kampanii wyborczej i PiS, 
i Jarosław Kaczyński zapowiadali, że 
w nowym rządzie nie będzie Anto-

niego Macierewicza, mówiono też, 
że nie będzie Zbigniewa Ziobry. Tym-
czasem obaj w nim się znaleźli. Po-
tem, w roku 2016, doszło do kolejnej 
dyskusji o restrukturyzacji. Mówiono 
o tym długo, media pasjonowały się 
zapowiadanymi zmianami, a stanęło 
na wymianie jednego ministra – od-
szedł szef resortu finansów Paweł 
Szałamacha. Jego fotel zajął dotych-
czasowy minister gospodarki Mate-
usz Morawiecki. Jednocześnie stanął 
on na czele nowej struktury – Komi-
tetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Można zatem rzec, że tamta rekon-
strukcja była długą bitwą o to, czy 
dać więcej władzy Morawieckiemu, 

czy nie. Ostatecznie, po zaciętych 
bojach (pytanie – z kim?), obecny 
premier postawił na swoim. 

Trzecia rekonstrukcja miała miej-
sce rok później. Zaczęła się dość 
niemrawo i trwała przez całe lato 
i jesień roku 2017. A w zasadzie już 
od wiosny, od kwietnia 2017 r. Wte-
dy to Beata Szydło, jak informował 
„Fakt”, przed wylotem do Rzymu na 
unijny szczyt chciała odwołać szefów 
resortów obrony narodowej i spraw 
zagranicznych. Argumentowała, że 
„bez dymisji Macierewicza i Wasz-
czykowskiego rząd czekają tylko ko-
lejne wstrząsy prowokowane przez 
obu panów”. Ale Jarosław Kaczyń-
ski, jak podawali dziennikarze, na to 
się nie zgodził.

Może tak było, może nie, pamię-
tajmy jednak, że Macierewicz i Wasz-
czykowski byli i wówczas, i – co waż-
ne – później kojarzeni jako politycy 
bliscy Beacie Szydło.

W każdym razie od tego czasu re-
gularnie w mediach pojawiały się in-
formacje, że rekonstrukcja rządu jest 

przygotowywana i że Beata 
Szydło ma przedstawić Jaro-
sławowi Kaczyńskiemu pro-
jekt zmian. On sam przy tym 
ją chwalił, mówił, że spisuje 

się bardzo dobrze. A ona opowiada-
ła, że ma swoją koncepcję, że jedne 
resorty chce połączyć, drugie – prze-
ciwnie, bo po dwóch latach na fotelu 
premiera ma własne przemyślenia.

To przedstawianie i te dyskusje 
toczyły się tygodniami. Aż w końcu 
Beata Szydło zorientowała się, że 
nikt jej „koncepcjami” się nie intere-
suje, że to o nią chodzi. W grudniu 
2017 r. została zastąpiona przez Ma-
teusza Morawieckiego. A na otarcie 
łez dostała stanowisko wicepremie-
ra do spraw społecznych. W realu 
oznaczało to splendory (limuzyna, 
gabinet itd.), ale nie realną władzę 
nad czymkolwiek. 

Gabinet Mateusza Morawieckiego to 24 ministerstwa, w sumie 
ministrów i wiceministrów mamy około 120. Rekord w historii III RP.

Wypasiony rząd 
pęka w szwach

Rekonstrukcja rządu, czyli kogo tym razem 
chce odstrzelić Kaczyński
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Jakie więc wnioski możemy wy-
ciągać z minionych transformacji?

1. Że decyduje o nich Jarosław 
Kaczyński.

2. Że waży on układ sił i stosownie 
do niego jednych strąca, a drugich 
wywyższa.

3. Że niemal do końca nie wiado-
mo, co chce osiągnąć. Weźmy rok 
2017 – na pewno zależało mu na 
usunięciu Antoniego Macierewicza 
z rządu, z drugiej strony wiedział, że 
jest on na prawicy bardzo popularny. 
Dlatego Macierewicza wypchnięto 
z rządu w sposób bardzo delikatny 
i chyba dla niego samego zaskaku-
jący. Bo jeszcze w dniu jego dymisji 
„Gazeta Polska” temu zaprzeczała.

4. Dlatego nie warto się przywią-
zywać do słów Jarosława Kaczyń-
skiego, opinii, które wygłasza, bo za 
chwilę może je zmienić. Jeśli dziś mó-
wi, że Mateusz Morawiecki jest nie do 
ruszenia, nie musi to być aktualne za 
miesiąc. A jeżeli o kimś nie mówi, to 
nie znaczy, że nie ma go na oku.

5. Z drugiej strony zauważmy sku-
teczność Morawieckiego – z każdą 

reorganizacją wzmacniał swoją pozy-
cję, zagarniał coraz większy kawałek 
władzy. Jeśli ktoś śledził jego karierę 
w banku, wyglądało to podobnie. 

6. Poza tym ewidentnie widać, że 
rekonstrukcja jest przedsięwzięciem 
politycznym. Nie służy podniesieniu 

efektywności działań rządu, tylko jest 
efektem kolejnego rozdania.

Nowe rozdanie

A jak to wygląda teraz? Niech 
wprowadzeniem będzie jeszcze 
jedna opinia na temat rekonstrukcji 
wygłoszona przez ministra Dwor-
czyka: „Chodzi o przełamywanie 
tej Polski resortowej, tych różnych 
niemożności wynikających z tego, 
że niektóre resorty potrafią momen-
tami działać jak udzielne księstwa”. 
W ten sposób dowiedzieliśmy się, że 
w obecnym rządzie są ministrowie 

udzielni, nietykalni, przynajmniej dla 
Morawieckiego. Nie powinno to być 
dla nikogo zaskoczeniem, bo rząd zo-
stał tak właśnie skonstruowany – ja-
ko federacja udzielnych księstw, nad 
którymi czuwa Jarosław Kaczyński 
w roli najwyższego.

Efekt tego jest taki, że premier 
Morawiecki przypomina princepsa 
z epoki rozbiorów dzielnicowych 
– teoretycznie jest zwierzchnikiem 
innych książąt, ale w rzeczywistości 
władzy nad nimi nie ma.

Przede wszystkim Morawiecki nie 
ma władzy nad resortami Solidarnej 
Polski i Porozumienia Jarosława Go-
wina. Zresztą Zbigniew Ziobro swoją 
niezależność demonstruje otwarcie. 
To on ogłosił, że chce wypowiedzieć 
konwencję stambulską. To on napi-
sał do premiera list, by interwenio-
wał w Unii Europejskiej w sprawie 
gmin, które ogłosiły się strefami 
wolnymi od LGBT i z tego powo-
du Unia wstrzymała im fundusze. 
A jeden z wiceministrów Solidarnej 
Polski, Janusz Kowalski, ogłosił, że 
cała Polska powinna być „wolna od 
ideologii LGBT”. To Ziobro ostrzegł 
Morawieckiego, że sprawdzi usta-
lenia szczytu Unii, czy są tam zapi-
sy dotyczące powiązania funduszy 
europejskich z zasadą przestrzega-
nia praworządności, czy nie ma. To 
wreszcie jego prokuratura rozpo-
częła śledztwo w sprawie „profana-
cji” figury Chrystusa przy kościele  
św. Krzyża i obrazy uczuć religijnych. 
Bo posąg przyozdobiono tęczo-
wą flagą. Ziobro, gdy tylko wybory 
się odbyły, rozpoczął więc własną 

kampanię, plasując się na prawym 
skrzydle obozu rządzącego, i narzuca 
całemu PiS własne tematy. 

Doszło zatem do sytuacji, w której 
Morawiecki nie tylko nie ma wpływu 
na Ministerstwo Sprawiedliwości 
i prokuraturę, ale też jest pod ciąg- 
łym ostrzałem koalicjanta.

Drugi koalicjant, Porozumienie, 
pokazał swoją siłę w kwietniu, kiedy 
Jarosław Gowin wymusił na Kaczyń-
skim przesunięcie daty wyborów 
prezydenckich. Wbrew nadziejom 
PiS ta gra nie spowodowała rozłamu 
w jego maleńkiej partii. Gowin rządzi 
w niej niepodzielnie. 

Jeśli Jarosław Kaczyński dziś mówi, że Mateusz Morawiecki 
jest nie do ruszenia, nie musi to być aktualne za miesiąc. 

Morawiecki na górze, Kaczyński na dole? Tylko na zdjęciu!
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Przystawki sprawiają więc Kaczyń-
skiemu coraz częściej coraz większe 
kłopoty. A ponieważ Zjednoczona 
Prawica ma tylko pięciu posłów wię-
cej niż opozycja, PiS nie może sobie 
pozwolić na otwartą wojnę z Gowi-
nem czy Ziobrą.

Co ciekawe, przystawki, mimo 
że są na przeciwstawnych skrzy-
dłach obozu rządzącego, w obliczu 

rekonstrukcji zjednoczyły się, broniąc 
swojego stanu posiadania. Solidarna 
Polska i Porozumienie mają po dwa 
ministerstwa i nie zamierzają z tego 
rezygnować. Czy Kaczyński będzie 
miał siłę odebrać im po jednym 
resorcie?

Ale pozostała część rządu również 
jest podzielona i tam też są „udziel-
ne księstwa”, nietykalne dla premie-
ra. Każdy w PiS wie, że Morawiecki 
nie ma wpływu na MON (Mariusz 
Błaszczak), na MSW (Mariusz Kamiń-
ski), na kulturę (Piotr Gliński) czy na 

„aktywa państwowe” (Jacek Sasin), 
co pewnie boli go najbardziej. Każ-
dy z tych panów ma swoją pozycję 
w obozie władzy i cieszy się zaufa-
niem prezesa Kaczyńskiego. I to du-
żo dłużej niż Morawiecki. Wszyscy 
oni są od niego ważniejsi. I raczej 
trudno przypuszczać, że premierowi, 
nie mówiąc o szefie jego kancelarii, 
się podporządkują.

W tym gronie Mateusz Morawiecki 
jest jak obce ciało. Próbuje więc się 
rozpychać. Ma już obiecane, że na 
jesiennym kongresie PiS zostanie wi-
ceprzewodniczącym partii. Zrównany 
zostanie z Błaszczakiem i Kamińskim. 
Rekonstrukcja ma także wzmocnić je-
go pozycję w obozie władzy, bo to on 
zabiegał o zgodę na nią u Kaczyńskie-
go. Ale czy wzmocni?

Rzecz w tym, że to rozpychanie 
się Morawieckiego wcale pisowskich 
książąt (pozostańmy przy nazewnic-
twie Dworczyka) nie cieszy. Są mu 

przeciwni, może nie tak otwarcie 
jak Beata Szydło, ale przecież widać 
ten dystans. Traktują go jako rywa-
la w grze o wpływy u Kaczyńskiego 
i w partii. 

Kto tym razem odpadnie? 

Rząd rzeczywiście jest federacją 
udzielnych księstw. A Morawiecki 

ma realny wpływ tylko 
na kilka ministerstw – al-
bo gospodarczych, które 
przejęli jego ludzie, albo 
tych drugorzędnych. Jak 

zatem ta rekonstrukcja ma wyglądać, 
jeżeli połowa rządu jest nie do rusze-
nia? Przynajmniej przez premiera? 

W zasadzie warianty są dwa. 
Pierwszy zakłada, że Morawiecki 
przeprowadza zmiany w resortach, 
na które ma wpływ. Wymienia mi-
nistrów, którzy rozczarowali, typu 
Szumowski (zdrowie), Kościński (fi-
nanse), Czaputowicz (MSZ), Maląg 
(praca i polityka społeczna), których 
lepiej odwołać razem, w grupie, 
niż osobno. Rekonstrukcja ładniej 
brzmi niż zwykły wykop. Tylko że 

Morawiecki nie tylko nie ma wpływu na Ministerstwo Sprawiedliwości 
i prokuraturę, ale też jest pod ciągłym ostrzałem koalicjanta.
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taką wymianę może przeprowadzić 
zawsze, każdego dnia, do tego ogła-
szać rekonstrukcji nie trzeba. A przy-
najmniej nie trzeba jej rozciągać na 
długie tygodnie, a nawet miesiące. 

Przyjmijmy wariant drugi – zmia-
na dotyczy książąt. Czyli kogo? Je-
żeli ma dotyczyć książąt, musi mieć 
błogosławieństwo Kaczyńskiego. Bo 
tylko on ma siłę to przeprowadzić. 
A jeżeli tak, to trudno przypuszczać, 
by pod hasłem rekonstrukcji Kaczyń-
ski miał zamiar wycofywać z rządu 
swoich zaufanych ludzi – Błaszczaka, 
Sasina czy Kamińskiego. Ich może 
wycofać zawsze. Żadna PR-owska 
zagrywka nie jest do tego potrzebna. 
Musi więc chodzić o polityków po-
pularnych na prawicy i silnych. A ten 
czas jest potrzebny Kaczyńskiemu 
po to, by rozeznać się w nastrojach 
w obozie rządzącym, by sprawnie ta-
ką zmianę przeprowadzić (lub w porę 
z niej się wycofać). 

W ten sposób grupa osób, w któ-
re rekonstrukcja rządu może uderzyć, 

mocno nam się zawęziła. Może ona 
dotyczyć przystawek. Bo poczuły się 
za mocne. Zwróćmy zresztą uwagę 
na wielką aktywność w ostatnich 
dniach Zbigniewa Ziobry. Sprawa 
konwencji stambulskiej, którą PiS 

mogło wypowiedzieć i cztery lata 
temu, czy nowa wojna z LGBT to te-
maty, które Ziobro bardzo agresyw-

nie narzuca Zjednoczonej 
Prawicy, de facto stawiając 
cały obóz rządzący pod 
ścianą. Może obawia się 
losu Macierewicza? Może 

czuje pismo nosem, więc chce szyb-
ko zająć taką pozycję, z której nie bę-
dzie można go ruszyć?

Jest jeszcze inna możliwość. Pomni 
losu Beaty Szydło, która przez wiele 
tygodni z ufnością przygotowywała 

Kaczyńskiemu kolejne wersje rekon-
strukcji, by wreszcie znaleźć się na 
czele listy odwołanych, z troską pa-
trzymy na Mateusza Morawieckiego. 
Czyż Kaczyński nie lubi różnych delfi-
nów od czasu do czasu przeczołgać?

Tak wygląda rekonstrukcja 2020. 
Kaczyński, z miną sfinksa, buduje 
nową układankę. Jest sprawą drugo-
rzędną, czy to, co złoży, będzie lepiej 
działało. Tu nie o to chodzi, tu chodzi 
o władzę. I dlatego nikt nic konkret-
nego nie wie.

Robert Walenciak

Kogo może objąć rekonstrukcja rządu? Oto giełda nazwisk.

• Tadeusz Kościński – minister finansów. I on sam ma 
dość, i jego już nie chcą. Trwają więc poszukiwania dobrej, 
międzynarodowej posady dla Kościńskiego. Jest m.in. kan-
dydatem na szefa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwo-
ju. Ale szanse ma niewielkie. 
• Piotr Gliński – on miałby z kolei zwiększyć swoje wpły-

wy. Bo jednym ze scenariuszy jest powołanie nowego super-
resortu. Obejmowałby cztery obecne ministerstwa: edukacji 
(Dariusz Piontkowski, wyjątkowo nieudolny), nauki (Woj-
ciech Murdzek z Porozumienia Gowina), kultury oraz sportu 
(Danuta Dmowska-Andrzejuk). I Gliński tym superresortem 
nadbudowy by kierował.
• Łukasz Szumowski – podobno rozważa odejście z Mini-

sterstwa Zdrowia. Bo, jak podają, jest zmęczony zaintereso-
waniem mediów sprawami przetargów na trefne maseczki, 
pytaniami o oświadczenia majątkowe żony i zainteresowa-
niem jego bratem. Jako kandydat na jego miejsce wymienia-
ny jest Stanisław Karczewski.
• Jacek Czaputowicz – szef MSZ już zdążył powiedzieć, 

że zamierza z rządu odejść. Wśród jego następców wymie-

niani są Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta, Konrad 
Szymański odpowiedzialny w rządzie za sprawy europejskie 
oraz europoseł Jacek Saryusz-Wolski. Dodajmy, że według 
wizji PiS szef polskiej dyplomacji ma stać w politycznym cie-
niu, bo sprawami europejskimi zajmuje się premier, a trans-
atlantyckimi prezydent. Bardziej ma się skupić na administro-
waniu niż kreowaniu polityki zagranicznej. Wyborne.
• Michał Woś – drugi po Zbigniewie Ziobrze minister 

z Solidarnej Polski. To dla niego utworzono nowe minister-
stwo (choć ze starą nazwą) – środowiska, wyodrębniając je 
z resortu klimatu. Teraz znów mają być połączone, kosztem 
Wosia.
• Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i że-

glugi śródlądowej. To też ministerstwo do odstrzału. Ma po-
wrócić do Ministerstwa Infrastruktury.
• Marek Zagórski – minister cyfryzacji. Wszyscy chcą to 

ministerstwo zlikwidować, a jego zadania włączyć albo do 
Kancelarii Premiera, albo do MSW.
• Małgorzata Jarosińska-Jedynak – minister funduszy 

i polityki regionalnej. Pewnie straci fotel, bo jej ministerstwo 
ma być włączone do Ministerstwa Rozwoju, którym kieruje 
Jadwiga Emilewicz.

Beaty Szydło i Antoniego Macierewicza w rządzie już nie ma. Mariusz Błasz-
czak ma silną pozycję.

Przystawki sprawiają Kaczyńskiemu 
coraz częściej coraz większe kłopoty.

FOT. JACEK DOMIŃSKI/REPORTER, ANDRZEJ HULIMKA/REPORTER
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Beata Igielska

Marcin Kociński z Mazowsza, lat 40+, 
bez chorób współistniejących, 19. zakażony 
w Polsce. Zgodził się na przeprowadzanie 
na nim badań. Lekarze piszą na podstawie 
jego przypadku pracę naukową. Miesiąc 
spędził w Centralnym Szpitalu Klinicznym 
Ministerstwa Obrony Narodowej (WIM) przy 
ul. Szaserów w Warszawie, wciąż walczy 
o kondycję.

Zarażonych dzielę na pięć kate-
gorii: bezobjawowi; ci, którzy mają 
temperaturę do 37 st.; ci z zapale-
niem płuc, sam się do nich zaliczam; 
ci pod respiratorem – masakra 
i ostatnia kategoria – śmierć. 

COVID nieźle poharatał mój orga-
nizm. To był początek pandemii, nikt 
nic nie wiedział, był większy poziom 
obciążenia psychicznego. Dziś jest 
zupełnie inaczej, choć lekarze wciąż 
uczą się tego wirusa. Cały czas by-
łem przytomny, nie zahaczyłem o re-
spirator, mimo to jeszcze dwa tygo-
dnie temu, gdy próbowałem grać 
w piłkę, czułem palenie w płucach. 

W szpitalu doszło do sytuacji, że 
krew prawie stanęła. Dałem jednak 
radę za pomocą dotleniania organi-
zmu. Po chorobie lekarz zabronił mi 
uprawiania sportu. Powód? Groźba 
zawału bądź udaru. Gdy więc sły-
szę, że COVID to grypka, nie ma go, 
wymysł, szlag mnie trafia. Od grypy 
różni się tym, że wszystko w organi-
zmie demoluje. Przez mniej więcej 
trzy tygodnie po wyjściu ze szpitala 
miałem kłopoty z żołądkiem.

Ale po kolei. W piątek robiłem 
ciężki trening interwałowy, w sobo-
tę grałem dwugodzinny mecz. Wie-
czorem poszedłem na festiwal la-
tynoamerykański, gdzie światowe 

gwiazdy miały uczyć salsy. Zarazi-
łem się od osoby z zagranicy. Byłem 
przemęczony, mój organizm stał się 
łatwym celem dla wirusa. Pewnie 
w normalnych warunkach obroniłby 
się. Wirusem poczęstowałem mamę 
– zakażenie przeszła lekko, i tatę – 
przeszedł bezobjawowo.

Łapałem temperaturę 39,6 st. i to 
już nie były przelewki. Wcześniej ste-
rowałem nią za pomocą paracetamo-
lu. Przy 38 st. musiałem brać tabletkę, 
działała przez cztery godziny zamiast 
przez sześć. Jeśli z połknięciem spóź-
niłem się 20 minut, miałem ciężką noc. 
Straszne też były niekontrolowane 
wymioty, ostre, wycieńczające. Zim-
ne poty, dreszcze, ból organów we-
wnętrznych uniemożliwiający spanie. 
Mogłem co najwyżej łapać drzemki na 
prawym bądź lewym boku.

Jeszcze do niedawna badano mi 
serce, bo istniało podejrzenie po-
ważnego uszkodzenia. Na szczęście 

Przyczyny śmierci na świecie,
 stan na 16 lipca 2020 r.

choroby sercowo-naczyniowe – 9 650 520
rak  – 5 186 016
demencja  – 1 361 646
cukrzyca  –    731 835
gruźlica  –    630 435
COVID-19  –    586 127

Myślałem, że umieram
Relacje chorych na COVID-19

Oddział zakaźny w Szpitalu 
Bródnowskim w Warszawie.

COVID wszystko 
w organizmie demoluje. 

FOT. FILIP BŁAŻEJOWSKI/FORUM
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jest w porządku. Miałem też kłopoty 
neurologiczne, np. napadowe bóle 
głowy. Wypełniałem specjalną an-
kietę na ten temat dla Uniwersytetu 
Warszawskiego. Dziś nic mi pod tym 
względem nie dolega, ale wirus jest 
nieobliczalny, groźny. W organizmie 
działał i robił swoje około dwóch ty-
godni. Przez kolejne dwa to pojawiał 
się w organizmie, to znikał. Dlatego 
jest potrzebna ta kwarantanna. Mo-
je ozdrowienie było potwierdzone 
łącznie ośmioma różnymi testami, 
wymazy pobrano z różnych części 
ciała. Pięciokrotnie prześwietlano 
mi klatkę piersiową. 

Po pobycie w szpitalu przytyłem 
5 kg, ale miałem takie braki energe-
tyczne, że wejście po schodach stało 
się wyzwaniem. Teraz jestem pod 
opieką dietetyka. Na diecie oczysz-
czającej wątrobę schudłem 12 kg. 
Czekają mnie jeszcze dwa tygodnie 
diety stabilizacyjnej. Szacuję, że ok. 
20 sierpnia będę w dobrej formie. 
Wciąż jestem słaby, biegam kiepsko. 
Gra w piłkę mnie męczy. Dochodzę 
do siebie powoli. 

Jak z perspektywy czasu postrze-
gam moje wyzdrowienie? Co mi po-
mogło? Po pierwsze, pozytywne na-
stawienie. Nigdy nie zwiesiłem głowy 
na zasadzie: COVID mnie zabije. Czu-
łem, że z tego doświadczenia muszę 
wyjść silniejszy, niż w nie wszedłem. 
Nikt nie mógł mnie odwiedzać. Ry-
gorystycznie współpracowałem z le-
karzami. Oni i pielęgniarki w tamtym 
momencie byli moją jedyną rodziną. 
Zabiegałem o dobry kontakt z nimi. 
Przez trzy dni mieli do mnie dystans, 
leki podawano w specjalnym po-
mieszczeniu, jakiś pan przynosił mi 
jedzenie. Zawsze starałem się do 
niego krzyknąć: dziękuję, żeby czuł 
ważność swojej pracy. Do dziś mam 
kontakt z personelem medycznym 
– fantastyczni ludzie, wykonujący 
świetną robotę. Ani przez chwilę nie 
pomyślałem, że coś robią nie tak. 
Muszą chodzić w tych skafandrach, 
też mają swoje rodziny. Rozumiałem, 
że jeśli nie ma takiej potrzeby, pielęg- 
niarka nie musi do mnie wchodzić. 
Personel dezynfekował pokój po 

wymiotach, wykonywał badania, ale 
sam np. mierzyłem temperaturę i te-
lefonicznie podawałem wynik. Sam 
obserwowałem swój organizm; kie-
dy coś było nie tak, mogłem prosić 
o pomoc. 

Kolejna sprawa to bycie zadanio-
wym. Musiałem trzymać płuca w po-
zycji pionowej. To było wykańczające, 
jednak wyznaczałem sobie małe cele: 
wykąp się choćby dwa razy dziennie, 
zjadaj, co ci przyniosą, nawet jak ci 
nie wchodzi, dezynfekuj pokój, buduj 
relacje z lekarzami, rozmawiaj ze zna-
jomymi przez komunikatory. Jeśli jest 
się w tak małym pomieszczeniu, trze-

ba się z nim zaprzyjaź-
nić, uzmysłowić sobie: 
chłopie, twoja samot-
ność ma czemuś służyć, 
ciesz się, że masz opie-
kę. Takie podejście da-
wało mi spokój i poczu-

cie sensu. Pomagałem też, dzwoniąc 
ze szpitala, dwóm chorym o lekkim 
przebiegu. Głównie podtrzymywałem 
ich psychicznie. Kolejny ważny krok, 
by odzyskać siebie sprzed choroby, to 
wsparcie lekowe. Gdy podano mi od-
powiedni koktajl: leki na HIV, malarię 
i na płuca, cofnął się płyn z płuc.

Po tygodniu ostrego przebiegu 
choroby miałem bardzo napięte 
mięśnie, od spania na bokach bola-
ło mnie wszystko. Robiłem trening 
autogenny Schultza, który mnie 
uspokajał, próbowałem lekko roz-
ciągać mięśnie. Ciągle byłem czymś 
zajęty. W maleńkim pokoju stworzy-
łem sobie środowisko pozwalające 
na przetrwanie. 

Co chcę przekazać? Że wirus jest 
i ma się dobrze. Jeśli ktoś jest na 
kwarantannie domowej i ma nega-
tywny wynik testu, powinien w niej 
pozostać. Poszczególne geny wiru-
sa mogą zarażać! Dbajmy o siebie, 
wysypiajmy się, starajmy się być 
wypoczęci. Dobrze się odżywiajmy. 
Czyśćmy nos, bo tam gromadzi się 
to świństwo. Dlatego chorzy tracą 
węch i smak. 

Mam swój mikroświat: nie impre-
zuję, noszę maseczkę, pilnuję odleg- 
łości. Nie, nie oszalałem, przeciwnie 
– zmądrzałem. Ludzie na tę chorobę 
umierają! Najgorsza w szpitalu była 
świadomość, że niektórzy nie pożeg- 
nali się z bliskimi, wyszli z domu 
o własnych siłach i już nie wrócili. 
To ogromna trauma dla rodziny. Ja 
ani przez chwilę nie dopuściłem do 

siebie myśli, że mogę nie wrócić. 
Przeciwnie, robiłem wszystko, żeby 
zobaczyć bliskich.

•
Barbara ze Śląska, lat 40, bez chorób 

współistniejących, obecnie przebywa w szpi-
talu, zdrowieje. Było kiepsko.

Mąż pracuje na kopalni, to on 
przyniósł zarazę do domu. Choćby 
nie wiem jakie obostrzenia tam pa-
nowały, choćby nie wiem jakie ry-
gory sanitarne były przestrzegane, 
kopalnie stają się dużymi ogniskami 
wirusa. Zaczęło się od potwornego 
bólu mięśni i głowy. Gorączka 38 st., 
z czasem 40 st. Wtedy już nie dawa-
ła się zbić lekami. Pojawiły się po-
ważne duszności. Nie czekałam na 
stan zagrażający życiu, pojechałam 
do szpitala. A nie było to proste: 
weekend, skierowanie mógł wy-
stawić lekarz pierwszego kontaktu. 
W końcu dodzwoniłam się do nie-
go. Służby już wiedzą, co w takim 
przypadku robić, logistycznie ogar-
niają problem, wszystko potoczyło 
się szybko.

Trafiłam do szpitala z wysoką 
gorączką, trudnościami z oddycha-
niem i kaszlem. Leżę w małym po-
mieszczeniu sama, ponad tydzień. 
Z lekarzami mam kontakt przez tele-
fon. Ale dopiero teraz, bo wcześniej 
wchodzili do mnie w skafandrach, 

osłuchiwali; dałam radę bez respi-
ratora. Teraz ograniczamy kontakt 
do minimum. Podpisałam zgodę na 
terapię eksperymentalną i to było 
najlepsze, co mogłam zrobić. Na leki 
zareagowałam błyskawicznie, obja-
wy zeszły. Nie wiem, co mi podano, 
zobaczę na wypisie. 

Takie leżenie samemu jest szale-
nie trudne. Wcale nie wypoczywam. 
W głowie cały czas buzują tysiące 
myśli. Analizuję po raz setny, co 
mogłam zrobić, a nie zrobiłam, że-
by tej sytuacji uniknąć. W zasadzie 
robiłam wszystko, żeby się odizo-
lować, żeby tego nie złapać, a jed-
nak dopadło naszą rodzinę. Dlatego 
nie mogę słuchać tych, co mówią: 
COVID, a co to takiego? Stracę 
węch, smak i po krzyku. No, nie po 

Straszne były niekontrolowane wymioty. 
Zimne poty, dreszcze, ból organów 
wewnętrznych uniemożliwiający spanie.

W ciągu 40 lat życia nigdy 
nie byłam tak bardzo chora.
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krzyku, czego sama jestem najlep-
szym przykładem. W ciągu 40 lat ży-
cia nigdy nie byłam tak chora, żaden 
wirus mnie tak nie powalił. On jest 
jak rosyjska ruletka. Mąż przeszedł 
sprawę w miarę lekko, po dwóch 
tygodniach wyzdrowiał zupełnie. 
Natomiast gdy mnie w szpitalu zro-
biono tomografię płuc, okazało się, 
że śródmiąższowe zapalenie, typo-
we dla tego wirusa, zajęło już 80% 
powierzchni. Ale saturacja cały czas 
była na dobrym poziomie. Choroba 
atakuje więc po cichu. 

Nie leżałam pod respiratorem, 
nie miałam podawanego tlenu, mi-
mo to czuję się słaba. W tej chwili 
mój organizm radzi sobie z wiru-
sem, zregeneruje się. Ale przeszłam 
przez piekło. Dlatego martwi mnie 
bezmyślność ludzi. Boję się jesie-
ni, kiedy będzie kulminacja zacho-
rowań. Nasza rodzina już ma tzw. 
odporność stadną: młodsza cór-
ka, sześcioletnia, przeszła to lekko, 
z temperaturą przez dwa dni w gra-
nicach 37 st. Jest po testach. Star-
sza, dziesięcioletnia, była akurat na 

wyjeździe, a potem to u jednej, to 
u drugiej babci. Mamy dużo prze-
ciwciał, ale na jak długo? Na pół 
roku, trzy miesiące? A może nabyli-
śmy stałą odporność? Na te pytania 
nikt nie zna odpowiedzi. 

Leżę tu taka samotna: moje myśli 
plus telefon. Inni chorzy na COVID na 
innych oddziałach są w kilkuosobo-
wych salach. Myślę więc, że ta moja 
samotność ma sens. Żaden dodatko-
wy wirus nie zagraża wycieńczone-
mu organizmowi. Wolę radzić sobie 
z moją głową, z natłokiem myśli niż 

z chorym ciałem. Co-
dziennie słyszę podjeż-
dżające karetki, wiem, 
że w tym szpitalu ludzie 
umierają. Lekarze oczy-

wiście nie mówią nam takich rzeczy, 
ale wiem to z mediów. To rozwala 
głowę jeszcze bardziej. 

Co teraz jest dla mnie najważniej-
sze? Doprowadzenie organizmu do 
stanu sprzed choroby. Leżenie w tym 
maleńkim pomieszczeniu nie sprzyja 
budowaniu kondycji. Na kosmiczne 
stroje personelu medycznego patrzę 
ze zrozumieniem. Uspokajam znajo-
mych, którzy nie mogą się pogodzić, 
że przez cały boży dzień nikt do mnie 
nie wchodzi. Pytam ich: po co ci lu-
dzie mieliby się narażać? Sama się 

obserwuję, wiem, kiedy wymagam 
pomocy. To starszym ludziom jest 
ona potrzebna.

Na Śląsku covidowcy nie są 
tak stygmatyzowani jak w innych 
częściach kraju. Tu niemal każdy zna 
kogoś, kto chorował. Nam zakupy 
robili sąsiedzi, wystarczył jeden tele-
fon. Doceniam to. Naszych dzieci nikt 
z powodu choroby gorzej nie traktuje.

•
Wiesław z Mazowsza, lat 70, choroby 

współistniejące, przez chwilę respirator, ty-
dzień w szpitalu powiatowym, dwa tygodnie 
w Szpitalu Wolskim w Warszawie, świeżo po 
COVID-19.

Co było najgorsze? Uświadomie-
nie sobie, że w pewnym momencie 
odleciałem, nie kojarzyłem, co się 
ze mną dzieje. Byłem pod tlenem, 
a przez chwilę nawet pod respirato-
rem. Gdy wydawało mi się, że koja-
rzę rzeczywistość, żonie naopowia-
dałem, że testy są już OK i za chwilę 
mnie wypisują ze szpitala. Lekarza 
u mnie nie było, testy nie były OK. 
Mam zniszczone 50% powierzchni 

płuc. Próbuję normalnie żyć. Nawet 
na ukochany rower wsiadłem. Ciężko 
było pedałować. Pokasłuję wieczo-
rami. Czy to normalne? Skonsultuję 
z lekarzem. 

Cieszę się, że jest słońce, że pada 
deszcz, że wnuki się okładają obok 
mnie, że żona pokrzykuje, bo nanios- 
łem błota. Mogłem tego nie docze-
kać. Dlatego tak mnie denerwuje, że 
ludzie lekceważą zagrożenie. Oboje 
z żoną bardzo się staraliśmy izolo-
wać ze względu na zdiagnozowane 
choroby. Zakaziłem się przez kontakt 
ze sprzętem dotykanym przez cho-
rego. To obłęd. Błagam was, ludzie, 
opamiętajcie się. Nie musicie robić 
hucznych wesel, jechać nad morze 
w tłum albo w Tatry, by się tyłkiem 
ocierać o tyłek drugiej osoby. Tro-
chę rozsądku. Mnie się udało, ale nie 
wszystkim się udaje.

Beata Igielska

Dr n. med. Grażyna Cholewińska, ordynator w Wojewódzkim Szpitalu Za-
kaźnym w Warszawie, wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych

Konsekwencje kliniczne zakażenia wirusem SARS-CoV-2 są coraz szersze – 
upośledzenie funkcji oddechowej oraz innych układów i narządów. Pojawiają się 
np. zaburzenia w obrębie układu nerwowego, niewydolność serca, dysfunkcje 
neuropsychologiczne, takie jak trudności z pamięcią i koncentracją, zaburzenia 
nastroju oraz lęki. Ostra choroba infekcyjna może przebiegać bezobjawowo lub 
skąpoobjawowo, ale nawet wówczas wszystkie wyżej wymienione następstwa 
mogą się ujawnić w przyszłości. Dlatego apeluję do społeczeństwa o nasilanie 
zachowań zabezpieczających przed SARS-CoV-2, bo naprawdę to wcale nie jest 
banalna infekcja.

Dr n. społ. Bogna Szymańska-Kotwica, psycholog w Wojewódzkim Szpitalu 
Zakaźnym w Warszawie oraz w gabinecie Minds of Hope

Pacjenci, którzy doświadczyli ciężkich objawów infekcji, narażeni byli na tak 
silny stres, jakiego być może nie przeżyli nigdy wcześniej. Tego typu stan może 
skutkować osłabieniem nastroju, wyparciem poprzez bagatelizowanie powagi 
sytuacji, obawą przed stygmatyzacją. W następstwie infekcji mogą się pojawić: 
depresja, zaburzenia lękowe, napady paniki, a nawet stres potraumatyczny. Tych 
konsekwencji zakażenia SARS-CoV-2 nie należy bagatelizować. To, jak radzimy 
sobie ze stresem, zależy nie tylko od COVID-19, ale także od naszych cech osobo-
wości i temperamentu, wcześniejszych doświadczeń z systemem ochrony zdro-
wia, standardem opieki w danej jednostce leczniczej lub dostępem do informacji 
w czasie pobytu w szpitalu. Indywidualne reakcje na stan zagrożenia zdrowia, 
a nawet życia, nasilane są przez doniesienia medialne, w których aż kipi od nowo-
ści, od ciągle zmieniających się opinii i decyzji rządzących.

Codziennie słyszę podjeżdżające karetki, 
wiem, że w tym szpitalu ludzie umierają.

Ludzie, opamiętajcie się. 
Nie musicie robić hucznych 
wesel, jechać nad morze 
w tłum. Trochę rozsądku. 
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Rozmawia Beata Igielska

Wyobraźmy sobie, że jestem dobrze 
zapowiadającym się politykiem 
i właśnie panu obiecuję bon 2000+ 
na wakacje. Uwierzy mi pan?

– Nie.
Co powinnam powiedzieć, jaka po-
winnam być, żeby mi pan uwierzył? 

– Powinna pani być kimś, kto 
poprzednio składał obietnice i je 
realizował.
Ale jestem politykiem początkują-
cym, wcześniej nieznanym.

– Może niekoniecznie ja, ale in-
ni ludzie mogą pani uwierzyć, gdy 
wszyscy politycy zawiedli ich zaufa-
nie. Wtedy chwytają się niepewnego 
zawodnika. Jak kiedyś kandydata na 
prezydenta Stana Tymińskiego, czło-
wieka znikąd.
Pan by mi nie uwierzył, więc kto 
by uwierzył? Prości ludzie? Mam 
obiecać im coś więcej?

– Uwierzy ten, kogo odpowied-
nio się przestraszy, kto się boi, a te 
obietnice gwarantują, że nie zrealizu-
je się czarny scenariusz, który przed 
nim się rysuje. Już dawno nic mnie 
tak nie zbulwersowało jak to, że Ja-
rosław Kaczyński w Telewizji Trwam 
straszył starsze osoby, że polscy li-
berałowie będą, podobnie do tych 
z Zachodu, wyłączać urządzenia 
podtrzymujące życie w szpitalach, 
straszył śmiercią. Wiele starszych 
osób nie jest w stanie takich infor-
macji sprawdzić zarówno ze względu 
na swoje kompetencje intelektualne, 
jak i z braku kompetencji cyfrowych, 
często też nie potrafią czytać po an-
gielsku. Następnego dnia kandydat 
na prezydenta Andrzej Duda zapew-
niał, że zrobi wszystko, żeby kultury 
liberalnej nie dopuścić do władzy, że 
nigdy nie zgodzi się na eutanazję.

Właściwie każda kampania jest 
spektaklem, w którym wszyscy 
bierzemy udział, a w jego trakcie 
wciska nam się kit, straszy nas,  
czy nam się to podoba,  
czy nie. Wedle tego, co pan mówi 
o Kaczyńskim, spektakl jest  
świetnie wyreżyserowany.

– Czy on jest świetnie wyreżyse-
rowany? Nie wiem, czy Jarosław 
Kaczyński, mówiąc to wszystko, 
wiedział, że kłamie. Bo z kłamstwem 

mamy do czynienia wtedy, kiedy je-
steśmy przekonani, że mówimy nie-
prawdę, że świadomie wprowadza-
my w błąd drugą stronę. 
Chce pan powiedzieć, że Kaczyński 
wierzy w to, co mówi?

– Nie mam pojęcia. Ale wiem, 
że nie używa internetu, z przyczyn 
emocjonalnych nie czyta myślicieli 
mających inne zdanie niż on. Być 
może zatem wierzy w takie bzdury, 
że ludzie z Holandii uciekają do Polski 

przed przymusową eutanazją. Tak 
jak nie wiem, czy w latach 30. XX w. 
Hitler wierzył, że to Żydzi są winni 
kryzysu ekonomicznego, czy świet-
nie reżyserował spektakl. Przeciętny 
odbiorca nie jest w stanie stwierdzić, 
czy Kaczyński wierzy w to, co mówi, 
czy to tylko spektakl wyreżyserowa-
ny przez cynicznych specjalistów od 
public relations. Na pewno ewident-
nie paranoidalna osobowość Ka-
czyńskiego dopasowała się świetnie 

do garnituru lęków charakterystycz-
nego dla wielu ludzi w tym kraju.
Ale też chyba nasi politycy pewne 
zjawiska szalenie upraszczają. 
Zamiast np. wytłumaczyć, jak działa 
mechanizm skomplikowanych pro-
cesów międzynarodowych, mówią: 
Unia Europejska nas gniecie.

– Tego typu przekazy są adreso-
wane do konkretnej masy wyborczej. 
I tu nie chodzi o wykształcenie, bo 
nawet ludzie po studiach wcale nie 

Sytuacja w Polsce przypomina wojnę. A wróg nie może mieć 
ludzkiej twarzy. Musi zostać potworem.

KŁAMSTWO I STRACH 
to paliwo polityki

DR TOMASZ 
WITKOWSKI
– psycholog, publicysta, 
autor kilkunastu książek, 
m.in. „Psychologia 
kłamstwa. Motywy, 
strategie, narzędzia”. 
Współpracuje na stałe 
z „Research Digest” 
publikowanym przez 
British Psychological 
Society. Założyciel Klubu 
Sceptyków Polskich.

Politycy kłamią, bo są przekonani 
o swojej moralnej wyższości
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garną się do poszuki-
wania informacji, nie 
myślą krytycznie, nie 
starają się weryfikować 
źródeł. Pewien rodzaj 
lenistwa intelektual-
nego jest charaktery-
styczny dla człowieka 
jako gatunku. Kiedyś 
przeprowadzono eks-
peryment, podczas 
którego próbowano 
odpowiedzieć na py-
tanie, czy myślenie 
boli. Okazuje się, że 
tak. Rozwiązywanie 
trudnego zadania ma-
tematycznego dawało 
mniej więcej taki obraz 
fal EEG jak wtedy, gdy 
badany wkładał ręce w strumień 
lodowatej wody. Dlatego, unikając 
wysiłku myślenia, często podążamy 
za autorytetami. Dokonujemy bardzo 
szybkich ocen i w sytuacji wyborczej, 
jaka była ostatnio, większość ludzi 
podjęła decyzję wyboru mniejszego 

zła. To są zręby racjonalności, woli-
my poprzestawać na uogólnieniach, 
kupujemy je łatwo, przyjmujemy za 
dobrą monetę, jeżeli z grubsza pa-
sują do naszego obrazu rzeczywi-
stości. Sami jesteśmy krytyczni wo-
bec UE, a ten człowiek mówi, że ona 
nas gniecie, pewnie wie coś więcej 
niż my, więc ma rację. Uzupełniamy 
sobie w ten sposób swoje hipotezy 
albo raczej je potwierdzamy. Aktyw-
nie szukamy w otoczeniu informacji 
potwierdzających nasze informacje.
Szukamy potwierdzenia, tworzymy 
bańki informacyjne, szczególnie 
poprzez media społecznościo-
we, a te są doskonałym środ-
kiem dla populistów spod znaku 
Donalda Trumpa, który na Twitterze 
wyprawia harce.

– Tak, populiści w internecie czu-
ją się dobrze. Internet to szczytowe 
osiągnięcie demokracji – tutaj każ-
dy może publikować i każdy może 
znaleźć odbiorców. Ale baniek in-
formacyjnych tak bardzo bym nie 
demonizował. Że to niby Facebook 
ogranicza nam dopływ informacji. 
Pamiętam czasy, kiedy w naszych 
domach zaczynały się pojawiać 

telewizory. Też wtedy żyliśmy w bań-
kach informacyjnych: podwórko, 
ulica, klasa szkolna. Do drugiej dziel-
nicy trudno było pójść, bo można 
było oberwać od chłopaków, więc 
chronienie baniek informacyjnych 
było dużo skuteczniejsze. Żeby tę 

bańkę przebić, trzeba było słuchać 
po kryjomu, niezbyt głośno Wolnej 
Europy albo BBC. Bańki były za-
wsze. Natomiast rzeczywiście kiedyś 
rzadziej do głosu dochodzili ludzie, 
którzy nie mieli żadnych kompeten-
cji, a w tej chwili mogą pociągnąć  
za sobą tłumy.
Dlaczego niepełnosprawna, 
78-letnia pani jest tak oszołomiona 
propagandą TVP, że wpada w rodzaj 
amoku i mówi przed wyborami: 

„Ja muszę Polskę ratować”? Musi 
wsiąść do taksówki, powstrzymać 
Trzaskowskiego. Bo po polsku nie 
umie się wypowiedzieć, dlatego 
gada pięcioma językami, i nawet 
Warszawą rządzić nie umie.  
Tak działa pranie mózgu.

– To lęk jest podstawą takich za-
chowań. Najpierw zbudowano u tej 
starszej pani poczucie zagrożenia. 
Sytuacja w Polsce ma znamiona 
konfliktu nierozwiązywalnego, przy-
pomina wojnę. A wtedy podejmuje 

się działania propagandowe 
polegające na demonizo-
waniu przeciwnika do tego 
stopnia, że druga strona boi 
się go. Kiedy hitlerowskie 
Niemcy zostały pokonane, 
w niemieckich miejsco-
wościach popełniano maso-
wo samobójstwa ze strachu 
przed dzikimi ze Wschodu, 
przed żołnierzami radziec-
kimi. Oni nie byli gorsi niż 
inni żołnierze wchodzący 

na teren, który uznali za zdobyty: od-
bierali, co uznali za należne, gwałcili, 
rabowali itp. Ale propaganda nie-
miecka zrobiła z tych żołnierzy mon-
stra i ludzie woleli zabić się, niż spo-
tkać się z nimi. W Demminie zabiło 
się jednocześnie około tysiąca ludzi. 
Wróg nie może mieć ludzkiej twa-
rzy, trzeba zrobić z niego potwora. 
W polskiej wojnie politycznej, bo tak 
trzeba nazwać to, co obserwujemy, 
ta druga strona musi zostać potwo-
rem, a potem trzeba zrobić wszystko, 
żeby ją powstrzymać.
Jak uchronić ludzi takich jak ta star-
sza pani przed siłą kłamstwa, skoro 
nawet specjalista ma kłopot, by  
na podstawie mikroekspresji,  
mowy ciała odszyfrować, czy poli-
tyk kłamie, czy nie?

– Tutaj chyba nie ma złotej recep-
ty. Spójrzmy, co się stało w Wiel-
kiej Brytanii w trakcie referendum 
brexitowego. Tuż po głosowaniu 

spotkałem 79-letniego Brytyjczyka, 
który nie wziął w nim udziału. Py-
tam, dlaczego. „Bo to byłoby decy-
dowanie o rzeczywistości, w której 
będą żyły moje dzieci, moje wnuki”. 
Był jednak odosobniony. Lęk przed 
czymś spowodował, że starsi ludzie 
wybrali młodym przyszłość.
Nam wybrali prezydenta.

– Na pewno częściowo zadzia-
łała kiełbasa wyborcza, ale przede 
wszystkim rozbudzany, coraz silniej-
szy lęk.

Jeżeli Andrzej Duda mówi, 
że jego przedwyborcze 
obietnice były tylko 
życzeniami, to wykorzystu-
je słowa do rozmydlania 
prawdy.

Przez 2 tys. lat chrześcijaństwa, które ma w Dekalogu 
„nie zabijaj”, bez skrupułów wykonywano karę śmierci. 

Dopóki żyjemy – komunikujemy, a dopóki komunikujemy, 
można nas zawsze posądzić o kłamstwo.
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Jakie jest rozwiązanie?
– Cały czas mówię o wykształce-

niu, ale to praca na pokolenia, nie 
zrobi się tego za jednym zamachem. 
Oprócz wykształcenia jest też kwe-
stia zbudowania zaufania, odbudo-
wy takiego stosunku do zawodów 
zaufania publicznego. W Polsce an-
tyszczepionkowcy oskarżają lekarzy 
ze szpitala, że uśmiercają pacjentów, 
podając im morfinę i inne opioidy. 
Izba lekarska składa wniosek do pro-
kuratury o ściganie autorów tych 
oskarżeń. I co robi prokuratura? 
Uznaje, że oskarżenie lekarzy o zabi-
janie swoich pacjentów nie zagraża 
interesowi społecznemu. Moja wy-
obraźnia, jeśli chodzi o możliwości 
budowania zaufania społecznego, 
w tym momencie się kończy. Wspo-
mniana wcześniej starsza pani do-
rastała, kiedy nie zwracano uwagi 
na zaufanie społeczne. Ale również 
w ostatnich latach zrobiono wiele, 
aby podważyć zaufanie 
do różnych grup zawo-
dowych. Zbigniew Ziobro 
ścigał i cały czas ściga le-
karzy, prawników oskarża 
się o korupcję. Politycy 
pogłębiają istniejące po-
działy. Nie możemy więc 
winić starszej pani, że wy-
biera populistów. 
Akceptujemy polityka, 
którego lubimy, nawet 
wiedząc, że on kłamie, 
jakoś mu wierzymy.

– To dość oczywiste 
i banalne. Możemy zrobić 
prosty eksperyment my-
ślowy. Czy pani okłamuje 
czasami swoje dziecko?
Jak każdy rodzic, drobne 
kłamstewko dla dobra 
dziecka… 

– I właśnie mamy go-
towy schemat moralnego 
uzasadniania wykroczeń 
przeciwko własnym war-
tościom. Okłamując swoje dziecko, 
uważa pani, że nie występuje prze-
ciwko niemu, tylko dla jego dobra. 
Czyli literalnie to nie jest grzech. 
Prawdopodobnie, gdy dziecko do-
wiaduje się o tym, ma jakieś preten-
sje, ale rozumie, że skłamała pani dla 
jego dobra. To samo robimy ze swo-
imi rodzicami, bliskimi, jeśli uznaje-
my, że lepiej skłamać dla ich dobra. 
Oni to wybaczają, bo traktują to jako 
działanie dla ich dobra, nawet jeżeli 

nie do końca z tym się zgadzają. Po-
dobnie jest z politykami. Nawet jeśli 
ktoś odkryje, bo przeczyta rzetelny 
artykuł, że na Zachodzie przymuso-
wej eutanazji nie ma, pomyśli: „I tak 
lepiej, żebym zagłosował na tego po-
lityka, bo zrobił to dla dobra wszyst-
kich”. Wyborca tak sobie uzasadnia 
kłamstwa polityków.

Oczywiście lubimy tych, którzy 
są podobni do nas i mają podobne 
poglądy. Czyli bardziej tych o jasnej 
karnacji skóry niż o ciemnej itd. Tu-
taj zahaczamy o niższą tolerancję 
w stosunku do osób, które inaczej 
wyglądają, mają inną orientację 
seksualną, inne poglądy. Gorzej to-
lerujemy wykroczenia dokonywane 
przez takie osoby.

Opisany przez pana schemat 
siedzi w głowie odbiorcy kłamstw, 
a co siedzi w głowie kłamiącego, 
np. polityka?

– A co siedzi w pani głowie, kie-
dy okłamuje pani syna? Chce go 
pani np. uchronić przed jakimś wro-
giem, przed kimś, kto mu źle życzy. 
Okłamie pani wtedy tego wroga bez 
wahania. I to jest ten relatywizm 
moralny. Korzenie odnajdziemy 
w chrześcijaństwie: będziesz miłował 

bliźniego swego jak siebie samego. 
Przez kilkaset lat wojen krzyżowych 
„niewierni” nie byli naszymi bliźnimi. 
Podobnie chrześcijanie dla „niewier-
nych” nie byli bliźnimi. To samo dzie-
je się na każdej wojnie. Zabić bliźnie-
go swego to popełnić grzech ciężki, 
ale wróg to nie jest bliźni, to obcy.
No tak, rasista kopie „asfalt”,  

nie człowieka, armie 
niszczą wrogie siły 
nieprzyjaciela, nie 
zabijają ludzi.

– Tak, przez 2 tys. lat 
chrześcijaństwa, które ma w Dekalo-
gu „nie zabijaj”, wykonywano z prze-
myślnym okrucieństwem i bez naj-
mniejszych skrupułów karę śmierci. 
Umożliwił to św. Tomasz z Akwinu, 
uznając, że osoba, która zabiła, po-
zbawiła się godności ludzkiej, więc 
w jej przypadku przykazanie „nie za-
bijaj” nie obowiązuje. Godność jest 
fundamentem etyki, a w konsekwencji 

również uregulowań prawnych. Jeśli 
zatem uznajemy, że popełniając jakiś 
czyn, osoba pozbawiła się godności, 
stawiamy ją poza jakimkolwiek pra-
wem moralnym.
Gdy tak pana słucham, myślę, że 
Robert Feldman, profesor psycho-
logii i neuronauki, zastępca rektora 
Uniwersytetu Massachusetts, miał 
rację, mówiąc, że „kłamstwo jest 
smarem interakcji społecznych, po-
zwala im przesuwać się do przodu”.

Premier Morawiecki zapewniał, że nie trzeba się bać koronawirusa. Minister Szumowski 
zaczął od oszukania rezydentów.

Polityka, który kłamie, nie spotkają żadne 
konsekwencje ze strony wyborców.
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– Dopóki żyjemy – komunikuje-
my, a dopóki komunikujemy, można 
nas zawsze posądzić o kłamstwo. 
Nawet jeżeli milczymy, interpretacja 
tego milczenia nie zawsze musi być 
poprawna, nie zawsze milczeniem 
przekazujemy coś, co byśmy chcieli. 
Można powiedzieć, że przestajemy 
kłamać w chwili śmierci.
Politycy kłamią, a to od razu prze-
nika do opinii publicznej – przez 
internet, przez prasę. Ale jeśli 
dziennikarz skłamie, musi sprosto-
wać, polityków zaś nie obowiązuje 
żaden kodeks etyczny. Premier 
Morawiecki staje setny raz przed 
kamerami i, patrząc nam w oczy, 
setny raz powtarza nieprawdę… 
Internet przezwał go Mateuszkiem 
Kłamczuszkiem. No ale podobno 
kłamstwo setny raz powtórzone 
staje się prawdą.

– Tak, to jest problem. Bo jeże-
li Andrzej Duda obiecał coś przed 
wyborami i tuż po nich zaczyna się 
wycofywać, mówiąc, że to były je-
go życzenia, a nie obietnice, to wy-
korzystuje słowa do rozmydlania 
prawdy. Żyjemy w czasach, kiedy 
językoznawcy uznają wykorzystywa-
nie pleonazmu fakty autentyczne za 
uzasadnione, bo fakty autentyczne 

stały się czymś różnym od faktów 
medialnych. No i mamy robiące ka-
rierę określenie postprawda. Świat 
przestaje być powoli czarno-biały, 
jednoznaczny, fakty stają się medial-
ne, rzeczywistość staje się wirtualna. 
Powszechnie dostępne oprogra-
mowanie pozwala dowolnej osobie 
– czy to Andrzejowi Dudzie, czy Do-
naldowi Trumpowi – włożyć dowol-
ną wypowiedź w usta, dostosowując 
do wypowiedzi ich mimikę i artyku-
lację. Takie nagranie udostępnione 
w internecie staje się faktem me-
dialnym, ale przecież nie jest faktem 
autentycznym.
Dlaczego więc politycy kłamią?

– Na przykład dlatego, że są prze-
konani o swojej moralnej wyższości. 
To powoduje, że przystępują do 
tego, a nie innego ugrupowania. 
Prawdopodobnie dopiero za prze-
konaniem o moralnej wyższości idą 
kolejne motywy, takie jak cynizm 
i wyrachowanie.

Kłamstwo jest więc 
nieodłącznym elementem 
gry politycznej. John 
Mearsheimer, ekspert 
od polityki zagranicznej 
USA, twierdzi, że poli-
tycy kłamią na gruncie 
narodowym, na między-
narodowym czegoś nie 
dopowiedzą, coś podko-
loryzują, ale starają się 
nie kłamać.

– Na gruncie między-
narodowym powstrzy-
muje ich siła, boją się nie 
tyle kłamstwa, ile konse-
kwencji kłamstwa. Boją 
się równie silnych jak oni 
i silniejszych. Za kłam-
stwo spotykają ich bardzo 
poważne konsekwencje, 
z wydaleniem z danej gru-
py włącznie. Zrobiłeś nam 
świństwo, więc nie chce-
my cię. Są organizacje, 
które gwarantują pewną 
stabilizację. Jest lęk przed 
tym, co się stanie, jeżeli wypadnie się 
z tej grupy. Prosty przykład z zupeł-
nie innej beczki: jeśli trafimy w wię-
zieniu do grupy grypsujących, będzie 
nas obowiązywał pewien kodeks 

moralny. Drugiego grypsującego 
nie wolno nam okłamać, okraść itd. 
Można to zrobić strażnikowi, innemu 
więźniowi, ale nie grypsującemu, bo 
spotkają nas poważne konsekwencje 
z szykanami i wydaleniem z grupy 
włącznie. Choć... kiedy obserwuje się 
polskich rządzących, wydaje się, że 
nie mają żadnych oporów przed wy-
padnięciem z międzynarodowej gry.

Chyba nawet proszą się o to.
– No właśnie, przykład polskiej po-

lityki zagranicznej nie potwierdzałby 
tezy Mearsheimera. Może nieko-
niecznie z powodu kłamstwa proszą 
się o wykluczenie z gry, ale bezczel-
nością, absurdalnością posunięć 
na arenie międzynarodowej już tak. 
Dziennikarzy obowiązuje prawo pra-
sowe, jeśli je złamią, mogą wylądo-
wać w sądzie. Tak samo w polityce 

międzynarodowej są dość poważne 
konsekwencje nadużycia zaufania. 
Afery, w które były zaangażowane 
różne ekipy rządzące w ostatnich 
latach, pokazują jednak, że politycy 
w Polsce mogą bezkarnie nadużywać 
zaufania wyborców. Owszem, mogę 
zdecydować, że politycy są komplet-
nie niegodni zaufania i nie pójdę na 
wybory, ale co zyskam taką posta-
wą? Pokażę politykom, że liczba osób 
chodzących na wybory maleje, więc 
oni przestają się liczyć?
Ostatnie wybory pokazały coś prze-
ciwnego: frekwencja była wysoka.

– Ale została napędzona strachem. 
Wybory z niską frekwencją odbywa-
ły się w czasach stosunkowo spo-
kojnych: była ciepła woda w kranie, 
prąd, chleb. I wtedy ludzie nie szli  

na wybory, bo było im wszystko jed-
no, czy ta, czy tamta partia jest u ste-
ru. Ludzie się nie bali, bo wiedzieli, 
że jest rozwój ekonomiczny, nie ma 
bezrobocia, jest praca. Że granice są 
otwarte, żyjemy, bawimy się, pracu-
jemy. Polityka, który kłamie, nie spo-
tkają żadne konsekwencje ze strony 
wyborców, kiedy decyduje mniejsze 
zło. One mogłyby być, gdyby poli-
tyka kiedykolwiek była budowana 

Kłamstwo
ma krótkie nogi

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE, PIOTR DZIURMAN/REPORTER, JAKUB KAMIŃSKI/EAST NEWS, DEMOTYWATORY.PL

Osobowość Kaczyńskiego dopasowała się świetnie do garnituru 
lęków charakterystycznego dla wielu ludzi w tym kraju.

Polacy są przedstawicielami kultury narzekania.
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na zaufaniu. Niestety, większość na-
szych wyborów polegała nie na na-
gradzaniu osób godnych zaufania, 
lecz na odsuwaniu od władzy tych, 
których uznawaliśmy za złych.
Jean Baudrillard nazywa to, co ro-
bią politycy, uwodzeniem. Uwodzą 
obywateli poprzez obiecywanie im 
realizacji pragnień. I to jest chyba 
jeszcze szkoła Machiavellego.

– Oj, ja bym w stosunku do tego, 
co robią nasi politycy, na pewno nie 
użył słowa uwodzenie. To słowo 
ma kontekst damsko-męski. Zakła-
da obecność pozytywnych, przy-
jemnych bodźców. A nasi politycy 
zastraszają na każdym kroku: a to 
liberałowie będą odcinać aparaturę 
podtrzymującą życie, a to homo-
seksualiści będą nasze dzieci chę-
dożyć. I potem nawet jak ci politycy 
nic nie zrobią, to jednak dotrzymają 
obietnicy, że nie będzie eutanazji, 
małżeństw homoseksualnych albo 
przynajmniej adopcji dzieci przez te 
małżeństwa. Tak oto polityk myśli: 
uratowałem rzeczywistość przed 
totalną katastrofą. No i co z tego, że 
nic nie zrobiłem, że gospodarka się 
załamała? Były przecież ważniejsze 
rzeczy do zrobienia! Czy to jest uwo-
dzenie? To jest zastraszanie, bliższe 
zaganianiu bydła do zagrody. Nasi 
wyborcy gromadzą się nawet nie 
przy samcu alfa, bo przy najlepszych 
chęciach trudno tak nazwać prezy-
denta Dudę, lecz przy reprezentancie 
opcji, która najpierw rozbudza, a po-
tem redukuje ich lęki.
Wróćmy do Machiavellego.

– Książę Machiavellego wchodzi 
do księstwa zdobytego, a nie odzie-
dziczonego w wyniku praw dynastii. 
Zdobytą władzę musi utrwalić i do-
stosować swoje metody rządzenia 
do tego, czego lud oczekuje. Jest 
wyrafinowanym graczem – potrafi 
poruszać różne struny, doprowadzić 
do tego, że lud będzie go miłował. 
A jeśli nie będzie go miłował, to – 
mówi Machiavelli – niech przynaj-
mniej się boi. To jest druga propo-
zycja, nie pierwsza. W Polsce mamy 
księstwo dziedziczone, mimo to lud 
jest rządzony poprzez wzbudzanie 
nie miłości, tylko lęku. Wielki ukłon 
dla Machiavellego, wiele nauki po-
winno płynąć od niego do rodzi-
mych polityków. On proponuje co 
prawda instrumentalne traktowanie 
rzeczywistości społecznej, ale mą-
dre. Sugeruje tworzenie dobrego 

państwa, gdzie miłość jest skutecz-
nym środkiem zdobywania i utrzy-
mywania władzy. Książę, jeśli to 
możliwe, powinien doprowadzić do 
tego, żeby lud go umiłował, a nie że-
by się go bał lub popierał z obawy  
przed zagrożeniami.
Cóż, daleko w Polsce do tego…

– Tak, podobnie jak daleko do sy-
tuacji, o której pisał w słynnym trak-
tacie o wojnie Sun Tzu. W jego prze-
konaniu wygranie wojny oznaczało 
nie zniszczenie przeciwnika, lecz do-
prowadzenie do tego, żeby oddziały 

wroga stanęły pod naszym dowódz-
twem, i przekonanie najechanych 
narodów, że jest się lepszym władcą, 
niż był poprzedni. Nie znajduję w hi-
storii zbyt wielu tak prymitywnych 
sytuacji jak obecnie w Polsce.
W kłamaniu wielką rolę odgrywa 
fatyczna funkcja języka, służąca 
podtrzymaniu kontaktu. Na ulicy 
słychać gdakanie na zasadzie: 
no, tak, tak, ten Trzaskowski taki 
jest okropny, tak, tak, ten Duda to 
dopiero! Antropolog Robin Dun-
bar napisał książkę „Pchły, plotki 
a ewolucja języka”. Na początku 
język pełnił w ludzkich grupach 
funkcję podobną do wzajemnego 
iskania się małp. Takiego gdakania.

– Polacy są przedstawicielami, 
jak to określają psycholodzy, kul-
tury narzekania, społeczeństwem 

o jednym z najniższych wskaźników 
zaufania w Europie. Jesteśmy nie-
szczęśliwi, nieufni, naburmuszeni 
na sąsiadów. Nasze narzekactwo nie 
jest genetyczne, bo nie ma czegoś 
takiego jak charakter narodowy. To 
ponuractwo należałoby przypisać 
warunkom zewnętrznym i uwarun-
kowaniom historycznym. Przeciętny 
Amerykanin zwykle deklaruje sa-
mopoczucie lepsze niż przeciętne, 
co z logicznego punktu widzenia źle 
brzmi, ale o czymś mówi. To samo 
badanie zrobione w Polsce pokazuje, 

że przeciętny Polak zwykle deklaruje 
samopoczucie gorsze niż przeciętne. 
Kiedy spotykają się dwaj Amery-
kanie, na pytanie, co słychać, pada 
odpowiedź: wszystko świetnie, fan-
tastycznie, a jak spotykają się Polacy, 
na pytanie, co słychać, odpowiada-
ją: stara bieda, w polityce kiepsko, 
zdrowie kiepsko, wątroba boli. Wy-
mieniamy informacje negatywne, nie 
pozytywne. Bogdan Wojciszke prze-
prowadził kiedyś badania, w których 
spróbował odpowiedzieć na pyta-
nie, jakie to przynosi rezultaty. Oka-
zuje się, że narzekanie, poza tym, że 
podtrzymuje relacje, obniża nastrój. 
Polacy po takiej wymianie zdań roz-
chodzą się w gorszym nastroju, niż 
gdy się spotkali.

Beata Igielska

Jesteśmy społeczeństwem o jednym z najniższych 
wskaźników zaufania w Europie.




