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mówimy miłość
braterstwo pokój

w strzaskanych ogrodach ruin
hodując trujące chwasty

a słowa nam bledną na wargach
i łzy pękają z hukiem 

Zygmunt Ławrynowicz, „Mówimy miłość”

Kiedyś uwierzyłam Wittgensteinowi. Poważnie. Ostat-
nie zdanie ze sztandarowego dzieła Tractutus Logi-
co-Philosophicus brzmi: „O czym nie można mówić, 
o tym trzeba milczeć”. I choć filozof zalecał milczenie, 
to już o samym tym zdaniu napisano miliony słów. 
Analiz tego, co przecież takie proste. Kiedyś… Dziś 
już brak mi tego przekonania, że faktycznie powinni-
śmy milczeć w kwestiach, które przekraczają granice 
oczywistości, wykraczają poza czyste i niepodważal-
ne fakty, o sprawach, które wymagają interpretacji, 
o uczuciach czy emocjach, które przecież są… i jak-
byśmy przeciw nim nie walczyli, są wielowymiarowo 
niezależne od nas. Są. I jak patrzę na nas każdego 

dnia, to takie nie-mówienie jest absolutnie przerekla-
mowane.

Żyjemy w słowach. Żyjemy pośród otaczających nas 
z każdej strony, wdzierających się do naszych uszu 
słów. Niektóre wbijają się w nas jak ostrze noża, inne 
tulą w czas niepokoju, badają ciszę, szepczą miłosne 
zaklęcia, dodają otuchy. Albo inaczej – pouczają, na-
uczają, lub jeszcze o kilka kroków dalej… straszą, ma-
nipulują. Żyjemy w rozmowie. W mowie, która stanowi 
znacznie więcej niż tylko sumę wypowiadanych przez 
nas słów. Żyjemy w relacjach – wypowiedzianych, 
niedopowiedzianych, patrzących na siebie w czułym 
milczeniu, w tym śmiesznym śmiechu, w byciu na wy-
ciągnięcie ręki, na długość łańcucha, na odległość 
kija, na strzał z łuku, na zasięg obejmujących nas w na 
pozór tylko w milczącym pożegnaniu ramion. Żyjemy 
w tym, co wypowiadalne, ale jeszcze mocniej w tym, 
co nie-wypowiadalne, co łączy nas „ze względu na”, 
a czasem „pomimo”.

Żyjemy dzięki słowom. Wielkim i małym. Każde-
go dnia wymieniamy między sobą setki słów. Te 
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o codzienności, te, co zmieniają naszą codzien-
ność. Co któreś jest znaczące, co któreś kryje w so-
bie wszechświat, jakim chcemy się podzielić tylko 
z wybranymi. Wymieniamy uprzejmości, bawimy się 
w kurtuazję, uprawiamy domową dyplomację, kiedy 
indziej coś odburkniemy. Przeklinamy… najlepiej za 
kierownicą.

Żyjemy ze słów. Każdy z nas, kto kiedykolwiek chwy-
cił „za pióro”, wstukał swe myśli w komputerowe 
klawisze, rozmawiał otwarcie o faktach lub ideach, 
debatował, komentował, uczył… Każdy z nas dzieli 
się słowem w kolejnym już celu, tak aby – w co wciąż 
chcę wierzyć – uczynić świat choć odrobinę lep-
szym, co wcale nie znaczy uczynić go dokładnie ta-
kim, jakiego byśmy go sobie życzyli. Szukamy słów… 
Dobieramy je niczym barwy we własnej palecie. 
Dajemy sobie słowo – co nie znaczy, że dajemy je 
raz na zawsze, że wiąże ono absolutnie. Można je – 
bez wstydu – cofnąć, bo to oznacza czasem większą 
odpowiedzialność niż uparte trwanie przy słowie, co 
jest już tylko obowiązkiem, przyzwyczajeniem, ko-
niecznością, literą tak boleśnie pozbawioną ducha.

Poznajemy te wielkie i malutkie. Wielkie słowa za-
nikają. Rozmieniają się na drobne. Wielkie słowa 
wsiąkają w inne słowa i słówka, niekoniecznie do 
nich pasujące. I tak honor rozpływa się w honora-
rium, zawiść zjada sukces, nadzieja abdykuje wobec 
butnej siły, żądza władzy pochłania wolność, wul-
garny nacjonalizm pożera patriotyzm, obowiązek 
zabiera oddech miłości, pojednanie podszyte jest 
strachem. Na tym przecież nie koniec. Odbieramy 
sobie znaczenie, gdy przeinaczamy wobec siebie 
słowa. Inne słowa popadają w zapomnienie, co wca-
le nie oznacza ze tracą na znaczeniu. Odkurzamy 
je „od święta”… A i tak boimy się słów…

Kiedyś uwierzyłam Wittgensteinowi… A dziś wie-
rzę, że o tym, co na pozór niewypowiadalne wcale 
nie wolno nam milczeć. Że nie wolno nam milczeć, 
tak w ogóle. Bo każdy szturm na granice naszego 
języka jest szturmem na granice świata, którego się 
trzymamy. A poza wszystkim, co znamy, są prze-
cież kolejne słowa: tajemnica, przyszłość, ciekawość. 
Inne szczęście.
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(…) A ta woda te słowa cóż mogą cóż mogą książę-
Zbigniew Herbert, „Tren Fortynbrasa”

Fortynbras wygłasza nad ciałem Hamleta swoje pragma-
tyczne credo. Bliższe mu są „dekret w sprawie prostytu-
tek i żebraków, nowy system więzień oraz projekt kanali-
zacji” niż moralne czy ideologiczne konwulsje zmarłego. 

Podkreśla, że nigdy się nie spotkają, bo żyją na archi-
pelagach. Jest przekonany, że książę wybrał „część 
łatwiejszą – efektowny sztych”. 

On zaś uważa, że ważniejsze jest trwanie i odpowie-
dzialność za to co istnieje naprawdę.     „ (...) czymże jest 
śmierć bohaterska wobec wiecznego czuwania. Z zim-
nym jabłkiem (atrybutem władzy?) w dłoni na wysokim 
krześle (tronie?) Z widokiem na mrowisko (społeczeń-
stwo, naród, ludzkość?) i tarczę zegara (przemijanie, 
czas na dokonanie niezbędnych czynów, realizację 
projektów?)”

Fortynbras ze swojej wieży obserwacyjnej pragmaty-
ka nie ma wątpliwości. Hamlet musiał zginąć, bo nie 
nadawał się do Realpolitik. „Wierzyłeś w kryształowe 
pojęcia a nie glinę ludzką (…) nie umiałeś żadnej ludzkiej 
rzeczy”.

Czymże są owe ludzkie rzeczy? Oto jest pytanie! Czy 
ważniejsze dla człowieka jest to, co było w słowie, które 
było na początku? Czy może budowle, które tworzy, 
by mu służyły, aż czas zamieni je w gruzy i pył? A co 

z przestrzenią, która jest między WIELKIMI SŁOWAMI 
a rzeczywistością, która za nimi poszła, która im towa-
rzyszyła? 

My, Europejczycy, mówiliśmy: „Odkrycie Ameryki” – 
a za tym terminem szła eksterminacja jej rdzennych 
mieszkańców. Faszyści mówili: „Tysiącletnia Rzesza” – 
a za tym terminem stało, ciągnących się jak wieczność, 
kilkanaście lat pogardy, buty, rasizmu, nienawiści i dzie-
siątki milionów bestialsko zgładzonych ludzkich istnień 
oraz ocean krwi i cierpienia. Komuniści mówili: „Ustrój 
sprawiedliwości społecznej” – a za tym słowem było 
morze zbrodni i przemocy. A ich sprawiedliwość to był 
„mokry dół zaułek i morderców barak zwany pałacem 
sprawiedliwości”. My, ludzie, mówiliśmy: „Bóg Wszech-
mogący Miłosierny” – i w jego imię mordowaliśmy się na-
wzajem i mordujemy… Mówimy: Ojczyzna i wykluczamy 
z niej tych, którzy żyją z nami od wieków, bo ich przod-
kowie wierzyli w innego Boga albo przybyli z innych 
ziem, albo należą do mniejszości narodowej, religijnej, 
są LGBT czy są seksualnie niebinarni. Mówiliśmy: „De-
mokracja”, „Socjalizm”, „Prawda”, „Sprawiedliwość”, 
„Solidarność”, „Wolność…” Nasze słowniki pełne są 
wielkich, niezwykłych słów, które powinny łączyć, ale – 
jak mówi Fortynbras w wierszu Herberta – „żyjemy na 
archipelagach ani nam witać się ani żegnać”.
 
Oto moja próba odpowiedzi Fortynbrasowi i wszystkim 
pragmatykom oraz realpolitykom, lubiącym wbrew swo-
jej skarlałej naturze wielkie słowa i „nikczemny rytuał 
pogrzebu…”

JAROSŁAW GUGAŁA
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Gdy umiera nadzieja – jej miejsce próbuje zająć pragmatyzm. 
Jego symbole to zegar i widok na ludzkie mrowisko. 

Opisują go dekrety w sprawie kanalizacji, prostytutek i żebraków.  
A jednak tylko Hamlet pozostaje w pamięci i w sercach ludzi  

O Fortynbrasie wspominają jedynie erudyci i cynicy.
Być może mógłby nawet zająć miejsce Hamleta lub jego część przynajmniej,  

jednak nie chce nawet podjąć takiej próby.  
Przyjmuje postawę pełną lekceważenia i pogardy 

wobec tego, co symbolizuje rozdarta postać księcia. 
Życie doczesne - oto do czego sprowadza się postać Fortynbrasa. 

Takie życie też jest warte wzruszenia, 
jednak tylko Hamlet – umierając… zostaje na zawsze. 

Fortynbras w swoim pragmatyzmie nigdy nie stanie się naprawdę ważny 
dla istoty i sensu istnienia. 

Na zawsze pozostanie w sferze egzystencji banalnej. 
Tylko tam wśród jej przedmiotów jest mistrzem. 

W gasnących gwiazdach oczu księcia nie ma do niego żalu.
Hamlet nie chciałby z pewnością odbierać mu jego skrywanych marzeń

i aspiracji, by stać się czymś więcej niż maszyną 
do rozwiązywania doczesnych problemów.

To co pozostanie po Fortynbrasie nie tylko nie będzie tematem tragedii. 
On przetrwał jedynie jako kontrapunkt przesłania Hamleta.

Reszta jest ciszą.
I nie zmienią tego zagłuszające ból istnienia odgłosy zwyczajnej krzątaniny. 

Ani wykrzykiwane na wiecach hasła, ani deklamowane w świątyniach zaklęcia.
One są bez znaczenia… 

Cóż one mogą? Cóż mogą, Fortynbrasie…?
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HONOR
TADEUSZ GADACZ
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Nie myślę o honorach i zaszczytach, do których popycha nas 
źle rozumiana chora ambicja. Słowo honor, którego pamięć 
warto przywrócić, oznacza z jednej strony dobre imię, cześć, 
z drugiej zaś poczucie godności osobistej.
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Honor skrył się obecnie w honorarium. Ho-
nor należy obecnie do zapomnianych 
słów. Z  takimi frazami, jak „splamić ho-

nor”, „szarpać czyjś honor”, „zaklinać się na ho-
nor”, „dać słowo honoru”, „unieść się honorem”, 
„czynić komuś honory” możemy zapoznać się 
obecnie najczęściej jedynie w „Słowniku Języka 
Polskiego”. Brzmią one nieco staroświecko. Po-
został jedynie „Honor” z dużej litery, jak w haśle 
„Bóg, Honor, Ojczyzna”. Nie będę tu jednak 
o nim pisał, gdyż i tak ma swoich licznych obroń-
ców. Nie myślę też o  honorach i  zaszczytach, 
do których popycha nas źle rozumiana chora 
ambicja. Słowo honor, którego pamięć warto 
przywrócić, oznacza z jednej strony dobre imię, 
cześć, z drugiej zaś poczucie godności osobistej.

Arystoteles łączył honor z  poczuciem wstydu 
przed niesławą. Nie uznał go za cnotę, lecz 
uczucie. Pisał: „Uczucie to nie każdemu przystoi 
wiekowi, lecz tylko młodemu. Od młodych bo-
wiem ludzi wymagamy wstydliwości, ponieważ 
kierując się w  życiu namiętnością popełniają 
wiele błędów, od których wstrzymuje ich wstyd 
(…) starszego jednak człowieka nikt nie pochwa-
liłby z powodu jego wstydliwości, gdyż sądzimy, 
że nie powinien nic takiego robić, czego można 
się wstydzić” (Etyka nikomachejska). Wstydzimy 
się tego, co nieobyczajne, złe, co uchodzi za 
dyshonor, a  nawet hańbę. David Hume łączył 
zaś honor z dumą i szacunkiem do samego sie-
bie. Stwierdził: „szczera i z serca płynąca duma 
czy poszanowanie samego siebie, jeśli są ukryte 

i dobrze uzasadnione, są istotnym rysem charak-
teru u człowieka honoru. (…) Jest więc koniecz-
ne, byśmy znali nasze miejsce i  naszą pozycję 
w świecie, bez względu na to, czy je nam daje 
nasze urodzenie, fortuna, stanowisko, talent czy 
sława. Jest rzeczą konieczną, byśmy odczuwali 
dumę odpowiednio do tego stanowiska i zgod-
nie z tym regulowali nasze zachowanie” (Traktat 
o naturze ludzkiej, t. 2). Według Hume’a wszyst-
kie wielkie czyny i uczucia, które stały się przed-
miotem podziwu, opierają się na dumie i na sza-
cunku do samego siebie. Immanuel Kant wiązał 
natomiast honor z cnotą. Wymaga on wyższego 
stopnia odwagi, gdyż ten, kto „skądinąd potrafi 
oprzeć się przemocy, rzadko czuje się na siłach, 
by stawić czoło szyderstwu, gdy prześmiewczo 
podważa się jego prawo do czci” (Antropologia 
w ujęciu pragmatycznym).

Tak rozumiane poczucie wstydu związane jest 
z pozycją człowieka, bez względu na to, czy jest 
ona mu dana przez urodzenie, fortunę czy talent. 
Każdy zawód czy pozycja społeczna określała 
kiedyś to, co wypada lub nie wypada, jest lub 
nie jest honorowe. Nawet złodzieje mieli kiedyś 
swój honorowy kodeks. Taką szczególną pozy-
cją była niegdyś pozycja rycerza, dlatego słusz-
nie honor kojarzy się w pierwszym rzędzie z ho-
norem rycerskim. W  tym sensie pojęcie honoru 
było bardziej męskie niż kobiece. Rycerz, który 
nie zachował się zgodnie z kodeksem i splamił 
swój honor, nie mógł liczyć na społeczną ak-
ceptację. Wręcz przeciwnie, jak w  przypadku 
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samurajów, popełniał samobójstwo, gdyż nie 
mógł znieść dalszego życia z dyshonorem. Ho-
nor rycerski wiązał się także z obroną słabszych 
i czcią wobec kobiet. Kiedyś Michał Paweł Mar-
kowski, wówczas krytyk literacki w  „Tygodni-
ku Powszechnym”, w obronie czci swojej żony, 
wówczas dyrektor literackiej w Teatrze Słowac-
kiego w Krakowie, dał w twarz pisarzowi Anto-
niemu Liberze. Wówczas ksiądz Adam Boniecki 
stanął w obronie Markowskiego i stwierdził, że 
co prawda Biblia każe nadstawiać drugi poli-
czek, istnieje jednak także „Kodeks Boziewicza”. 

A nie każdy, kto pisze dla „Tygodnika Powszech-
nego”, musi być chrześcijaninem. Jednak dysku-
sja, którą to zdarzenie wywołało, pokazała, że 
ten wymiar honoru rycerskiego raczej nie jest już 
akceptowalny. Zastąpiły go sądy.

Warto wspomnieć, że czasami poczucie osobi-
stej godności może być mylone ze zbyt wyso-
kim i przesadnym mniemaniem o  sobie. Często 
to właśnie urojony honor był kiedyś przyczyną 
licznych pojedynków. Obecnie sytuacja zmieni-
ła się radykalnie. Współcześni „rycerze” polityki, 
gospodarki, nauki i innych zawodów nie popeł-
niają już samobójstw. Wręcz przeciwnie, dysho-
nor stał się nieźle opłacanym towarem. Zamiast 

w poczucie wstydu zamieniają w mediach dys-
honor w  dobrze sprzedający się towar. Honor 
został sprzedany za honorarium. Nie zniknął, 
lecz skrył się w  honorarium. A  „nowi rycerze” 
wyznający Honor z hasła „Bóg – Honor – Oj-
czyzna”, broniąc wstępu do Kościoła Świętego 
Krzyża, bez skrupułów potrafią odepchnąć ko-
bietę i zrzucić ją ze schodów.

Jest też druga strona związku między honorem 
i  honorarium. Często osobom, które wykonują 
tak zwane zawody honorowe: uczonym, pielę-

gniarkom, artystom, służącym prawdzie, dobru 
i pięknu usiłuje się wmówić, że honor, jaki zwią-
zany jest z ich życiowym powołaniem, powinien 
im wystarczyć. Przecież oni powinni służyć bez-
interesownie. W tym przypadku honor często nie 
przechodzi w honorarium.

Drugie rozumienie honoru związane jest już nie 
z  zawodem czy pozycją społeczną, ale z  po-
czuciem godności osobistej i  wierności sobie 
samemu oraz wyznawanym wartościom. Wi-
doczne to jest choćby w „słowie honoru”, obec-
nie także rzadko obecnym. Słowo honoru może 
wypowiedzieć tylko ktoś, kto ma wysokie po-
czucie osobistej godności. I  w  „słowo honoru” 

Współcześni „rycerze” polityki, gospodarki, nauki 
i innych zawodów nie popełniają już samobójstw. Wręcz 
przeciwnie, dyshonor stał się nieźle opłacanym towarem
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PROF. TADEUSZ GADACZ
Filozof i religioznawca, pracownik Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie. 

„Nowi rycerze” wyznający Honor z hasła 
„Bóg – Honor – Ojczyzna”, broniąc wstępu do Kościoła 
Świętego Krzyża, bez skrupułów potrafią odepchnąć 

kobietę i zrzucić ją ze schodów.

możemy uwierzyć tylko wówczas, gdy wierzy-
my jeszcze, że istnieje coś takiego jak poczucie 
osobistej godności, które każe komuś dochować 
wierności przyrzeczeniu nawet wówczas, gdy 
nie będzie to dla niego opłacalne. Skoro słowo 

zostało przyrzeczone, trzeba być mu wiernym 
bez względu na okoliczności. Do takiej wierno-
ści zdolny jest jednak tylko ten, kto potrafi być 
wierny sobie samemu. Taki człowiek jest prze-
widywalny. Można na niego liczyć. Kiedyś ks. 
Józef Tischner przyjął zaproszenie z gościnnym 
wykładem w Warszawie. Zapomniał jednak, że 
tego samego dnia obiecał udzielić sakramentu 
małżeństwa młodej parze na Podhalu. Nie miał 
czasu, by powrócić koleją. Wynajął więc awio-
netkę, która wylądowała na lotnisku w Nowym 
Targu. Gdy zapytałem go ile zapłacił, odpowie-
dział: „Człowieku, honor kosztuje”.  

Poczucie honoru jako poczucie własnej godno-
ści charakteryzuje także często ludzi prostych 
i ubogich. Żyją w ciszy, często z większym po-
czuciem honoru niż wykształceni czy bogaci. Ży-
jąc w nędzy nie upominają się publicznie o swe 

prawa, ani nie dążą do poprawy swego losu, 
gdyż właśnie honor im na to nie pozwala.

Dlaczego słowo honor zniknęło ze sfery publicz-
nej? Być może zostało wyparte przez bardziej 
nowoczesne słowo jakim jest osobista godność. 
Być może zniknęło dlatego, że żyjemy obecnie 
w czasach bezwstydu. 

(Poszerzona wersja tekstu z  książki Tadeusza 
Gadacza O bezprawiu i przyzwoitości oraz in-
nych wadach i zaletach moralnych dla mądrych 
ludzi na trudne czasy, Warszawa 2020)
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Lubię wygrywać. Kto nie lubi? Lubię wyznaczać 
sobie cele, realizować je krok po kroku, pre-
cyzyjnie dobierając środki, poszerzając swoją 

wiedzę o niezbędne obszary, dokładając wszel-
kich starań, by sprawy szły właściwymi sobie dro-
gami, na których końcu odtrąbić można mniejszą 
czy większą wiktorię. Sukces. To wielkie, ale też 
nielubiane słowo. I nie chcę mówić: „Udało mi się”, 
„Jakoś tam samo wyszło”, czy umniejszać własną 
pracę słowami „Oj, to taki drobiazg”. Bo słowo 
„sukces” waży. To nie przypadek, zbieg okolicz-
ności. Sukces niesie ze sobą wyrzeczenia, rzeczy 
trudne, czas poświęcony na każde inne otaczają-
ce go działanie czy… słowo. Każdy sukces ozna-
cza dla mnie pracę, jaką wkładam w osiągnięcie 
zamierzonego celu, ale też walkę z  samą sobą 
– z pokusą dolce far niente, z demonem prokra-
stynacji, z przekonywaniem samej siebie, że prze-
cież na wszystko mam czas, że zdążę, że tyle razy 
robiłam coś na ostatni moment, to przecież i teraz 
się uda. 

Sukces to praca, jaką wykonujemy każdego dnia. 
Z innymi, ale też nad sobą. Sukces to przyjaciele, 
którzy wspierają nas w drodze do celu. Sukces to 
wiara w to, że czasem kropla dąży skałę nie siłą, 
lecz częstym spadaniem. Sukces to oddech, któ-
rzy bierzemy tuż przed metą, a później wypusz-
czamy go z siebie z wypełnionym radością śmie-
chem, albo z  poczuciem najzwyklejszej ulgi. Że 
to już. Że w końcu. Że refleksja przyjdzie. Sukces 
powinien być momentem spokoju, tym radosnym 
„zadowoleniem z  dzieł człowieka rozumnego” 

(Pseudo-Platon). Tym kolejnym krokiem, który daje 
„wewnętrzną radość na jakąś tajemniczą siłę dla 
zjednania losu” (Kartezjusz).  Bo… może jeśli wie-
rzę w  szczęśliwy obrót spraw, to rzeczywiście 
mogę i osiągam więcej; bo jeśli „włączę” pozy-
tywne myślenie, jeśli w swoich dążeniach nie pod-
dam się gdzieś na ostatnim zakręcie… dostanę to, 
co sobie wymarzyłam. Bo może – jak chciał Geo-
rge Bernard Shaw – powinniśmy mieć na uwadze, 
iż „sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam po-
znasz okoliczności, jakie ci odpowiadają. Jeśli nie 
zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie”. Szczęściu 
też trzeba pomagać. Czemu nie?

Dlaczego zatem zmuszamy się, by to wielkie słowo 
„sukces” wypowiadać szeptem? Jak to się dzieje, 
że miast świętować podkreślamy cały łańcuch 
niedociągnięć? Czemu po czasie, gdy chwalimy 
małe dzieci za najmniejsze nawet osiągnięcia/
nowo odkryte umiejętności, później szybko uczy-
my je, by jednak nie okazywały „zbytniej” rado-
ści z  osiągnięć (a  już na pewno nie publicznie); 
czemu tak łatwo przechodzimy do smętnego: „Do-
brze, że ci się powiodło”… Dlaczego zagryzamy 
zęby, sznurujemy sobie usta, z  uporem pętamy 
własne ręce? Czemu sabotujemy nasze umiejęt-
ności/samych siebie, zamiast dawać sobie nowe 
szanse, nowe nadzieje, nowe otwarcia? Dlacze-
go umniejszamy siebie, własną pracę, wsparcie, 
bez którego nie zdobywalibyśmy mniejszych czy 
większych szczytów? Zawodowych, osobistych... 
Dlaczego słowo „sukces”, ale też związane z nim 
poczucie spełnienia, rozmieniamy na drobniaki, 
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Sukces to praca, jaką wykonujemy każdego dnia. Z innymi, 
ale też nad sobą. Sukces to przyjaciele, którzy wspierają nas 
w drodze do celu. Sukces to wiara w to, że czasem kropla 
dąży skałę nie siłą, lecz częstym spadaniem. Sukces to oddech, 
którzy bierzemy tuż przed metą, a później wypuszczamy go 
z siebie z wypełnionym radością śmiechem, albo z poczuciem 
najzwyklejszej ulgi. Że to już. Że w końcu.

ŻEBY SIĘ UDAŁO
MAGDALENA M. BARAN
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które zwiemy „przypadkiem”, „zbiegiem oko-
liczności”, „normalnością”?Jakby to „się działo” 
samo, jakby nie miało sprawcy/autora/Ciebie/
mnie? Po co ten dziwny wstyd, fałszywa skrom-
ność? I nie idzie mi wcale o nieustanne, niezależne 
od okoliczności „keep smiling”, ale o umiejętność 
celebrowania tych chwil, gdy naprawdę osiągnę-
liśmy sukces, gdy czujemy się spełnieni, gdy – po 
dobrze wykonanej pracy/po zamknięciu jednego 
życiowego rozdziału – otwieramy się na nowe 
możliwości. A tych jest bez liku i mogą prowadzić 
nas do życia spełnionego/szczęśliwego. Jeśli tyl-
ko damy sobie szansę.

I mogłoby być tak miło, ale znów słowo „sukces” 
zamiera nam na wargach. W imię czego? Bo ktoś 
mówi: „Potrzebne ci więcej pokory”? Zapomina 
przy tym, że pokora oznacza znajomość/świa-
domość własnych możliwości, wcale nie jest poni-

żaniem czy umniejszaniem siebie. Bo inny zarzuci 
nam pychę… A przecież cieszenie się z  tego, że 
osiągam zamierzone cele, nie oznacza przyjmo-
wania za swojej tej „nieszczęsnej głupoty”, która 
„dobrodziejstwa obraca w  obelgi”. Te ostatnie 
płynąć zwykły od innych, a nam nie wolno dawać 
na nie przyzwolenia. To pyszni zazdrośnicy powie-
dzą wam, że sami „dumni są ze swojej pokory”, 

a cichaczem wykuwać będą broń przeciw każde-
mu, kto choćby błyśnie im w oczy iskierką sukcesu. 
Ich pycha, duma z bylejakości, pomnaża tylko nie-
nawiść, zazdrość, tka resentyment, który oplata ko-
lejne pokolenia, tak zadowolone z własnej niemo-
cy. Pyszni w swoim uniżeniu, stają w pozycji, gdzie 
„lepszość” sytuuje faktycznych zazdrośników/
nieudaczników czy psujów w szeregu powtarza-
jącym „Jakoś to będzie”… A „jakoś” przemienia się 
w  „byle-jakość”. W  odpowiedzi na radość czy 
sukces dostajemy zatem – być może genetycz-
ną już w  naszym społeczeństwie, dziedziczoną 
po „kombinatorstwach” poprzedniego systemu 
– podejrzliwość (co nie ufa, co sądzi o każdym, 
że z gruntu jest nieuczciwy) czy zawiść (która na 
sztandarze niesie fałsz, obmowę, zacietrzewienie, 
zapatrzenie w  siebie). Wszystkie razem wyrasta-
ją z korzenia zazdrości. Ta jednak jest niczym kij 
– zawsze ma dwa końce. Układana jak puzzle – 
nieumiejętność cieszenia się sukcesami przyjaciół 

czy współpracowników łatwo łączy się z małost-
kowością, ta z  kolei otwiera się na negatywne 
emocje, co znów podsycają opowieść o tym, że 
bez układu nic nie da się osiągnąć. I tak w kółko. 
A cierpi na tym nie tylko ten, kto ma pełne prawo 
świętować sukces i  zbierać owoce własnej pra-
cy, ale i sam zazdrośnik, który nie szuka w owym 
sukcesie motywacji, inspiracji, dobrej energii i  siły 

Dlaczego zmuszamy się, by to wielkie słowo „sukces” 
wypowiadać szeptem? 

Photo by A
lexis Fauvet on U

nsplash



18 / WIELKIE SŁOWA

na przyszłość. Nie, łatwiej jest przecież negować. 
Potwierdzenie niesie ze sobą ryzyko uznania, że 
może naprawdę nam czegoś brak… A  łatwiej 
przeczyć, utyskiwać, poddawać w wątpliwość niż 
znaleźć w sobie siłę/odwagę i – czasem prosząc 
o pomoc – wziąć się w garść. Bo gdy poszukamy, 

to wcale nie brakuje rąk wyciągniętych by gratu-
lować, ale również głów na tyle przytomnych, by 
sukcesem się dzielić. 

„Sukces w oczach ludzi jest bogiem” – powiadał 
Ajschylos, ale mnie bliższy pozostaje Eurypides, 
które twierdził, iż „sukces jest wynikiem właściwej 
decyzji”. Bez niej nie zrobimy pierwszego kroku, 
który skieruje nas tam, dokąd chcemy dojść. Bez 
decyzji nie obierzemy drogi, co wcale nie jest ła-
twa, usłana różami (jakby ktoś zapomniał, że róże 
mają kolce), ale wymaga codziennej, czasem nud-
nej i żmudnej, a kiedy indziej pasjonującej i inspiru-
jącej pracy. I tak, czasem trzeba ileś przecierpieć 

żeby wygrać. Ale… wciąż zakładam, że warto. Bo 
każdy sukces to kolejny krok, stopień, na który prze-
cież chcieliśmy się wspiąć, więc może nie piłujmy 
go właśnie na nim stojąc. Nie tnijmy własnych 
skrzydeł. Sukces to otwarcie, a nie gwóźdź, który 
wbijamy lub pozwalamy wbijać do własnej trumny.

Adam Zagajewski pisał niegdyś po śmierci na-
szego wspólnego przyjaciela: „Kiedy myślało się 
o nim,/słowo sukces wyłaniało się z jaskini, w któ-
rej/zazwyczaj wegetuje. Sukces, prawdziwy suk-
ces./

A nie requiem i inne wzruszające starocie”. Sukces 
z dystansem, z „puszczeniem do świata oka”, ze 
świadomością koniecznych kroków, z etyką pracy, 
z dbałością o  innych. Z pracą. Ale też z mocną 
pamięcią o sobie. Z pokorą wobec idei przeszło-
ści, ale też orientacją na dziś i na przyszłość. Suk-
ces, jakiego każdemu z nas życzę. 

Łatwiej przeczyć, utyskiwać, poddawać w wątpliwość 
niż znaleźć w sobie siłę/odwagę i – czasem 

prosząc o pomoc – wziąć się w garść
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problematyką wojny, filozofią polityki i etykami praktycznymi. Autorka książek 
Znaczenie wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą (Liberté! 2018) oraz Oblicza 
wojny (Arbitror 2018). Pracuje nad kolejną książką zatytułowaną The Tools of 
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Obserwując, a  raczej – przysłuchując 
się współczesnemu językowi polskie-
mu, nawet osoba tematem niespecjal-

nie zainteresowana, potwierdzi, że mowa, którą 
posługiwaliśmy się dekady temu, w sposób ra-
dykalny różni się od tej, której używamy obec-
nie.

Język, podobnie jak otaczający nas świat, zmie-
nia się w błyskawicznym tempie, każdego dnia 
otrzymujemy nowe narzędzia do komunikacji, 
które wykorzystujemy, żeby bombardować in-
nych absolutnie niespotykaną ilością wiadomo-
ści, ciekawostek, nowinek czy plotek. 

Ponieważ świat galopuje do przodu, a  wolu-
men danych, którymi chcemy się podzielić (czy 
potrzebnie i  zasadnie, to już zupełnie inna hi-
storia), wciąż rośnie, język musi dostosować się 
do narzuconego tempa, skracać co za długie, 
upraszczać co za bardzo skomplikowane, ob-
cinać co zbyt opisowe i poetyckie, aby zmieścić 
się w  twitterowych 140 znakach, aby podpis 
pod zdjęciem na Instagramie nie składał się je-
dynie z obrazków, pardon!, z emotikonów.

Tak jak natura w swojej darwinistycznej postaci 
premiuje najsilniejszych, podobnie jest ze słowa-
mi: najsłabsze, najmniej potrzebne czy przywo-
łujące najgorsze konotacje, znikają, odchodzą, 
ewoluują czy zostają uproszczone, aby dopa-
sować się do dominujących w danym momen-
cie leksykalnych trendów. 

Słowa, które przywołują złe 
wspomnienia
Znikają ze słownika słowa, z którymi użytkownik 
wiąże nieszczególnie dobre wspomnienia, które 
budzą dawno uśpione potwory, resentymenty 
czy refleksje. 

W świadomości zbiorowej, szczególnie w geo-
graficznej strefie państw postkomunistycznych, 
cały słownik ówczesnego przodownika pracy 
będzie obecnie, w  najłagodniejszej wersji, re-
liktem czasów słusznie minionych. Słowa, które 
niegdyś stanowiły wręcz podstawę języka: walka 
klas, stachanowiec, wyzysk, ucisk, kapitalista, kla-
sa robotnicza, czyn społeczny, aktyw dziś są albo 
celowo rugowane z codziennej komunikacji, na 
wszelki wypadek, aby nie stały się przyczynkiem 
do gorącego sporu o przeszłość, albo używane 
w sposób odrobinę humorystyczny i ironiczny. 

Z przyjemnością więc te wstydliwe słowa, noszą-
ce na sobie piętno komunistycznej przeszłości, 
zastępujemy tymi, które znaczą mniej więcej to 
samo, ale mają właściwy rodowód, lub są języ-
kową kalką czy zapożyczeniem. Wtedy mamy 
pewność, że wypowiadając je nie zbudzimy 
żadnych potworów, ba!, popiszemy się za to 
w towarzystwie obyciem i posiadaniem bardziej 
kosmopolitycznego słownika.

Słowa, które nie mają siły przebicia
Podobnie, jak nie każdy wyszedł obronną ręką 
z  transformacji ustrojowej, podobnie niektóre 

LEKSYKALNA 
EWOLUCJA
MAGDALENA M. KAJ

Archetypiczny dżentelmen i bon-vivant, Oscar Wilde, twierdził, 
że często prowadził ze sobą długie rozmowy, a będąc przy 
tym człowiekiem niespotykanie mądrym i genialnym, czasami 
sam nie rozumiał ani słowa z tego, co mówił.  Słowa były, są 
i będą sposobem na opisanie otaczającego nas świata oraz 
komunikacji z innymi. Język nieustannie ewoluuje i się zmie-
nia. Co sprawia więc, że niektóre słowa znikają lub popadają 
w zapomnienie?
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słowa nie odnalazły się w  brutalnej, rynkowej 
rzeczywistości. Może były za mało pociąga-
jące, może w  zbyt mało zdecydowany sposób 
ujawniały swój przekaz, może zostały pokonane 
przez nowe słowa, które lepiej, szybciej i spraw-
niej oddają emocje, które chcemy przekazać? 

W tej kategorii prym wiodą przekleństwa i słowa 
o  dużym ładunku emocjonalnym. Mając w  ję-
zyku polskim absolutnie uniwersalnego „chuja” 
i „kurwę”, które nie dość, że są w stanie opisać 
każdą życiową sytuację, oddając stan ducha 
opowiadającego, to jeszcze i  potrafią zmienić 
się w  dowolną część mowy, słabeusze jak ga-
moń, fajtłapa, harpia czy impertynent po prostu 
schodzą ze sceny, uznając swoją porażkę. 

Słowa, które są niepraktyczne
Wspominane wcześniej ogromne tempo, w  ja-
kim toczy się życie, a  także przeniesienie dużej 
części relacji społecznych do internetu, wymaga 
konkretnego, krótkiego i sprawnego komunikatu, 
bez zbędnych ozdobników i „lania wody”. 
Rezygnując z opisowości języka, a skupiając się 
jedynie na efektywności i  szybkości przekazu, 
pozbawiamy się romantyzmu i piękna zaklętego 
w słowach. Język nie jest już sposobem na wy-
rażenie emocji, tęsknot, pragnień, a staje się na-
rzędziem wspierającym nas w  realizacji celów. 
Najlepiej kilku naraz. 

Nie obronią się przedsięwzięcia, prywatne, biz-
nesowe czy naukowe, jeśli wszystko zmieścimy 

w worku pt. projekt. Niepotrzebne są nacecho-
wane emocjonalnie przymiotniki, jak wyborny, 
znakomity, wyjątkowy, niepowtarzalny, niespo-
tykany, skoro wszystko załatwi słowo-wytrych: 
fajny. Po co mamy się weselić, radować, zaśmie-
wać, pokładać ze śmiechu, płakać ze szczęścia, 
skoro ten sam wachlarz emocji wyrazimy hybry-
dą słowa i emotikonu: xD?

Słowa, które nie są uniwersalnie znane

W parze ze słowami niepraktycznymi, idzie ko-
lejna znikająca grupa: słowa, które nie mają uni-
wersalnie rozumianego znaczenia. Zmieniający 
się język, który podąża za światowymi trenda-
mi: globalizacją, życiem na i za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, przyspieszeniem 
i  skróceniem komunikatu, wyklucza słowa, które 
trzeba tłumaczyć. 

Anglicyzacja i  korpomowa upraszczają język, 
zastępując znane dotąd wyrażenia szybkimi 
w użyciu i uniwersalnie znanymi słowami. Każdy 
wie, czym jest deadline, linkowanie, hejtowanie, 
lajkowanie, postowanie, riserczowanie, czy fol-
lowanie. Zapewne gorzej z używaniem (i  rozu-
mieniem) słów takich jak na przykład: kwerenda 
źródłowa, terminarz czy plan zamierzeń. 

Ponieważ jednak żyjemy w  globalnej wio-
sce, a  tempo życia sprawia, że częściej czuje-
my się jakbyśmy byli na karuzeli, używanie tych 
uproszczonych słów po prostu przychodzi nam 
naturalnie. 
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Słowa znikają z języka nieustannie, na ich miejsce 
pojawiają się nowe. Z  pewnością, w  kolejnym 
cyklu leksykalnej ewolucji słowa obecnie „nowe” 
zostaną uznane za archaizmy, niepotrzebnie opi-
sowe i rozciągnięte do granic możliwości. 

Czekając więc na nowe, lepsze i efektywniejsze 
słowa, z przyjemnością zagłębiam się w cudow-

ne polskie archaizmy, które są pełne uroku i ukry-
tych znaczeń. 

Może i  opowiadam dyrdymały, może i  jestem 
melepetą z fircyfuszkami na głowie, jednak na-
śmieszam sobie, że jest nas, ostrożników tych 
słów i tego odrobinę bardziej opisowego świata, 
więcej. 

MAGDALENA M. KAJ
Poznanianka z urodzenia, warszawianka z wyboru. Z wykształcenia polito-
log, przez wiele lat pracowała w sektorze pozarządowym w Polsce i Wielkiej 
Brytanii. Aktywistka, od prawie 20 lat zaangażowana w działalność społecz-
no-polityczną oraz dialog międzykulturowy.
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MASZYNKI 
DO GŁOSOWANIA
PIOTR BENIUSZYS

Nadmiar władzy korumpuje każdego człowieka, któremu przyszło 
brzemię to dzierżyć. Wielu przeżartych zepsuciem jest już zanim po 
władzę sięgną i to zepsucie jest motorem ich żądzy władzy. Jednak 
wielu odnajduje w swoich rękach nadmierną ilość prerogatyw będąc 
człowiekiem szlachetnym, a cnoty swe traci uświadamiając sobie zakres 
władczych możliwości.
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O czym zapomnieliśmy?
Gdy demokracja liberalna i  konstytucyjne 
państwo prawa zostały w  Polsce rozmon-
towane w  latach 2015-21, „wyroki” sądów 
i  trybunałów na zamówienie władzy stały się 
zwykłą codziennością, a  kolejne przykłady 
pozbawiania sędziów, wydających wyroki 
władzy nie w  smak, immunitetu i  ścigania ich 
dyscyplinarnie poczęły budzić coraz mniejsze 
emocje, w  zapomnienie popadło oczywiście 
słowo „trójpodział”. Do lamusa odesłana zo-
stała stara teoria-przestroga Monteskiusza, iż 
każda władza niepodzielna i  nieograniczo-
na – obojętne przy tym, czy zdobyta wsku-
tek głosowania mieszkańców kraju, wskutek 
zamachu stanu, przewrotu wojskowego, ulicz-
nej rewolty, czy przyniesiona na obcych ba-
gnetach – stanowi śmiertelne zagrożenie dla 
wolności i  bezpieczeństwa ludzi, gdyż – co 
dodawał Acton – korumpuje ona absolutnie. 
Nadmiar władzy korumpuje każdego czło-
wieka, któremu przyszło brzemię to dzierżyć. 
Wielu przeżartych zepsuciem jest już zanim 
po władzę sięgną i  to zepsucie jest motorem 
ich żądzy władzy. Jednak wielu odnajduje 
w swoich rękach nadmierną ilość prerogatyw 
będąc człowiekiem szlachetnym, a cnoty swe 
traci uświadamiając sobie zakres władczych 
możliwości. Nie gra więc żadnej roli, jakiego 
typu partia jest u władzy. Gdy władza jej jest 

zbyt wielka, tragedia staje się nieunikniona, 
krzywdy zaprogramowane, a  rozpad wspól-
noty obywatelskiej pewny.

Moralistom zostawmy odpowiedź na pytanie, 
czy w Polsce obecnie rządzą i kasują ograni-
czające ich władzę instytucjonalne „bezpiecz-
niki” ludzie już wcześniej zepsuci. Skupmy się 
na faktach. Fakty zaś są takie, że sądownictwo 
przestaje być w  Polsce niezależne od egze-
kutywy. Gdyby wśród sędziów było więcej 
oportunistów, tchórzy i zwyczajnych ludzi (lu-
dzie zwyczajni preferują mieć spokój w życiu), 
a  mniej pryncypialistów i  – pójdźmy na mo-
ment w patos – bohaterów, to już zastosowa-
ne środki wystarczyłyby do pełnego przejęcia 
przez rząd (i  partię) kontroli nad sądami. To, 
że próba sił nadal tu i  ówdzie trwa, wynika 
tylko z  wyjścia na szeroką publiczną agorę 
świecących przykładem sędziów najwyższej 
próby, zdolnych zainspirować setki dalszych, 
także odważnych. 

Ale, o czym zapomnieliśmy?

Dzisiaj wydaje się nam, że niezależność są-
downictwa od innych władz stanowi istotę 
problemu wokół śmierci polskiego trójpodziału 
władzy. Że to jej stopniowy zanik jest głównym 
ogniwem zwycięstwa plebiscytowej demokra-
cji nad demokracją liberalną przyobleczoną 
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przez swoich wrogów w karykaturalny kostium 
„impossybilizmu”, logiki kartki wyborczej nad 
logiką gwarancji naszych praw i  wolności. 
Jednak przecież zapomniane słowo nie brzmi 
„dwupodział”, a  „trójpodział”! Zapominamy 
bowiem, że erozja modelu demokracji chro-
niącej wolność jednostki i politycznie słabszych 
mniejszości, nie zaczęła się wraz z atakiem na 
niezależność sądownictwa, jakkolwiek oczy-

wiście jest to jej etap krytyczny i kluczowy. Za-
częła się wraz z zanikiem niezależności parla-
mentów (legislatywy) od rządu (egzekutywy), 
w  polskich warunkach wraz z  wykuciem się 
wzorca „silnego premiera”, równocześnie par-
tyjnego przywódcy (wręcz „wodza”), który mo-
delem zarządzania dyktatorskiego przesiąkał 
najpierw w  swojej partii, rozstawiając innych 
działaczy po kątach, a nawet ich z partii i ży-
cia politycznego eliminując, niczym Cezar kie-
rował kciuk ku górze lub w dół ustalając kształt 
list wyborczych, a następnie gładko z tą filozo-
fią postępowania wchodził w role państwowe. 
Cenimy tych silnych liderów za sprawczość, 
za zdolność utrzymania porządku w  szere-
gach. W tym samym czasie zbyt ślepi jesteśmy 

na szkody, jakie model ten wyrządził ustrojowi 
państwa, debacie publicznej i  relacji władza-
-obywatel.

1.
Nie ma co nadmiernie idealizować czasów, 
gdy w niektórych krajach Europy funkcjonowa-
ły konstytucyjne już monarchie, ale niestosujące 
jeszcze zasady wyłaniania składu rządu/egze-

kutywy na podstawie większościowego układu 
sił w parlamencie/legislatywie. Tak naprawdę 
brak tzw. parlamentaryzacji ustroju był bowiem 
zasłoną dymną lub formułą przejściową dla 
monarchów, którzy zmuszeni oddać lwią część 
władzy z epoki „odpowiedzialności tylko przez 
Bogiem i Historią” (czyli przed nikim), wymusili 
utrzymanie prawa do dowolnego wskazywania 
szefa egzekutywy. Do 1830 r. większość w Izbie 
Gmin mogli mieć wigowie, ale król mógł woleć 
premiera-torysa i go sobie powoływał. W kra-
jach skandynawskich było tak niemal do końca 
XIX w., a w Niemczech nawet do końca istnienia 
monarchii, czyli do 1918 r. W tamtych realiach 
ustrój taki miał głównie wady, ale istniała w nim 
modelowa rozdzielność pomiędzy egzekutywą 
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Cezar kierował kciuk ku górze lub w dół 
ustalając kształt list wyborczych, a następnie gładko 

z tą filozofią postępowania wchodził 
w role państwowe
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i  legislatywą. Uprawnienia parlamentu bywały 
skromne, ale wraz z  upływem czasu i  coraz 
szerszymi prawami wyborczymi rosły, aż do 
uzyskania daleko idących funkcji kontrolnych, 
przede wszystkim w  zakresie finansowania 

państwa. Parlamentarni liderzy tamtego czasu, 
nie tylko ci z partii przeciwnych premierom, byli 
ludźmi niezależnymi i  samodzielnie myślącymi, 
surowymi arbitrami wyposażonymi w demokra-
tyczne mandaty, których nie miała egzekutywa. 
Niejeden gabinet podawał się do dymisji „za-
głodzony” ustawami budżetowymi lub „zamę-
czony” ścisłością poselskiej kontroli. Premier nie 
był szefem posłów, był ich petentem. 

2.
Rozwój systemów partyjnych i parlamentaryza-
cja ustrojów zmieniły logikę relacji egzekutywa-
-legislatywa. Premierzy mogli liczyć na partyjną 
lojalność większości posłów. Ważnym dla dy-
namiki rządzenia krajem stała się relacja po-
między premierem i kluczowymi ministrami a li-
derami frakcji partyjnych w  izbach poselskich, 
czasami także dodatkowym czynnikiem byli 
whipowie. Partie polityczne przez wiele dekad 
XX w. potrafiły wygenerować wielkich liderów, 
wręcz mężów stanu (zjawisko dzisiaj w gruncie 

rzeczy niespotykane), i  obsadzać nimi urzędy 
szefów rządów. A jednak i Churchill, i de Gaul-
le, i Adenauer musieli nieustannie „użerać się” 
z  parlamentami i  drżeć o  większość dla nie-
jednej z  kluczowych ustaw. Pomimo formalnej 

większości swoich partii i  koalicji. Działo się 
tak, ponieważ w polityce obok nich, tych naj-
wybitniejszych, znajdowało się wiele miejsca 
dla dziesiątek, jeśli nie setek niewiele mniej 
wybitnych i  samodzielnych polityków, którzy 
nie obawiali się powiedzieć „nie”. Egzekuty-
wa i legislatywa były zrodzone z tego samego 
układu sił politycznych, wyłonionego w  ostat-
nich wyborach. Ale legislatywa potrafiła zacho-
wać niezależność i niekiedy dyktować warunki, 
temperować zapędy ministerialnych „gorących 
głów”, wykrywać, kontrolować i wyciągać kon-
sekwencje wobec przykładów łamania prawa 
czy korupcji wśród partyjnych kolegów. Jasne, 
że nie zawsze. Ale nieporównywalnie częściej 
niż dziś.

Partie polityczne nie były „wodzowskie”. Nie 
obowiązywała zasada ani utożsamiania Pre-
zesa z  bóstwem, ani logika „Kto nie z  Grze-
siem, tego z  Mieciem”. Partyjne zjazdy, kon-
gresy czy konwencje nie były medialnymi, 

reżyserowanymi dla potrzeb telewizji, show 
absolutnej jedności poglądów, gdzie „jedna 
partyjna pięść” pieje z  zachwytu wobec linii 
partii i wielkości swojego lidera. Tam toczyły się 
zażarte spory, ludzie obrzucali się i argumenta-
mi, i czasem inwektywami, trzaskano drzwiami, 
walono pięścią w  stoły, w  kuluarach niekiedy 
fruwały krzesła. Słowem, toczyło się POLITYCZ-
NE ŻYCIE z udziałem wolnych ludzi, o silnych 
przekonaniach i poglądach, i o silnych kręgo-
słupach. To nie były struchlałe dzieciaki przywy-
kłe nosić teczkę za swoim patronem i w gruncie 
rzeczy niczego innego nieumiejące, które po 

latach przeistaczały się w politykierów niezdol-
nych do zmiany zawodu, więc przerażonych 
na śmierć perspektywą niebiorącego miejsca 
na liście wyborczej za dwa lata. 

3.
Partie wodzowskie wykosiły tych ludzi ze swo-
ich szeregów i z realnego życia politycznego. 
(Oczywiście nie wszystkich. Trzeba nadmienić, 
że nawet w  polskiej polityce są „rodzynki”, 
które zagryzają zęby i zaciskają pięści i  trwa-
ją w  tych patologicznych realiach, aby coś 

zrobić dla kraju). Przestały być przestrzeniami 
debaty na mniejszą skalę, gdzie zamiast ludzi 
o  różnych poglądach, ścierają się ze sobą 
zwolennicy jednego i  tego samego nurtu ide-
owego, ale mający różne wizje szczegółowe 
lub popierający różnych liderów. Przeistoczyły 
się w grupy ludzi może i nawet o zupełnie róż-
nych poglądach, ale wspólnym oddaniu jed-
nemu i  temu samemu liderowi. Gdy więc tego 
rodzaju partia wygrywa wybory i samodzielnie 
lub w koalicji z drugą partią też wodzowskiego 
typu zdobywa większość w  parlamencie, po 
czym jej „szychy” obsadzają stanowiska rzą-

dowe, to jak pomniejsi działacze pozostawieni 
w  poselskich ławach mają gwarantować nie-
zależność legislatywy od egzekutywy? Mają 
nagle, po tym, jak zdobyli mandat „dzięki” uzy-
skanemu od lidera wysokiemu miejscu na liście, 
pójść z nim na wojnę, kontrolować jego wydat-
ki budżetowe, sprzeciwiać się szkodliwym pro-
jektom ustaw, czy – o, zgrozo – upubliczniać 
naruszenia prawa, których sam szef, albo jakiś 
jego przyboczny w  randze ministra się dopu-
ścił? Może to odtąd robić tylko opozycja, ale 
ona ma mniejszość głosów i  żadnej komisji 

Toczyły się zażarte spory, ludzie obrzucali się
i argumentami, i czasem inwektywami, trzaskano 
drzwiami, walono pięścią w stoły, w kuluarach 

niekiedy fruwały krzesła

Niejeden gabinet podawał się do dymisji 
„zagłodzony” ustawami budżetowymi 

lub „zamęczony” ścisłością poselskiej kontroli
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śledczej nie powoła, żadnej ustawy nie zablo-
kuje. Z biegiem czasu przejęte przez partie wo-
dzowskie parlamenty przeistoczyły się w pod-
nóżki egzekutywy, w maszynki do głosowania. 
Współczesny poseł nie ma już samodzielnie 
myśleć, nie ma być „człowiekiem zasad”, nie 
ma mieć – broń Boże – silnych poglądów. Ma 
wciskać guziki na komisjach i w sali plenarnej, 
ma recytować gotowce w wywiadach dla me-
diów, a poza tym trzymać zęby na kłódkę. Ina-
czej po 4 latach się mu podziękuje. Parlament 
ma zaś tylko dokonywać formalności o nazwie 
„pierwsze czytanie”, „drugie czytanie”, „od-
rzucenie poprawek” i  „trzecie czytanie”. I  to 
w  sportowym tempie. Niczym zleceniobiorca, 
niczym dla zachowania pozorów podtrzymy-
wana przestrzeń odbywania przestarzałych ry-
tuałów demokracji.

4. 
Najbardziej oczywistym skutkiem tego procesu 
jest utrata funkcji kontrolnej legislatywy. To w ko-
smosie checks and balances ważny aspekt, 
w Polsce rzadko kiedy doceniany. Stara się to 
robić opozycja, pomimo nadmienionych powy-
żej ograniczeń. Jako że ministrowie coraz bar-
dziej lekceważą interpelacje poselskie czy we-
zwania na posiedzenia odpowiednich komisji, 
to nowym dość zjawiskiem są przeprowadza-
ne przez posłów opozycji „kontrole poselskie” 
bezpośrednio w  danych instytucjach. Maho-
met olewa górę, więc góra próbuje przyjść do 
Mahometa (oczywiście zwykle całując jego 
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klamkę). Kontrolę może więc sprawować tylko 
władza trzecia, sądownicza, ale w przypadku 
spraw karnych sitem staje się kontrolowana 
przez władzę prokuratura, w polskich realiach 
odnoga egzekutywy. Poza tym oczywiście atak 
na sądownictwo to kolejny etap likwidacji trój-
podziału władzy. Pozostając w tej logice, nie-
zależność mają tracić również inne instytucje 
kontrolne, jak Rzecznik Praw Obywatelskich czy 
Niezależna Izba Kontroli. Ten etap byłby już za 
nami, gdyby nie dość hollywoodzka okolicz-

ność ujawnienia rozbieżności zdań co do naj-
mowania nieruchomości sutenerom pomiędzy 
szefem NIK a resztą obozu władzy, ujawniona 
akurat chwilę potem, jak ów nowy szef NIK stał 
się nieusuwalny.

W efekcie jedyną protezą dla utraconej funkcji 
kontrolnej legislatywy okazuje się tzw. czwarta 
władza (media) oraz aktywna opinia publicz-
na, organizująca się lepiej niż kiedykolwiek 
dzięki narzędziom internetowym. Kierunek ko-
lejnego etapu „porządkowania” ustroju jest 
więc wiadomy i w Polsce już w znacznej mierze 
napoczęty. 

Kastracja samodzielnej pozycji legislatywy jako 
organu władzy ma także dalsze skutki. Gdy 
zanika potrzeba układania się z  innymi akto-
rami sceny politycznej, koalicjantami, czasem 
opozycją, ale przede wszystkim wpływowymi 
postaciami we własnym obozie partyjnym, za-
mknięciu ulega droga do budowy choćby na-
miastki konsensualnej demokracji. Cała polityka 
to dzisiaj dyktat. Każda różnica zdań jest po-
strzegana nie jako szansa, aby poznać nowe 
argumenty, czegoś się dowiedzieć i  zweryfi-

kować własne spojrzenie być może w  cieka-
wy, nowy sposób, a jako akt wrogi, wypowie-
dzenie sojuszu, zerwanie możliwości dalszej 
współpracy. Nie ma ucierania stanowisk. Sta-
nowisko zostaje określone w chwili wyłonienia 
lidera. Odtąd jego stanowisko to stanowisko 
partii. Tylko przez wzgląd na kiepskie konotacje 
historyczne nie stosuje się zielonych czy czer-
wonych książeczek dla kodyfikacji złotych myśli 
takiego lidera. 

Jeśli tak wyglądają relacje pomiędzy kilkudzie-
sięcioma osobami tworzącymi jądra funkcjono-
wania kliku istotnych dla polityki grup partyjnych, 

to jak można spodziewać się, że w Polsce po-
prawi się jakość debaty publicznej? Jak liczyć 
na to, że będziemy stosować narzędzia takie 
jak bezpośrednia demokracja, konsultacje spo-
łeczne, publiczne wysłuchania? Przy takich wa-
runkach ramowych będą to kolejne rytuały i po-
zerstwo, tym razem obejmujące coraz bardziej 
rozczarowanych i sfrustrowanych obywateli.

Demontaż niezależności legislatywy wzmocnił 
pozycję partyjnych wodzów w Polsce i pozba-
wił ich otoczenia złożonego z ludzi silnych, któ-
rzy mogli stanowić pierwszą barierę dla rozwoju 

najbardziej radykalnych koncepcji destrukcji 
ustroju polskiej demokracji liberalnej. Prezes 
nie miał nikogo, kto by mu powiedział, że jest 
nagi albo niespełna rozumu. Od lat powsta-
wały idealne warunki, aby wyrzucić na śmietnik 
cały „balast” proceduralizmu parlamentarnego 
i  wejść w  logikę samowolki. Od omnipotencji 
na sali plenarnej Sejmu droga do przekształ-
cenia całego państwa we „własność” wodza 
i jego zauszników okazała się być nader krótka 
i prowadzić przez jedną kartkę wyborczą, któ-
rej werdyktu potem już może nie uda się nigdy 
cofnąć. Kierunek kolejnego etapu 

„porządkowania” ustroju jest więc wiadomy 
i w Polsce już w znacznej mierze napoczęty

PIOTR BENIUSZYS 
Politolog i socjolog, tłumacz, specjalista w dziedzinie historii liberalizmu i ewolucji 
zachodnioeuropejskich partii liberalnych, członek zespołu redakcyjnego i publicy-
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TRUDNA SZTUKA 
PRZEPRASZANIA
OLGA BRZEZIŃSKA

Ze słowa „przepraszam” korzystamy 
w sprawach dużych i małych, w prywat-
nych, zawodowych i publicznych. Cza-

sami pada bezwiednie, czasami przychodzi 
z  wysiłkiem, czasami nie pada wcale. Bywa, 
że brzmi dźwięcznie, kiedy płynie ze szczere-
go serca, innym razem, wymuszone, niechętne, 
razi fałszywym tonem. Gdy towarzyszą mu 
wielkie emocje, ono także rośnie, przybiera 
na wadze. W błahych sprawach bywa małe, 
ciche, nieznaczne, jednak nie mniej istotne. 
Pada, by pomóc zrealizować ważne ludzkie 
potrzeby emocjonalne i  moralne: okazania 
skruchy i wybaczenia. Służy uspokojeniu emo-
cji, naprawianiu relacji, zaspokojeniu poczucia 
sprawiedliwości, deeskalacji konfliktu. Wielkie 
słowo, które jest kluczowym narzędziem prze-
prosin. A  przeprosiny to znacznie więcej niż 

wypowiedziane jedno słowo. 
Po serii badań nad przeprosinami Roy Lewic-
ki z Ohio State University, sformułował nastę-
pujące wnioski. Po pierwsze, na przeprosiny 
składa się sześć elementów: wyrażenie żalu, 
wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, przyjęcie od-
powiedzialności za szkodę, krzywdę lub błąd, 

okazanie skruchy, propozycja zadośćuczynie-
nia i  prośba o  wybaczenie. Im więcej z  nich 
przepraszający uwzględni, tym skuteczniejsze 
będzie jego działanie. Lewicki skonstatował, 
że wśród sześciu elementów dwa są kluczowe 
– wzięcie odpowiedzialności za swoje prze-
winienie i propozycja naprawy wyrządzonych 
szkód. Samo słowo przepraszam nie wystar-
czy – talk is cheap - ale deklaracja zadość-
uczynienia dowodzi, że przepraszający bierze 
odpowiedzialność za to, co zrobił i gotów jest 
wykonać wysiłek, by naprawić wyrządzoną 
krzywdę. Zadeklarowanie, że wynagrodzimy 
drugiej osobie poniesioną szkodę i dotrzyma-
nie słowa prowadzą do pojednania. 

Nicholas Tavuchis, autor Mea Culpa: A  So-
ciology of Apology and Reconciliation, ana-

lizował przeprosiny pomiędzy jednostkami, 
jednostką a grupą i między grupami, czerpiąc 
z  socjologii, filozofii, socjolingwistyki, psycho-
logii społecznej, antropologii, prawa i  religii. 
Tavuchisa stwierdził, że o autentyczności i sku-
teczności przeprosin przesądza przyznanie się 
sprawcy do błędu i wyrażenie szczerego żalu 
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Wielkie słowo, które jest kluczowym narzędziem 
przeprosin. A przeprosiny to znacznie więcej niż 
wypowiedziane jedno słowo. 

Przepraszając, sprawca internalizuje wstyd 
związany z wyrządzoną krzywdą, a pokrzywdzony, 

rozpoznając wstyd sprawcy, jest władny, by wybaczyć
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za wyrządzoną krzywdę. Aaron Lazare, autor 
książki „On Apology”, badacz procesów pokuty 
i przebaczenia, twierdzi, że przeprosiny to wy-
miana wstydu i władzy między sprawcą a po-
szkodowanym. Przepraszając, sprawca interna-
lizuje wstyd związany z wyrządzoną krzywdą, 
a  pokrzywdzony, rozpoznając wstyd sprawcy, 
jest władny, by wybaczyć. Na jakość i skutecz-
ność przeprosin wpływają również wcześniej-
sze relacje pomiędzy dwiema stronami, które, 
o  ile były dobre, stanowią kapitał, z  którego 
obie strony mogą czerpać: zaufanie, przekona-
nie co do szczerości intencji, wiarygodność.

Korzyści z przeprosin czerpią obie strony – po-
krzywdzony i  winny, jak pisze Beverly Engel, 
w swojej książce „The Power of Apology”. Sam 
akt przeprosin jest dowodem uznania krzywdy, 
a dla osoby pokrzywdzonej kluczowym elemen-
tem uzdrawiającym emocjonalnie, uwalniającym 
empatię dla sprawcy i  otwierającym drogę do 
przebaczenia. Nie mniej istotne są przeprosiny 
dla tego, kto szkodę wyrządził przez czyn bądź 
zaniechanie. Wzięcie odpowiedzialności, oka-
zanie skruchy, chęć zadośćuczynienia podnoszą 
poczucie własnej wartości sprawcy, przynoszą 
ulgę, zdejmują zeń odium hańby. Przepraszanie 
jest zazwyczaj wysoce kosztowne emocjonalnie, 
powiązane z  poczuciem wstydu, winy, strachu, 
lecz tym bardziej dowodzi siły charakteru.  

Przeprosiny, tak ważne w  sferze prywat-
nej, w  osobistym doświadczeniu jednostek, 

Photo by A
aron Burden on U

nsplash



38 / WIELKIE SŁOWA WIELKIE SŁOWA / 39

kontekście warto wspomnieć przemówienie 
prezydenta Richarda von Weizsäckera z  oka-
zji 40. rocznicy zakończenia II wojny świato-
wej, w którym powiedział, że wszyscy Niemcy 
ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone 
w  przeszłości krzywdy i  muszą zachować pa-
mięć o nich, by w przyszłości podobne zbrodnie 
nigdy się nie powtórzyły. Kilkanaście lat później 
prezydent Johannes Rau w izraelskim parlamen-
cie mówił o  odpowiedzialności Niemców za 
zbrodnie III Rzeszy i prosił o wybaczenie. Pozy-
tywny odbiór jego słów znalazł wyraz w wypo-
wiedzi premiera Izraela, który podkreślił wagę 
wysiłków niemieckich na rzecz powrotu do 
otwartych i wolnych społeczeństw. 

Wśród politycznych aktów skruchy w Polsce na-
dal często przywoływane są dwa: list polskich 
biskupów do biskupów niemieckich z 1965 roku, 
ze słynnym „Przebaczamy i prosimy o przeba-
czenie”, który choć nie przyniósł znaczącej 
reakcji ze strony Niemców, urósł do rangi sym-

bolu pojednania polsko-niemieckiego. Kolejny 
przykład to wystąpienie prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego w  Jedwabnem w  2001 roku, 
w którym przeprasza on w  imieniu Polaków za 
zbrodnie dokonane na ludności żydowskiej 
w trakcie pogromu w 1941 roku. Choć za swo-
je „przepraszam” był wielokrotnie krytykowany 
przez Polaków, na arenie międzynarodowej akt 
przeprosin został doceniony. Stanowił też istotny 
krok w mierzeniu się z  trudną, bolesną historią, 
tak niespójną z powszechną narracją o cierpie-
niu i bohaterstwie Polaków w trakcie wojny.
Przeprosiny są najwyższą formą odpowiedzial-
ności, jak twierdzi filozof Jan Woleński. W sza-
fie czekają liczne trupy, z którymi przyjdzie się 
rozprawić.  Nic nie pomoże odwracanie oczu 
ani koloryzowanie opowieści o  nas samych. 
Jesteśmy dziedzicami historii pełnej niesprawie-
dliwości, przemocy, wyzysku. Tworzymy historię 
pełną niesprawiedliwości, przemocy i wyzysku. 
Jeszcze wiele należnych „przepraszam” nie pa-
dło. Czas najwyższy. 

w relacjach między nimi, od kilku już dekad funk-
cjonują w  sferze publicznej, przybierają formę 
publicznych przeprosin zbiorowych, stając się 
jednym z  narzędzi uprawiania polityki, szcze-
gólnie polityki wobec przeszłości, uwzględ-
niającej akty przemocy, nadużycia i  narusze-
nia praw człowieka w  kontekście społecznym 
i  politycznym. Publiczne akty skruchy znane są 
od średniowiecza. Cesarz Rzymski Henryk IV 
przepraszał papieża za konflikt z  Kościołem, 
stojąc w śniegu przed jego zamkiem przez trzy 
dni. W  XVII wieku sędzia i  ławnicy przeprosili 

za procesy „czarownic z Salem”. W roku 1863 
prezydent Stanów Zjednoczonych, Abraham 
Lincoln, błagał Boga o  przebaczenie za zło 
wyrządzone podczas wojny domowej. Druga 
wojna światowa z całym jej bagażem zbrodni 
i  cierpienia, przyniosła konieczność wyrażenia 
skruchy i  prośby o  przebaczenie i  wytyczyła 
współczesną drogę publicznych aktów skruchy. 
Demokratyzujący się po zimnej wojnie świat, 
zmiana paradygmatów politycznych i  rosną-
ca świadomość społeczna spowodowała, że 
do narracji o przeszłości, której ton dotychczas 
nadawali zwycięzcy, dopuszczone zostały gło-
sy ofiar. Tak zaczął się okres przywracania pa-
mięci, uznawania krzywd, okazywania skruchy, 
który Roy Brooks nazwał epoką przeprosin. 

Polityczne przeprosiny i gotowość wzięcia od-
powiedzialności za wyrządzone krzywdy, o ile 
są wyrażone w  odpowiedni sposób, sprzyjają 
odbudowie i gromadzeniu kapitału moralnego. 
Przepraszać można nie tylko za pomocą słów – 
gest ma równie istotne symboliczne znaczenie. 
Pierwsza oficjalna wizyta kanclerza Niemiec 
Zachodnich w  powojennej Polsce przeszła do 
historii właśnie dzięki takiemu gestowi. Składa-
jąc wieniec pod pomnikiem Bohaterów Getta 
Willy Brandt niespodziewanie uklęknął i  skłonił 
głowę. To nieprzewidziane protokołem zacho-

wanie wywołało wiele kontrowersji w obu kra-
jach, które znajdowały się dopiero na początku 
drogi do zmierzenia się z własną historią i od-
powiedzialnością. Jego moralne znaczenie zo-
stało jednak docenione po latach. Sam Brandt 
napisał później w  swojej autobiografii: „Nad 
przepaścią historii i pod ciężarem milionów za-
mordowanych zrobiłem to, co robią ludzie, gdy 
zabraknie im słów”. 

Gest niemieckiego kanclerza stał się symbolem 
prowadzonej przez Niemcy polityki historycznej 
po II wojnie światowej, w której jest miejsce na 
wyznanie winy, przyjęcie odpowiedzialności za 
poczynione zło, okazanie skruchy i  próbę od-
budowania relacji z pokrzywdzonymi.  W  tym 
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Przepraszać można nie tylko za pomocą słów – gest 
ma równie istotne symboliczne znaczenie
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PATRZĄC 
W STRONĘ 
NIEMIEC...
Z TOMASZEM F. KRAWCZYKIEM  
I ADAMEM TRACZYKIEM  
ROZMAWIA JAROSŁAW MAKOWSKI

Jarosław Makowski: Co o polskiej 
strategii dyplomatycznej – jeśli taką 
w ogóle mamy – mówi spór o kopalnię 
Turów? Bo fakty są następujące: pols-
ki rząd informowany od kilku miesię-
cy nie tylko przez naszych czeskich 
partnerów, ale także aktywistów, zig-
norował to, iż Praga ze swoimi roszc-
zeniami może wystąpić do TSUE. TSUE 
podzieliło stanowisko Czechów. Polski 
rząd próbuje dogadać się z Pragą 
tak, aby wilk był syty i owca cała, 
choć oczywiście robi to pokrętnie: pre-
mier Morawiecki wychodzi na oszus-
ta i krętacza na oczach całej Europy. 
Żeby zakończyć tą opowieść, dość 
tragikomiczną, Warszawa nie ma od 
ponad roku ambasadora w Pradze. 
Czy tak działa poważne państwo?

Adam Traczyk: To jest niesamowity przykład 
dysfunkcjonalności polskiej dyplomacji pod 
rządami Prawa i Sprawiedliwości. Zignorowa-
no oczywiste sygnały ostrzegawcze, o których 
wiedzieli, a raczej powinni wiedzieć wszyscy. 
Tymczasem na komisjach sejmowych słyszeli-
śmy, że nie ma się czego bać, a żądania Cze-
chów są wydumane. Dlatego stawiam taką 
tezę, nawiązując do słów byłego już ministra 
Czaputowicza, że w tej sprawie między MSZ 
a  Kancelarią Premiera zabrakło przepływu 
informacji, co wynika z  niejasnego podziału 

kompetencji i  sprzecznych oczekiwań wzglę-
dem tego, czym ma zajmować się dany urząd. 
Musimy pamiętać, że pion europejski został 
wydzielony do Kancelarii Premiera, co samo 
w sobie nie musi być złym rozwiązaniem, ale 
w  tym wypadku zapanował chaos. Sprawa 
negocjacji z Czechami czy czeskich roszczeń 
była prowadzona przez MSZ, a  koniec koń-
ców spór ten rozwiązuje Kancelaria Premiera, 
bo wszedł on na poziom europejski. Na ten 
bałagan nakłada się brak doświadczenia kadr 
kierowniczych MSZ, gdzie, na co też zwracał 
uwagę minister Czaputowicz, nie ma żadnej 
osoby, która by przeszła przez jakikolwiek 
szczebel dyplomatyczny. Większość osób 
swoją karierę zaczynała albo od stanowiska 
ministra, albo od stanowiska wiceministra, co 
powoduje, że zostały zerwane więzi instytu-
cjonalne i utracono wiedzę instytucjonalną, jak 
radzić sobie z pewnymi kwestiami. Wydaje mi 
się, że w tej sprawie zawierają się wszystkie ak-
tualne bolączki polskiej dyplomacji i widzimy, 
że porozumienie, które wynegocjuje premier 
Morawiecki, będzie nas kosztowało zapewne 
około czterdzieści pięć milionów euro. To jest 
absolutnie górna granica tego, a może nawet 
ponad tą granicę, czego Czesi domagali się 
od Polski od początku. Tylko że wtedy mogli-
śmy się targować, a  teraz to oni mają w ręku 
wszystkie atuty i nie muszą nam ustępować. To 
niesamowita kompromitacja, za którą oczywi-
ście nikt nie poniesie konsekwencji.
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Można odnieść wrażenie, że role się 
odwróciły i to polski rząd w osobie pre-
miera Morawieckiego jest w sytuacji 
osoby, która ma przystawiony karabin 
do głowy. Tomku, czy znajdujesz jakieś 
racjonalne wyjaśnienie tej dysfunkcjo-
nalności rodzimej dyplomacji?

Tomasz F. Krawczyk: Myślę, że wszyscy zlekce-
ważyli powagę tego problemu i należy się zgo-
dzić z tym, co powiedział Adam, a co wcześniej 
mówił też minister Czaputowicz. Wiem z   do-
świadczenia, że przepływ informacji pomiędzy 
MSZ a KPRM istnieje, jeśli ktoś chce.  Pamiętam, 
że dość regularnie odzywałem się do ministra 

Czaputowicza i po prostu wyciągałem informa-
cje, czy od niego, czy od Marka Magierowskie-
go, który wówczas był jeszcze wiceministrem. I to 
jest oczywiście duży problem. Tu jedno sprosto-
wanie, pion europejski nie jest w KPRM-ie, tylko 
jest oddzielnym już ministerstwem, które podlega 
Konradowi Szymańskiemu. Oprócz  rzeczy, o któ-
rych wspominał Adam, jak kwestia ambasadora, 
są i inne przegrane, które widzieliśmy w ostatnich 
miesiącach czy nawet już latach. Pokazują one, 
że powinniśmy zainwestować w  kadrę prawni-
czą, osoby, które nas reprezentowałyby zarówno 
przed TSUE, czy także Europejskim Trybunałem 

Praw Człowieka w  Strasburgu. Moim zdaniem 
ktoś nie poinformował premiera, jak dalece za-
szliśmy, a prawnicy nie wyczuli, w jakim kierunku 
może pójść środek zabezpieczający TSUE. War-
to też powiedzieć, iż sam środek jest graniczny. 
Pamiętam rozmowę z profesorem Udo di Fabio 
na temat orzeczeń Federalnego Trybunału Kon-
stytucyjnego w trakcie szczytu kryzysu strefy euro. 
Bardzo wyraźnie podkreślał wówczas, że trybu-
nał, czy to będzie Europejski Trybunał, czy nie-
miecki Trybunał Konstytucyjny, który oczywiście 
ma trochę inną pozycję, musi brać pod uwagę 
skutki społeczno-gospodarcze czy także finan-
sowe, nawet fiskalne, swoich środków zabezpie-
czających, już nie mówiąc o wyroku. Tymczasem 

wyrok zupełnie nie bierze pod uwagę nawet 
skutków ekologicznych podjętej decyzji, a  te 
– gdyby ta decyzja została wdrożona bardzo 
szybko – byłyby katastrofalne. Reasumując KPRM 
i  ministerstwo właściwe do spraw Unii Europej-
skiej i MSZ zupełnie się tu nie popisały. Mogli-
śmy uniknąć tego całego ambarasu, zwłaszcza, 
że wszyscy wiedzieliśmy, iż zbliża się kampania 
wyborcza w Czechach, która zawsze usztywnia 
stanowisko polityczne obozu rządzącego.

Na własne życzenie pogorszyliśmy 
nasze relacje z Czechami. Z Niemcami 

W tej sprawie zawierają się wszystkie 
aktualne bolączki polskiej dyplomacji
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też nie idzie nam najlepiej. Ale, by do-
brze układać sobie relacje, należy do-
brze poznać partnerów. Mam wrażenie, 
że my nie chcemy rozumieć niemieckiej 
polityki. Ona nas nudzi. Dlatego zacznę 
od kwestii fascynującej: czy jesteście 
kibicami Bayernu Monachium?

Tomasz F. Krawczyk: Jestem nim od mniej więcej 
szóstego roku życia, czyli od drugiej klasy mojej 
szkoły podstawowej. Urodziłem się w Rostocku 
i  wszyscy w  szkole kibicowali Hansie Rostock, 
zatem ja ze swoim Aspergerem absolutnie nie 
mogłem się wpisać w  grupę i  zostałem fanem 
drużyny najbardziej w Rostocku znienawidzonej, 
czyli Bayernu Monachium.

Fenomen Lewandowskiego pokazał 
pewną zależność: gdy Polak czy Pol-
ka, sportowiec, odnosi sukces, wtedy 
mówimy, że to my odnieśliśmy sukces. 
My jako naród, jako kraj, jako państwo, 
natomiast kiedy Polka czy Polak, spor-
towiec, artysta, ponosi klęskę, wtedy to 
ten konkretny człowiek poniósł klęskę, 
a nie naród. Krótko mówiąc, uspołec-
zniamy nasze sukcesy i prywatyzujemy 
nasze klęski. Nie macie poczucia, że coś 
podobnego dzieje się przy okazji zdoby-
cia tej czterdziestej pierwszej bramki 
przez Roberta Lewandowskiego? 

Adam Traczyk: Na pewno każdy chce się 
podczepić pod glorię i  chwałę tak wybitnego 

sportowca, więc to nie jest jakiś dziwny mecha-
nizm. W  Niemczech zresztą sprawa rekordu 
Lewandowskiego też była śledzona z  wielką 
uwagą. Obudziły się przy tym nawet takie pod-
skórne, bo tego nikt nie powiedział wprost, nutki 
nacjonalistyczne. Z  niektórych stron dobiegały 
bowiem głosy, że może lepiej aby ten rekord 
nie został pobity. To też jest na swój sposób zro-
zumiałe, choć niekoniecznie zgodne z duchem 
sportu, ale ja jakoś rozumiem, że ktoś chciałby, 
aby legenda piłki jego kraju utrzymała rekord, 
a  nie zdobył tego obcokrajowiec. Myślę, że 
w  polskiej lidze, gdybyśmy byli w  podobnej 
sytuacji, niektórzy myśleliby podobnie. Koniec 
końców zwyciężył jednak sport i  wydaje mi 
się, że Gerd Mueller, który jest absolutną le-
gendą niemieckiej piłki, litości ze strony Lewan-
dowskiego nie potrzebował. Sam Mueller jest 
zresztą w  fatalnej sytuacji zdrowotnej, cierpi 
na Alzheimera, od kilku lat już praktycznie nie 
ma z nim kontaktu, więc te wszystkie gesty Le-
wandowskiego i  okazanie mu szacunku miały 
szczególną wagę. Choćby spotkanie z  żoną 
Muellera to był fajny gest ze strony Lewego. Re-
kord Muellera czekał na pobicie przez niemal 
pół wieku i  nie zdziwię się, jeśli nowy rekord 
Lewandowskiego będzie się utrzymywał przez 
kolejne 50 lat. Chyba że Lewandowski, będący 
ciągle na fali, w  przyszłym roku będzie chciał 
go zaatakować, na co, myślę, Tomek pewnie 
liczy. (śmiechy)

Tomku, a wracając do kwestii ambasa-
dora, czy uważasz, że Lewandowski 

to dziś najlepszy ambasador polskich 
spraw w Niemczech?

Tomasz Krawczyk: Jeśli patrzymy na obsadę 
niektórych placówek dyplomatycznych to abso-
lutnie tak, zresztą nie tylko Robert Lewandowski. 
Należy wymienić także Łukasza Piszczka, który 
został w sposób niezwykle emocjonalny, bardzo 
pięknie pożegnany podczas meczu wygranego 
przez Borussię Dortmund. Jest też wielu innych 
sportowców, muzyków, to są naprawdę wspa-
niali ambasadorzy, którzy w sposób nieprzymu-
szony i niezorkiestrowany robią dla nas bardzo 
dobrą pracę. A  z  kolei ludzie, przyjmując jako 
swoje zwycięstwa zdobyte przez naszych spor-
towców, robią to intuicyjnie. Nie należy tego 

oceniać – ani jako dobre, ani jako złe. To jest 
dość naturalne zachowanie, że chcemy być czę-
ścią takich sukcesów. Nie chcemy brać udziału 
w klęsce, tak? I oczywiście w przypadku, kiedy 
to jest sport zespołowy albo nasz reprezentant, 
kiedy to np. Adam Małysz walczył, to ma to inny 
wymiar niż kiedy Lewandowski gra po prostu 
w niemieckim klubie. Myślę, że nie należy prze-
ceniać wypowiedzi, o której wspominał tu Adam, 
wypowiedzi Dietmara Hamanna. Hamman miał 

ostatnio bardzo dużo głupich, niedorzecznych 
i niestosownych wypowiedzi. Co prawda swego 
czasu był bardzo dobrym piłkarzem, ale obec-
nie jest jednym z trudniejszych do zniesienia ko-
mentatorów niemieckich.

Przejdźmy do twardej, niemieckiej, 
nudnej – jak byście powiedzieli –pol-
ityki. A konkretnie do Angeli Merkel. 
Gdybyśmy w trzech punktach mieli pow-
iedzieć, jaka ona była, ta era tej „he-
gemonii” Angeli Merkel w niemieckiej 
polityce, to na co zwrócilibyście uwagę? 
Jakie piętno wywarła Angela Merkel na 
niemieckiej polityce, państwie i oczywiś-
cie społeczeństwie?

Tomek F. Krawczyk: Pierwszym co przychodzi mi 
na myśl jest zarządzanie kryzysowe. Chodzi o to, 
z  jaką ilością kryzysów ona miała do czynienia, 
a których rozwiązaniu sprzyjało jej usposobienie 
polityczne i  sposób uprawiania polityki – takiej 
trochę jazdy tak daleko jak się widzi, trochę z dnia 
na dzień, step by step. To było bardzo pomocne. 
Druga rzecz to przeobrażenie swojej partii. CDU 
jest dzisiaj partią trzystu sześćdziesięciu stopni, 

Jest wielu innych sportowców, muzyków, 
to są naprawdę wspaniali ambasadorzy, 

którzy w sposób nieprzymuszony i niezorkiestrowany 
robią dla nas bardzo dobrą pracę
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w sensie zdolności koalicyjnej, jest zupełnie inną 
partią niż ta, na którą moja babcia głosowała; 
to partia, która porzuciła w  zasadzie wszystkie 
swoje filary i  zrobiła to bez większych oporów, 
a nawet jeśli jakieś się zdarzały, to nie były na tyle 
silne, żeby realnie zagrozić przywództwu Mer-
kel. Zmieniła więcej także w sensie społecznym, 
sprawiła, że Niemcy się nie zwijały. Moim głów-
nym zarzutem jest to, że Merkel nie przygotowała 
Niemiec na przyszłość – w sensie struktury spo-
łeczno-socjalnej, wydatków socjalnych, inwesty-
cji infrastrukturalnych, inwestycji w innowacyjność 

i jednocześnie nie przygotowała na to także swo-
jej partii. Jednocześnie będziemy pamiętać Mer-
kel, która była jednym z ważniejszych czynników 
utrzymania spójności strefy euro; która potrafiła 
ustabilizować sytuację na Ukrainie, ale nie miała 
na tyle siły albo zdecydowania, żeby ostrzej po-
stawić się Rosji. Nie mówię nawet o Nord Stre-
amie. Kolejnym przykładem nieudanej, a  raczej 
niedokończonej reformy, ważnej dla przyszłości 
Niemiec, a w części także dla Europy, jest tzw. 
Energiewende. Niemcy są w  tyle, przestali być 
źródłem innowacyjności w  tym zakresie, nie na-

dążają za własnymi ambicjami technologicznymi, 
z trudem osiągają cele klimatyczne, a pamiętamy, 
jeszcze kilka lat temu mówiliśmy o Kanclerz Klima-
tycznej. Dzisiaj Niemcy tylko dzięki pandemii tak 
naprawdę osiągnęli swoje cele klimatyczne.

Tomek kreśli wizję polityczki, liderki, 
która do perfekcji opanowała politykę 
ciepłej wody w kranie, a zarazem była 
hegemonem, jeżeli chodzi o niemiecką 
politykę i wygrywała kolejne rozdania, 
także z niemieckimi socjaldemokrata-
mi. Jedno z jej najlepszych haseł wy-
borczych, brzmiało: „Przecież mnie 

znacie”. To było hasło, które podbijało 
serca niemieckich wyborców. I tu Adamie 
chcę cię zapytać: gdzie tkwił sukces pol-
ityczki Merkel, która wygrywała kole-
jne wybory w Niemczech i twardą ręką 
rządziła swoją partią, czyli CDU?

Adam Traczyk: Wydaje mi się, że absolutną ta-
jemnicą sukcesu Merkel jest to, że ona szła nawet 

nie o  pół kroku, o  ćwierć kroku, nawet jedną 
ósmą kroku za swoim społeczeństwem i wytwo-
rzyła z  nim taką niezwykłą, bliską więź. Poma-
gały jej w tym bardzo szeroko zakrojone i bar-
dzo drogie badania opinii publicznej. Dzięki nim 
w  każdej chwili wiedziała, co myśli niemiecka 
opinia publiczna. Za sprawą badań, które robił 
dla niej Matthias Jung, wiedziała dokładnie, co 
myśli przeciętny Niemiec, dlatego te wszystkie 
szokowe w zasadzie zmiany, które ona przepro-
wadziła w  Niemczech w  ostatnich latach, dla 
społeczeństwa żadnym szokiem nie były. Były 
tym, czego to społeczeństwo de facto chciało. 
Niekoniecznie wiedziało, że tego chce, ale na 

pewno już było mentalnie na to gotowe, choć 
niekoniecznie na to głosowało. Przecież w żad-
nym programie wyborczym CDU nie było odej-
ścia od powszechnego poboru, nie było Ener-
giewende i  zamknięcia elektrowni atomowych 
– wręcz odwrotnie, to CDU pierwotnie chciała 
przedłużać funkcjonowanie energetyki atomo-
wej w Niemczech. W programie chadeków nie 
było też zgody na małżeństwa homoseksualne. 
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Merkel nie przygotowała Niemiec na przyszłość – 
w sensie struktury społeczno-socjalnej, wydatków 

socjalnych, inwestycji infrastrukturalnych, 
inwestycji w innowacyjność i jednocześnie nie 

przygotowała na to także swojej partii
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Merkel co prawda zagłosowała przeciw, ale 
dała zielone światło rozstrzygnięciu sprawy. 
Wydaje mi się, że to otwarcie partii było abso-
lutnie konieczne do tego, aby CDU przetrwała 
jako istotna siła polityczna w Niemczech. Przez 
lata mówiliśmy o  kryzysie socjaldemokracji, ale 
widzimy, że partie chadeckie w  Europie także 
przechodzą potężne kryzysy. Niektóre z  nich 
praktycznie przestały funkcjonować, zostały za-
stąpione przez partie prawicowo-populistyczne 
albo skarlały do niewielkich rozmiarów, a Mer-
kel uczyniła z CDU partię środka. Poza: „Znacie 
mnie” Merkel mówiła też: „Ja jestem środkiem”. 

„Die Mitte” było niemniej słynnym hasłem CDU. 
Merkel uczyniła CDU partią absolutnie niezbęd-
ną dla polityki niemieckiej. Ona oczywiście hi-
storycznie miała taką rolę, ale Merkel potrafiła ją 
na nowo wymyślić, sprawiając, że CDU usiadła 
sobie na środku tej sceny politycznej i bez niej 
nic się nie może w  tej polityce wydarzyć. Nie 
ma miejsca dla koalicji na lewo od chadeków, 
nie ma go też na prawo od chadeków. W tych 
nadchodzących wyborach mogą pojawić się 
pewne rysy, bo obecne sondażowe poparcie 
rzędu 25% to jest troszeczkę za mało, aby po-
zostać partią niezbędną. Niemniej wydaje mi 

się, że zwrot ku centrum był krokiem absolutnie 
koniecznym. 

Merkel i jej stronnicy nie mieli też wcale wielkich 
kłopotów, aby tą reorientację dobrze wytłuma-
czyć. Armin Laschet, obecny szef CDU i kandy-
dat chadeków na kanclerza, mówił, że dla nie-
go CDU nigdy nie była partią konserwatywną. 
To nie konserwatyzm był dla niego wyznaczni-
kiem czy jakimś kompasem jego rozumienia by-
cia chadekiem, ale chrześcijańska wrażliwość. 
A  pamiętajmy, że Laschet jest głęboko wierzą-
cym katolikiem: w niemieckiej polityce mówi się, 

że nie da się być bardziej katolickim niż Laschet. 
Wydaje mi się wręcz, że Merkel doprowadziła 
do zmiany w  momencie, kiedy ta zmiana była 
jakby nieuchronna, kiedy nie dało się zawrócić 
kijem Wisły czy raczej Renu. 

Podobny modus operandi widzieliśmy też 
w  zresztą w  polityce europejskiej. Merkel go-
dziła się na kolejne zmiany w polityce europej-
skiej wtedy, kiedy już nie było absolutnie innego 
rozwiązania, albo alternatywne rozwiązania 
groziły głębokim pęknięciem. Unijny fundusz 
odbudowy jest tego najlepszym dowodem. 

Uwspólnotowienie długów to jest coś, przeciw-
ko czemu chadecy protestowali przez lata. Per-
spektywa, że  Niemcy jako społeczeństwo będą 
musieli płacić jakieś długi Włochów, Czechów, 
Greków, nie daj Boże, jeszcze Portugalczyków 
i Hiszpanów, mroziła krew w żyłach. Ale w mo-
mencie, kiedy Merkel powiedziała „tak, robimy 
to, bo jest to potrzebne”, całe Niemcy powie-
działy „dobrze, skoro tak trzeba, to my jesteśmy 
na to gotowi”. Merkel, będąc w  centrum nie-

mieckiego społeczeństwa, każdą swoją decyzję 
czyniła zrozumiałą i logiczną dla całego społe-
czeństwa. Teraz, gdy jej zabraknie, pojawia się 
pytanie, czy ta metoda Merkel będzie mogła 
funkcjonować już bez Merkel.

Jakim kanclerzem Merkel była dla Pol-
ski? Są głosy, że w jej podejściu był 
jakiś rodzaj romantyzmu. Pochodziła 
ze wschodniej części Niemiec, a więc 
z bloku komunistycznego. Córka pasto-
ra. Czy kończy się idealizm, a zacznie 
pragmatyzm?

Tomek F. Krawczyk: Nie mówiłbym o idealizmie. 
Zawsze byłem przeciwnikiem wkładania zbyt du-
żych, emocji pozytywnych czy też negatywnych 

w te nasze stosunki. Merkel na pewno rozumia-
ła nasze wrażliwości i potrzeby. Potrafiła na nie 
odpowiadać i była otwarta także na nasze dzi-
wactwa i na to, że my czasami się oburzamy na 
różne rzeczy. Ona się nie obrażała, tylko bardzo 
konsekwentnie starała się z  nami dalej rozma-
wiać, nie emocjonując się tym, co my czasami 
mówimy w polityce wewnętrznej, czy także eu-
ropejskiej, zagranicznej na temat Niemiec i  sa-
mej Merkel. Potrafiła zrozumieć nasze potrzeby. 

To dobrze widać, jeśli patrzy się na przykład na 
jej przemówienia wokół historycznych dat. Na 
Wawelu, przy okazji okrągłej rocznicy ‘89 roku, 
mówiła bardzo piękne słowa. Wiedziała, że to 
trzeba Polakom tu powiedzieć. Doskonale to ro-
zumiała. Tak samo rozumiała, że z kolei Francu-
zom to nie wystarczy, że Francuzom trzeba prze-
mówić i w Paryżu, i w Berlinie, i że oni będą to 
sprawdzać, ale to już świadectwo dobrej dyplo-
macji. Dlatego uważam, że Merkel była dla nas 
ważna, za co niektórzy mnie krytykują. Powta-
rzam: a  co myśmy potrafili od niej wyciągnąć, 
wynegocjować, wyszarpać, zaproponować, ra-
zem zrealizować? Dla mnie problem polega na 
naszym polskim reakcjonizmie. My zawsze tylko 
reagowaliśmy, a jakoś nie potrafię Merkel zrobić 
zarzutu z tego, że ona nie robiła za Polskę dobrej 

Merkel uczyniła z CDU partię środka. 
Poza: „Znacie mnie” Merkel mówiła też: 

„Ja jestem środkiem”

Wydaje mi się, że będzie się pojawiał 
jakiś element nostalgii i będziemy myśleć: 

„A Merkel by zrobiła to lepiej”
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polityki polsko-niemieckiej. Nie określałbym tego 
jako idealizm czy jakiś czas miodem i  mlekiem 
płynący. Ona po prostu dobrze rozpracowała 
nasz portret psychologiczny.

Nie macie żadnej kuli, gdzie oglądal-
ibyście wydarzenia mające miejsce 
w przyszłości, ale czy sądzicie, że za-
tęsknimy za Angelą Merkel?

Tomek F. Krawczyk: Myślę, że tak.

Adamie?

Adam Traczyk: Nie jestem przekonany, że spe-
cjalnie zatęsknimy za Merkel. O  ile powstanie 
rząd, który nie będzie jakimś absolutnym ekspe-
rymentem, to będzie miał podobne nastawienie 
do Polski. Nie będzie więc tak, że Berlin radykal-
nie zmieni swoją politykę względem Polski, ale 
też względem świata zewnętrznego w  ogóle. 
To będzie ciągle rząd – o  ile nie wydarzy się 
coś absolutnie nieprawdopodobnego – który 
będzie rządem centrowym. Będzie więc łączył 
dwie wielkie tradycje niemieckiej polityki zagra-
nicznej, czyli Westbindung –  przynależność 
do świata zachodniego, do instytucji świata za-
chodniego – i Ostpolitik – czyli budowanie mo-
stów na wschód, czasami nad głowami Polski. 
Jeżeli posłuchamy tego, co mówi Armin Laschet, 
który ma absolutnie inną biografię niż Merkel, to 
jego podejście do Polski jest podobne. W  za-
sadzie jego linia polityki wobec Polski zawsze 

Photo by C
hristian Lue on U

nsplash



ROZMÓWKI POLITYCZNE / 5352 / ROZMÓWKI POLITYCZNE

była echem tego, co mówiła Merkel. Niemiec-
cy Zieloni natomiast mają dużo sympatii do 
Polski. Nawet wśród socjaldemokratów, którzy 
w Polsce są mocno demonizowani, znajdziemy 
wielu polityków wrażliwych na polskie spra-
wy. W  innych partiach bywa różnie, po prostu 
najczęściej Polska nie jest jakimś przedmiotem 
wielkiego zainteresowania. Wydaje mi się, że 
będzie się pojawiał jakiś element nostalgii i bę-
dziemy myśleć: „A Merkel by zrobiła to lepiej”, 
„A Merkel by lepsze słowa znalazła w tym czy 
tamtym przemówieniu”. Ale koniec końców nie 
wydaje mi się, że zdarzy się w relacjach polsko-
-niemieckich coś przełomowego, głównie z tego 
powodu, o którym mówił Tomek, a  ja się abso-
lutnie z  tym zgadzam –  Niemcy nie wybierają 
swego kanclerza, żeby był dobry albo zły dla 
Polski. Oni wybierają swojego kanclerza, żeby 
realizował niemieckie interesy, interesy niemiec-
kiego społeczeństwa, niemieckiego przemysłu. 
Od nas zależy, ile z tego nurtu niemieckiego skie-
rujemy do naszego koryta... Niestety, nie mamy 
na to żadnego pomysłu. Nie potrafimy przekuć 
kwitnących relacji handlowych z  Niemcami na 
płaszczyznę polityczną. W  efekcie Warszawa 
dla Berlina to samograj. Berlin nie musi się spe-
cjalnie starać o  jakiekolwiek relacje z  Polską, 
bo Polska spełnia w świecie niemieckiej gospo-
darki swoją istotną rolę bez względu na to, jak 
układają się relacje polityczne. Po co Niemcy 
mają wychodzić z  jakimiś dodatkowymi oferta-
mi, skoro im to jest do niczego niepotrzebne? To 
jest zadanie polskiego rządu, aby sformułować 

jakąś propozycję i zobaczyć, co Niemcy na to 
odpowiedzą. Ja nie słyszę po prostu tych pro-
pozycji poza pewnymi staraniami ze strony mi-
nister Emilewicz i  teraz ministra Gowina. To jest 

w zasadzie jedyna płaszczyzna, gdzie jeszcze 
coś na linii Warszawa-Berlin się faktycznie dzie-
je. Trochę pod radarem wielkiej polityki udaje się 
na płaszczyźnie gospodarczej poprawić pewne 
rzeczy. 

Zaraz przejdziemy do tego, kogo Niem-
cy wybiorą, ale chcę na chwilę zatrzy-
mać się przy tym wątku nostalgicznym… 
Tomku, bo ty byłeś bardziej nostalgiczny, 
jak zresztą na konserwatystę przystało.

Tomasz F. Krawczyk: Konserwatyzm to – zgodnie 
z definicją Marka Cichockiego – konserwatyzm, 
który kształtuje nowoczesność poprzez ogląd 
tradycji, więc to nie jest nostalgia. Absolutnie 
zgadzam się z  Adamem. Chcę tylko doprecy-
zować jedną kwestię, a mianowicie, że będzie 
nam trudniej zyskać uwagę dla różnych naszych 
interesów, niż to było możliwe za czasów Mer-
kel. Dla Merkel, z różnych powodów, temat Pol-
ski był istotny. Ona była bardziej otwarta i było 
nam łatwiej, a zbyt rzadko z tego korzystaliśmy. 
To jest zarzut zarówno w  stosunku do obecnej, 

jak i  poprzedniej koalicji rządzącej, że zbyt 
rzadko korzystaliśmy z  przychylności Merkel, 
żeby uzyskać jej uwagę dla różnych naszych 
interesów. Uważam, że z  Laschetem będzie to 

trochę trudniejsze. U mnie ta nostalgia jest dlate-
go, że ja też urodziłem się we wschodnich lan-
dach, w których się ona wychowała (urodziła się 
w Hamburgu) i nawet niedaleko Rostocka miała 
swój okręg wyborczy. Mimo że ona zupełnie nie 
funkcjonowała na tym poziomie emocjonalnym, 
psychologicznym, ale ona tu coś dopełnia i coś 
ostatecznie łączy dla mnie. To też pierwsza pani 
kanclerz, z którą się spotkałem, więc człowiek ja-
koś zawsze… nastraja się nostalgicznie.

Mam wielki szacunek do Angeli, ale 
też miałem okazję spotkać ją na Katho-
likentagu w Hamburgu. Podzielam twoją 
opinię, Tomku, że jak się kogoś spotkało, 
to później ten ktoś zajmuje w twoim ży-
ciu ważne miejsce. Chciałbym przejść 
do tego, co się dzieje obecnie na tej 
nudnej, jak powiedział Adam Traczyk, 
niemieckiej scenie politycznej. Oto wid-
zimy, że niemiecka polityka robi się zielo-
na. Chciałbym was zapytać, skąd sukces 
partii Zielonych i być może przyszłej 
kanclerki, pani Annaleny Baerbock? 

Merkel była bardziej otwarta i było nam łatwiej, 
a zbyt rzadko z tego korzystaliśmy
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Czy chodzi o to, że zmienia się parady-
gmat, a może Niemcy rzeczywiście 
zmieniają swoje priorytety? Czy to jest 
tak, że na koniec Angela Merkel, która 
potrafiła doskonale pacyfikować swoich 
konkurentów politycznych, straciła czu-
jność i pozwoliła wyrosnąć Zielonym na 
głównego konkurenta dla CDU? Ostatni 
sondaż dawał im nawet przewagę na 
chadekami. Adamie?

Adam Traczyk: Oczywiście zawsze jest wiele 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego jakaś partia 

rośnie w siłę. Musimy przede wszystkim pamię-
tać, że Zieloni umacniają się również dlatego, 
że już nie są tacy zieloni. Z  jednej strony nie-
miecka polityka się zazielenia, ale sami Zieloni 
się troszeczkę, nawiązując do barw partyjnych 
chadeków, zaczernili. Stali się bardziej partią, 
nie powiem, że konserwatywną, ale dużo bar-
dziej mieszczańską niż jeszcze kilka czy kilkana-
ście lat temu. W pewnym sensie to jest powrót 
tych młodych buntowników do domu rodzin-
nego. W roku ‘68 wyrwali się, chcieli zmieniać 
świat. Oczywiście to już jest kolejne pokolenie, 
ale mówiąc obrazowo, buntownicy przeciwko 

dawnemu systemowi teraz zatoczyli wielkie koło 
i wracają do rodzinnego domu, żeby ze swoimi 
rodzicami chadekami zasiąść do wspólnej wie-
czerzy i  rządzić dalej, wspólnie już, Niemcami. 
Czy Merkel mogła w jakiś sposób temu przeciw-
działać? Niekoniecznie. Nie da się zabezpie-
czyć wszystkich frontów. Do tego Zieloni poży-
wili się w  znacznej mierze socjaldemokratami, 
a nie dawnymi wyborcami chadeków. Dlatego 
jeśli przyłożymy tradycyjną kliszę, czyli podzia-
łu na prawo i  lewo, to te obozy w Niemczech 
ciągle są mniej więcej takiej samej wielkości. 
Nie mamy więc wcale wielkich tektonicznych 

ruchów na niemieckiej scenie politycznej, ale 
inaczej rozkładane akcenty. Jako partyjny tak-
tyk nie winiłbym więc Merkel. Niemiecki system 
polityczny się po prostu „holandyzuje”. Kiedyś 
mieliśmy trzy partie, później cztery partie, dalej 
pięć partii, teraz mamy sześć partii, więc siłą rze-
czy czasy, gdy jedna partia zgarnia 45% gło-
sów minęły. Tak samo socjaldemokraci muszą się 
pogodzić z tym, że już nie będą mieli wyników 
po 35-40%, ale w najlepszym przypadku 25%. 
To wypłaszczenie sprawia, że Niemcy odejdą 
też pewnie od systemu koalicji dwupartyjnych 
ku rządom trzech koalicjantów. Może się na-

wet wydarzyć, że w  tym roku zwycięska partia 
otrzyma zaledwie 21 albo 22%, a wszystkie trzy 
duże partie będą miały około 20%, a  trzy ko-
lejne po około 10%. Wówczas będziemy mieli 
zupełnie inaczej uporządkowaną scenę poli-
tyczną, która jednocześnie nie zmieni się rady-
kalnie w  treści. Będzie nowe opakowanie tego 
samego. Dotychczasowa kampania oddaje ten 
klimat. Niemcy nie chcą jakiejś wielkiej zmiany, 
nie chcą jakichś skokowych, rewolucyjnych prze-
mian. Ale chcą, żeby przyszły rząd zapewnił 
im dzisiejszy dobrobyt. Zieloni mówią, że musi 

się zmienić bardzo dużo, żeby tak się stało, żeby 
było tak samo jak dawniej; chadecy mówią, że 
musi się zmienić troszeczkę, że wystarczą małe 
korekty; a socjaldemokraci są gdzieś pośrodku. 
Wygra ten, kto przekona wyborców, że uda mu 
się zakonserwować dorobek tych ostatnich 15-
20 lat, które dla Niemiec były też z punktu wi-
dzenia społeczeństwa, bardzo owocne. Jeżeli 
spojrzymy na statystyki zadowolenia z życia, to 
one stale rosły. W  pandemii to się oczywiście 
trochę zmieniło, ale to jest państwo dość syte, 
zadowolone z siebie i chodzi o zabezpieczenie 

TOMASZ F. KRAWCZYK
Były doradca PRM ds. europejskich (former Advisor  
to the PM), analityk polityki europejskiej, niemcoznawca

Niemcy nie chcą jakiejś wielkiej zmiany, nie chcą 
jakichś skokowych, rewolucyjnych przemian. Ale chcą, 
żeby przyszły rząd zapewnił im dzisiejszy dobrobyt
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tego, co już mają, a nie o jakąś wielką rewolucję. 
Oczywiście to, co mówił Tomek, że nie są przy-
gotowani na jutro, to jest jakiś zarzut, ale Niemcy 
nie mają jakiejś wewnętrznej potrzeby wielkich 
zmian, dlatego też kampanie wyborcze są ra-
czej nudne.

Czy ta polityczna uczta, gdzie przy 
stole zasiedliby Zieloni i CDU to nie jest 
pomysł trochę z tych, gdzie łączymy 
partię z wielką, długą tradycją z partią, 
która patrzy w przyszłość. Mówi się, że 
przyszła koalicja to będzie połączenie 

Zielonych z CDU. Co podpowiada ci 
twój nos polityczny?

Tomasz F. Krawczyk: - Wydaje mi się, że tak. Co 
więcej, uważam, że ten scenariusz trzypartyjny 
byłby niedobry dla Europy, dlatego, że Niemcy 
byłyby jeszcze bardziej ociężałe, zajęte we-
wnętrznym uzgadnianiem. Ten kompromis to by-
łaby już tak cieniutka linia i to nie byłoby dobre 
dla polityki europejskiej i dla wyzwań, które stoją 
przed nami, ale też dla samych Niemiec. Wła-
śnie ze względu na to, o czym mówiliśmy, te wy-
zwania, które Niemcy czekają. Oni naprawdę 

mają mnóstwo do nadrobienia. Sprzed wielu, 
wielu lat pamiętam rozmowę z Joschką Fischerem 
u  wspólnych przyjaciół jego i  moich rodziców 
w pięknym Würzburgu przy doskonałym białym, 
frankońskim winie. To była jego ostatnia kampa-
nia wyborcza, ta w 2005. Fischer to jednak był 
taki ostatni rock-and-roll’owiec niemieckiej poli-
tyki. Mówił, że Zieloni kiedyś sobie przypomną 
o swoi konserwatywnym dziedzictwie, a pamię-
tajmy, że ten ruch ekologiczny, który był w  ra-
mach Zielonych, miał bardzo silne zabarwienie 
katolickie. To byli ludzie głęboko zaangażowani 
w Zentralkomitee der Katholiken i to dziedzictwo 
było zawsze obecne. Dopiero, powtarzał, jak 
wyjdą z tego „lewackiego narożnika” i przypo-
mną sobie o tym centrum, będą zdolni w sposób 
trwały i ciągły kształtować tą rzeczywistość, więc 
to nie jest takie nienaturalne. Uważam, że Zieloni 
i chadecy – zwłaszcza dzisiejsi chadecy, którzy 
pozbyli się takiego trochę Adenauerowskiego 
konserwatyzmu – to naturalni partnerzy, w jakimś 
sensie lepsi niż na przykład „wielka koalicja”. 
Zwłaszcza, że dynamizm Zielonych może nie 
pozwolić na to, by Niemcy ociągały się z  róż-
nymi reformami czy inwestycjami, które są nie-
zwykle istotne dla utrzymania poziomu wzrostu, 
innowacyjności. To stare zdanie z końcówki rzą-
dów Kohla, może początków Schrödera, że jeśli 
Niemcy mają katar, Europa ma grypę. To wciąż 
tak jest i pewnie jeszcze bardzo długo tak bę-
dzie, dlatego ten dynamizm jest ważny. Wydaje 
mi się, że właśnie to zestawienie, ta młodzień-
czość i dynamizm Zielonych oraz instytucjonalne 

i  gospodarcze doświadczenie chadeków jest 
tym, czego Niemcy dzisiaj potrzebują. Ponadto 
Baerbock i  Habeck, którzy nie pasują do tych 
różnych stereotypów niemieckich polityków, któ-
rzy zawsze trochę wyglądali jak z jednego wie-
szaka, jak z jednej nitki, to byłoby ożywcze.

Tomku, to jeszcze słowo o liderze i być 
może przyszłym kanclerzu. Armin 
Laschet – większość komentatorów twi-
erdzi, że nie jest to polityk porywający, 
natomiast dość sprawny, jeżeli idzie 
o wewnętrzne poruszanie się w poli-
tyce, szczególnie w CDU. Gdybyśmy 
go mieli dosłownie w dwóch zdaniach 
scharakteryzować, to jak byś opisał po-
tencjalnego przyszłego kanclerza Nie-
miec?

Tomasz F. Krawczyk: Wiecie, Merkel też jakoś 
stadionu nie porywała, a rządziła, Kohl podob-
nie i oboje rządzili po 16 lat. Myślę, że Laschet 
od strony mentalno-psychologicznych rozgrywek 
wewnętrznych jest rzeczywiście bardzo spraw-
ny, bo zauważmy, że politykiem, który zdecydo-
wał o tym, że ostatecznie został kandydatem na 
kanclerza, był Wolfgang Schäuble. A więc naj-
bliższy sojusznik Merza, czyli wcześniejszego 
konkurenta Lascheta. A jednak Laschet był w sta-
nie przekonać Schäublego do poparcia swojej 
kandydatury. Ten rzucił na szalę cały swój autory-
tet. Ponadto był w stanie zaangażować Volkera 
Bouffier, czyli premiera Hesji, który również jest 

ADAM TRACZYK
Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji 
Global.Lab, associate fellow w German Council 
on Foreign Relations (DGAP) i autor podcastu 
Raport Berliński.
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jednym z ważniejszych polityków CDU. Laschet 
rzeczywiście w tych rozgrywkach wewnętrznych 
jest dobry. Bardzo dobrym ruchem, także z punk-
tu widzenia emocji konserwatystów i niektórych 
kręgów wyborczych było zaproszenie Merza 
do swojego zespołu wyborczego, także ze 
względu na landy wschodnie, gdzie ten ostatni 
jest niezwykle lubiany. Merz pewnie będzie do-
pieszczał tą duszę i emocjonalność partii, dołów 
partyjnych, a  Laschet będzie – pewnie w  stylu 
Merkel – zarządzał, chociaż wydaje mi się, że 

partia stała się w ostatnich latach bardziej pod-
miotowa. Zobaczymy, czy Laschet też zostanie 
takim narodowym anestezjologiem jak Merkel, 
ale myślę, że ma całkiem dobre predyspozycje. 

Chcę jeszcze podpytać ciebie, Adamie, 
jako socjaldemokratę, o kondycję nie-
mieckich socjaldemokratów. Tu na czele 
stoi kandydat na kanclerza Olaf Scholz. 
Wyczytałem takie opinie na temat lide-
ra, że podobno też ma poczucie humo-
ru, tylko nieliczni o tym wiedzą. Czyli 
w pewnym sensie mieści się w kanonie 
niemieckich polityków – nudnych, ale 
(prawdopodobnie i to ma miejsce 

w przypadku lidera socjaldemokratów) 
skutecznych. Ale pytając absolutnie se-
rio, gdzie widzisz źródła niemożności  
powrotu do świetności niemieckich soc-
jaldemokratów?

Adam Traczyk: SPD jest przede wszystkim par-
tią bez opowieści, która nie potrafi wytworzyć 
swojej własnej narracji i przez to nie daje wybor-
com matrycy, zgodnie z którą oni mogą łączyć 
kropki i powiedzieć „tak, to, to i to załatwiła dla 

mnie socjaldemokracja”. To jest ich strukturalny 
problem od czasów Agendy 2010, czyli reform 
rynku pracy i systemu opieki społecznej o silnym 
zabarwieniu neoliberalnym, wprowadzonych 
przez Gerharda Schroedera. Minęło 16 lat i SPD 
ciągle nie jest sobie w stanie z tym dziedzictwem 
poradzić. Czy Scholzowi uda się jakoś wyjść 
z  tego dylematu? Na pewno nie ma powrotu 
do dawnej świetności, czyli wyników na pozio-
mie 30-40%. Szansą Scholza jest to, że Niem-
cy wystraszą się Zielonych i ich progresywizmu, 
a z drugiej strony stwierdzą, że jednak CDU, też 
trapione pewnymi wewnętrznymi problemami, 
chociażby korupcją, jest partią zbyt wsteczną. Tu 
Scholz upatruje swoich szans jako umiarkowany 

postępowiec, który ma duże kompetencje po-
trzebne do rządzenia. Był burmistrzem Hambur-
ga, był ministrem finansów, wicekanclerzem. Co 
ciekawe, jeśliby go zestawić bezpośrednio tylko 
z  Laschetem, albo tylko z  Baerbock, to osiąga 
wyższe wyniki od obydwojga, ale jak Niemcy 
mają wskazać swojego faworyta wśród całej 
trójki, to już tak dobrze to dla Scholza nie wy-
gląda. To pokazuje, że  teoretyczna możliwość 
wciśnięcia się między chadeków a  Zielonych 
dla SPD jeszcze jest, ale socjaldemokraci mu-
sza liczyć na potknięcia swoich konkurentów, 
aby faktycznie na tym skorzystać. Ja jeszcze 
całkowicie jakby nie spisuję kampanii Scholza 
na straty i daję mu ciągle minimalną szansę na 
kanclerstwo, ale tylko w takim scenariuszu, gdzie 
wszystkie trzy duże partie dostają wyniki niewiele 
ponad 20%, socjaldemokraci mają w przyszłym 
Bundestagu o  jednego posła więcej od Zielo-
nych, a  jednocześnie Zielonym i chadekom nie 
starcza do utworzenia wspólnego rządu.

Tomasz F. Krawczyk: Przepraszam, jedno zdanie 
tylko: Adamie, zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, 
że do Olafa Scholza pasuje określenie, jakie na 
temat Helmuta Schmidta krążyło w  latach 80-
tych, że to dobry polityk, ale w złej partii?

Adam Traczyk: To samo można powiedzieć 
o Angeli Merkel, która byłaby świetną przewod-
niczącą SPD. Scholz to też z  pewnością dużo 
lepszy materiał na kanclerza niż lokomotywę 
wyborczą. To nie jest osoba, która porywa tłumy, 
ale pamiętajmy, że mało który polityk w Niem-
czech porywa tłumy i  też nie do końca tego 
oczekują niemieccy wyborcy. 

Jeśli ostatnie słowo należy do mnie, to 
powiem tak: być może i niemiecka poli-
tyka jest nudna, ale Wy potraficie o niej 
fascynująco opowiadać. Bardzo Wam 
dziękuję. 
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Minęło 16 lat i SPD ciągle nie jest sobie w stanie 
z tym dziedzictwem poradzić. Czy Scholzowi uda się 

jakoś wyjść z tego dylematu?
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POLSKA 
RZECZPOSPOLITA 
ZAŁATWIANIA
ANNELIESE MISTEL

Nieco ponad w trzydzieści lat po Okrągłym Stole okazuje się, 
że komunistyczna rzeczywistość odradza się i wypiera ciężko 
wywalczoną wolność. Tym razem nie ma żadnych obcych 
mocarstw, tylko społeczeństwo, które pomimo transformacji, 
mentalnie zatrzymało się w PRL-u. 

Wydawało się, że upadek komuni-
zmu i dołączenie do demokratycz-
nych państw Europy i świata przy-

niosły Polsce od dawna upragnioną wolność. 
O schyłku komunizmu czy okresie transformacji 
mówi się przede wszystkim w kategoriach try-
skającej społecznej energii oraz nowej nadziei. 
Urodzonych w  wolnej już Polsce uczono, że 
dziadkowie w czasie wojny, a potem rodzice 
w  komunizmie włożyli ogromny wysiłek, żeby 
wywalczyć tą wolność raz na zawsze. Dzie-
ciom i wnukom powtarzano nagminnie, że żyją 
w  nowoczesnym, europejskim, demokratycz-
nym państwie pełnym swobód, w  którym nic 
złego już stać się nie może. Zainteresowanie 
polityką przestało być społecznym obowiąz-
kiem, a  zaczęło być postrzegane w  katego-
riach hobby. Jednak nieco ponad w trzydzieści 
lat po Okrągłym Stole okazuje się, że komu-
nistyczna rzeczywistość odradza się i wypiera 
ciężko wywalczoną wolność. Tym razem nie 
ma żadnych obcych mocarstw, tylko społe-
czeństwo, które pomimo transformacji, mental-
nie zatrzymało się w PRL-u. 

Trudna sztuka „załatwiania”
Polska Ludowa była krajem absurdów. Wiele 
z  tych sprzeczności stało się później gene-
racyjnym spoiwem, które starsi wspominają 
z  przekąsem, ale i  nostalgią. W  PRLu niemal 
wszystko działo się na opak. Wywrócona do 
góry nogami komunistyczna rzeczywistość 

była krytykowana, ale była też czymś, do cze-
go można było się przystosować. Ludzie nie 
mogli nic zrobić z systemem, więc nauczyli się 
go i  wyśmiewać, i  obchodzić. Dlatego linia 
partyjna stanowiła jeden wymiar, a w równo-
ległej rzeczywistości kwitło prawdziwe życie. 
Nic więc dziwnego, że kluczową kompeten-
cją tego okresu stała się zaradność, a za nią 
pędziła nieufność wobec drugiego człowieka, 
który mógł przecież „uprzejmie donieść” na ro-
daka odpowiednim władzom.

Społeczeństwo dzieliło się na równych i  rów-
niejszych. Zazdrośnie spoglądano na dżinsy 
oraz piwo w  puszce, choć za żelazną kurty-
ną nawet bezdomny mógł dysponować tymi 
oznakami dobrobytu. Na intelektualistów pa-
trzono z  góry, niczym na życiowe porażki, 
którym wieloletni trud kształcenia przełożył się 
na niewielkie zarobki. Natomiast otworzyły się 
nowe, nietypowe ścieżki kariery. Legalna pra-
ca nie przynosiła takich pieniędzy, co profesje 
funkcjonujące w obrębie szarej strefy. Poziom 
życia w  tamtych czasach był w dużej mierze 
uzależniony od umiejętności „załatwiania” 
i  kombinowania. Najłatwiej przychodziło to 
oczywiście partyjnym działaczom, dzięki przy-
wilejom i liczącym się znajomościom, ale zwykli 
obywatele też mieli swoje metody. Z zazdro-
ścią patrzono na szatniarzy w hotelach Orbi-
su, badylarzy, spekulantów, cinkciarzy czy na 
handlujących niedostępnymi w zwykłym trybie 
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biletami koników. Ich sukces utorowała właśnie 
zaradność, która pozwalała im „załatwić” towa-
ry deficytowe, a że brakowało wielu rzeczy, to 
mniej obrotni zmuszeni byli korzystać z ich oferty. 
Popyt kreował podaż. Wszyscy mniej lub bar-

dziej pogodzili się z  takim stanem rzeczy, więc 
zaraz po tym, jak nauczyli się chodzić i mówić, 
uczyli się właśnie „załatwiania” oraz pokrewne-
go „kombinowania”.

Okazuje się, że ta umiejętność wcale nie zginęła 
wraz z upadkiem komunizmu, a w wolnej Polsce 
dalej obowiązuje, choć dawniej pożądane ”za-
wody” przestały funkcjonować. 

W  niedawnym wywiadzie dla „Wprost” Jaro-
sław Kaczyński powiedział, że „każdy średnio 
rozgarnięty człowiek może załatwić aborcję za 
granicą”, a kiedy już tak stwierdził, to uznał, że 
„w jego przekonaniu nic takiego, co by zagraża-
ło interesom kobiet, się nie stało”. Jakby w ogóle 
nie można było dokonać aborcji, to sprawa wy-
glądałaby inaczej, ale skoro można sobie „za-
łatwić”, to wszystko jest przecież w  porządku, 
a feministki awanturują się o nic. Chociaż trudno 

nie uznać tej wypowiedzi za kontrowersyjną, to 
przeszła w mediach bez większego echa. Oczy-
wiście pojawiło się parę głosów krytycznych, ale 
nie było to wydarzenie dnia. W innych krajach 
taka wypowiedź wywołałaby pewnie protesty, 

a może nawet dymisje, ale w Polsce jest to część 
stylu życia, więc niemalże wszyscy przeszli koło 
tego obojętnie.

Partia Jarosława Kaczyńskiego uczyniła zresztą 
z „załatwiania” metodę zarządzania państwem. 
Pierwszym z brzegu przykładem jest narodowy 
program szczepień, który ogłoszono jako suk-
ces. Trudno jednak nie zwrócić uwagi na fakt, że 
możliwość skorzystania z niego zależała, szcze-
gólnie w  okresie niedoboru szczepionek, od 
naszego sprytu i zaradności. Zasady rejestracji, 
ustalenia terminu i miejsca szczepienia (czasami 
bardzo odległego) nie są przyjazne dla osób 
starszych, bądź mniej mobilnych, co w wielu wy-
padkach oznacza praktycznie wykluczenie ze 
szczepień. Żadne strategie państwowe ich nie 
uwzględniły. Pojawiła się wprawdzie szansa, że 
można byłoby szczepić takie osoby jednodaw-
kowym Johnsonem, żeby chociaż częściowo 

rozwiązać problem ograniczonej mobilności, to 
w  krótkim czasie okazało się, że priorytet uzy-
skała narodowa akcja na majówkę. Propagan-
da sukcesu – relacje na żywo w  telewizji z  in-
stalowania tymczasowych punktów szczepień, 
wywiady, zadowoleni ludzie, po prostu „dzieje 
się”. Na informację, że zamówione jednodaw-
kowe szczepionki przeznaczone dla osób star-
szych i mniej mobilnych nie dotarły, minister tylko 
rozłożył ręce – inni już sobie „załatwili”, więc nie 
ma. W  tym przypadku ludzie też przeszli koło 
sprawy obojętnie. Pozłościli się, jeśli mieli proble-
my z rejestracją, ale jak tylko byli po szczepieniu, 
momentalnie zapominali o  tym, że umówiona 
wizyta została przełożona niemal w  ostatnim 
momencie, a sami musieli na własną rękę jechać 

na drugi koniec Polski. W końcu udało się, więc 
o co wszczynać bunt? Problemu nawet nie wi-
dać. Z pozoru wszystko wygląda świetnie, po-
nieważ media społecznościowe są pełne po-
stów zadowolonych zaszczepionych. Można 
odtrąbić więc sukces. Głosów poszkodowanych 
prawie nie ma, ale osoby słabsze często nie 
mają jak się poskarżyć. A gdy dostawy szcze-
pionek płyną do Polski szerokim strumieniem i za-
raz będziemy mieli do czynienia z  przewagą 

podaży nad popytem, problem się rozpłynął. 
Zapomniano o obywatelach, którzy nie potrafią 
sobie „załatwić” szczepienia, a mniejszy niż po-
żądany poziom wyszczepialności ludzi w  star-
szym wieku tłumaczy się głównie niechęcią niż 
brakiem możliwości. Oczywiście pojawiło się 
kilka głosów o niesprawiedliwości ze strony bar-
dziej wrażliwych aktywistów czy dziennikarzy, 
ale byli w zdecydowanej mniejszości.

W  efekcie całe państwo opiera się na „zała-
twianiu”. Jeszcze zanim PiS doszedł do władzy, 
pojawiały się niepokojące sygnały, z  których 
wynikało, że jak masz pieniądze o wiele rzeczy 
lepiej zatroszczyć się samemu. Wizyty u specja-
listów w ramach NFZ-tu oznaczały miesiące jak 

nie lata czekania, dyplom uczelni wyższej moż-
na było sobie „wykombinować”, a zatrudnianie 
na śmieciówkach upowszechniło metody obni-
żania kosztów pracy. Nic więc dziwnego, że PiS 
doszedł do władzy głosząc wiele prospołecznie 
brzmiących postulatów, choć w  rzeczywistości, 
poprzez demontaż demokratycznego systemu 
kontroli władzy, spowodował, że Polska zaczęła 
zmierzać w zawrotnym tempie w kierunku komu-
nistycznego sposobu życia. 

Ich sukces utorowała zaradność, 
która pozwalała im „załatwić” towary deficytowe, 

a że brakowało wielu rzeczy, to mniej obrotni 
zmuszeni byli korzystać z ich oferty

Propaganda sukcesu – relacje na żywo w telewizji 
z instalowania tymczasowych punktów szczepień, 

wywiady, zadowoleni ludzie, po prostu „dzieje się”
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Znowu mamy dygnitarzy, ludzi działających 
w szarej strefie i tych, którzy są na niższych szcze-
blach drabiny zaradności. Pod wieloma wzglę-
dami jest może nawet gorzej niż w PRL-u. Służba 
zdrowia oraz edukacja nieuchronnie zbliżają 
się w stronę prywatyzacji, tak że na przyzwoitą 
jakość usług w  sektorze publicznym nie będzie 
można liczyć, a młodzi ludzie wchodzący na ry-
nek pracy mogą tylko pomarzyć o socjalistycz-
nych gwarancjach utrzymania posady, w  myśl 
powiedzenia z czasów PRL-u: „Czy się stoi, czy 
się leży dwa tysiące się należy”. Dzisiaj na naj-
lepsze zarobki i najlepsze posady mogą liczyć 
ci, którzy znajdują się pod ochronnym płaszczy-
kiem rządzącej partii lub tacy, którzy wiedzą jak 
wykorzystać prawo czy obecne warunki na swo-
ją korzyść. Rząd, żeby utrzymać władzę, co jakiś 
czas rozdaje określoną pulę pieniędzy na wspar-
cie socjalne, dedykowane w dużej mierze swo-
jemu potencjalnemu elektoratowi z  jednocze-
snym uruchomieniem machiny propagandowej: 
TVP, a w przygotowaniu już media lokalne (to też 
już było). Polska PiS-u to państwo, w którym naj-
więcej stracą uczciwie pracujący. Na ochronę 
liczyć mogą ludzie władzy, ich rodziny, znajomi. 
Dostęp do publicznych pieniędzy z postępującą 
bezkarnością (ostatnimi czasy przykładów aż 
dosyć, w  tym lekceważenie i  niestosowanie się 
do wyroków sądów) skutkuje coraz powszech-
niejszym prawem dżungli – będziesz miał to, co 
sobie „załatwisz” lub „wykombinujesz”.
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Państwo dla cwaniaków
Ostatnio Tomasz Markiewka pochylił się nad 
tymi problemami na łamach „Krytyki Politycznej”. 
W swoim tekście „Problemy młodych to tykają-
ca bomba polityczna” opisywał, jak w młodych 
pokoleniach narasta gniew z  powodu coraz 
większej niesprawiedliwości społecznej. Choć 
artykuł traktuje problem z perspektywy bardziej 
globalnej, to jednak jego konkluzja jest już lokal-
na. Autor dochodzi do wniosku, że Lewica „musi 
wykonywać stałą pracę, żeby przekonywać 
młodych do swoich rozwiązań”, twierdząc, że 
jeśli tych wysiłków zaniecha, to na gniewie mło-
dych skorzysta Konfederacja. Trudno się z  taką 
prognozą nie zgodzić, ale wzrastająca popu-
larność skrajnej wolnorynkowej prawicy nie jest 

efektem niewystarczającego przekonywania Le-
wicy do swoich pomysłów, ale nieumiejętności 
oceny sytuacji. 

Lewica mówi przede wszystkim o sprawiedliwo-
ści społecznej, stawiając wszystkie karty na swój 
program socjalny. Ponieważ PiS jest w teorii par-
tią prospołeczną, Lewica w ostatnim czasie spoj-
rzała na jej poczynania łaskawszym okiem. Naj-
pierw poparła KPO (Krajowy Plan Odbudowy) 

zapewniając, że wywalczyła postulaty mające 
wspomóc najsłabszych. Wszystko w  imię tego, 
żeby każdy żył godnie i miał dach nad głową. 
Później, gdy partia rządząca ogłosiła swój pro-
gram Polski Ład, również nie szczędziła pochwał. 
Pojawiło się wiele głosów ze strony lewicowych 
posłów w  obronie proponowanych wyższych 
podatków, powołujących się na umowę spo-
łeczną, odpowiedzialność każdego obywatela 
czy w końcu na to, że podatki wracają do oby-
wateli.

Teoretycznie rzecz biorąc, to wszystko jest praw-
dą, ale w  praktyce sprawiedliwość wymaga 
wzajemności. Tymczasem nie można ignorować 
tego, że w Polsce jest propagowana PRL-owska 

mentalność, która jak niestety widać, udzieliła 
się nawet młodszym pokoleniom. Wszyscy wi-
dzą, jak kolejne miliony po cichu znikają z puli 
publicznych pieniędzy, a kiedy zostają sprzenie-
wierzone i sprawa wychodzi na jaw, nie ma co 
oczekiwać, że zostanie wyjaśniona. Do tej pory 
nie rozliczono chociażby ponad 70 milionów 
złotych, które Jacek Sasin wydał na wybory ko-
pertowe. Do tego różnego rodzaju fundusze, któ-
rymi dysponują ministerstwa i organy centralne, 
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Polska PiS-u to państwo, w którym najwięcej stracą 
uczciwie pracujący. Na ochronę liczyć mogą 

ludzie władzy, ich rodziny, znajomi
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ANNELIESE MISTEL
Publicystka, orientalistka, z zamiłowania historyczka, absolwentka wydziału 
orientalistycznego na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł magistra japonistyki 
uzyskała na Uniwersytecie Diderota w Paryżu. Od wielu lat związana z Francją, 
w której mieszka na stałe od 2017 roku.

pozwalają na niekontrolowane dofinansowanie 
wielu „zaprzyjaźnionych podmiotów”. Jeśli pie-
niądze publiczne znikają na taką skalę, to dla-
czego tak samo nie miałoby być z wyższymi po-
datkami? Dlaczego po raz kolejny rząd wkłada 
ręce do kieszeni obywateli, zanim odpowie, co 
się stało z ogromnymi kwotami, które się w ma-

giczny sposób rozpłynęły? PiS od początku swo-
ich rządów wielokrotnie już udowodnił, że nie 
ma zamiaru wywiązywać się ze swojej części 
umowy. Trudno się dziwić, że obywatelom nie 
podoba się nazywanie „sprawiedliwością” mar-
notrawienia publicznych środków na naprawia-
nie zaniedbań rządu i brak przejrzystości wyda-
wania pieniędzy.

Polacy zresztą już dobrze znają z  czasów 
słusznie minionych takie praktyki i  jak historia 
pokazała, potrafią się do nich zaadaptować. 
W  PRL-u  szara strefa była powszechnie ak-
ceptowana, miedzy innymi dlatego, że rząd 
przede wszystkim dawał przykład bezkarności 
i zachłanności, więc nikt nie uważał za nagan-
ne oszukiwanie skarbówki. Nikogo nie raziło 

ukrywanie dochodów przez przedsiębiorczą 
prywatną inicjatywę. Polska Ludowa to z jednej 
strony Polska biedy, braków w zaopatrzeniu na-
wet w podstawowe artykuły, utrudnionej kariery 
bez politycznej rekomendacji i  szykanowania 
prywatnego, niezwiązanego z władzą biznesu, 
z drugiej zaś uprzywilejowanej partyjnej elity, jej 

bezkarności i wszechobecnej propagandy suk-
cesu. W  takich warunkach nic więc dziwnego, 
że każdy się zastanawiał jak może „załatwić” 
sobie lepsze życie. Tak też bywa i teraz, czego 
dowodem jest chociażby niezgodne z prawem 
zjawisko płacenia części wynagrodzenia „pod 
stołem” (wg raportu Polskiego Instytutu Ekono-
micznego rocznie z  tego powodu do budżetu 
nie wpływa aż 17 mld złotych). Jeżeli władza 
jest nieuczciwa w stosunku do obywateli, a oby-
watele nie mają zaufania do państwa, które jest 
upolitycznione i skłania się ku interesom wybra-
nych, to naturalne jest myślenie, że każdy musi 
radzić sobie sam. W  tych warunkach Konfe-
deracja zyskuje na atrakcyjności, ponieważ jej 
program opiera się na założeniu, że podatnicy 
wiedzą lepiej niż państwo, jak wydawać swoje 

pieniądze, dlatego należy ograniczyć wszelkie 
daniny na rzecz wspólnego budżetu. Oczywi-
ście model państwa proponowany przez Kon-
federatów byłby na dłuższą metę katastrofalny, 
ale w państwie PiS-u może wydawać się idealną 
kontrą dla Polski Ludowej bis. Pozycja Konfede-
racji to świetny papierek lakmusowy, pokazujący 
na ile państwo jest nowoczesne, a  na ile cofa 
się do czasów jak za Gierka. Wszak mottem tej 
partii jest otwarcie postawić na „załatwianie”. 
Kto byłby lepszym elektoratem dla tej partii, jeśli 
nie PRL-owscy cinkciarze, szatniarze i  podobni 
karierowicze? Karygodne zaniedbania w krze-
wieniu wrażliwości na poszanowanie wartości 
demokratycznych, cofają nas do tego, co znane 
i  zakorzenione w  świadomości. Lewica niestety 
nie bierze tego pod uwagę i nawołuje do swo-
ich postulatów pomijając warunki konieczne do 
ich zrealizowania.

Musimy sobie zdać w końcu sprawę, że wrócili-
śmy mentalnie do czasów komunizmu, a mówie-
nie w tych warunkach o umowie społecznej czy 
uczciwości jest postrzegane w  kategorii naiw-
ności, ponieważ państwo nie jest sprawiedliwe, 
a  odpowiednie organy gwarantujące Polakom 

możliwość kontroli władzy oraz egzekwowa-
nia sprawiedliwości zostały upolitycznione. 
Dlatego nieskuteczne będzie odwoływanie się 
do państw Zachodu, gdzie umowy społeczne 
mogą funkcjonować, ponieważ ich realizacja 
jest oparta na zaufaniu do państwa, a obywate-
le są świadomi swoich praw i obowiązków oraz 
odpowiedzialności władzy. Błąd post-transfor-
macyjny, który popełniliśmy, to wiara w to, że raz 
na zawsze wyszliśmy z komunizmu i możemy de-
finitywnie zamknąć ten rozdział polskiej historii. 
A  tak naprawdę ta mentalność tylko przezimo-
wała, żeby powrócić przy pierwszej nadarza-
jącej się okazji. Nie będzie żadnego państwa 
nowoczesnego, a  tym bardziej opiekuńczego, 
dopóki nie wyrośniemy z  tamtego okresu i  nie 
postawimy priorytetów jasno. Najpierw musimy 
zadbać o  demokratyczne wartości i  odpoli-
tycznienie instytucji stojących na straży prawa, 
wolności i sprawiedliwości. Dopiero wtedy, gdy 
uporamy się z mentalnością PRL-owskiego „za-
łatwiania” i  rozwiniemy w  sobie nową, opartą 
na wspólnotowości oraz poszanowaniu pań-
stwa prawa, będziemy w stanie bez obaw pójść 
w stronę polskiej ziemi obiecanej.  

Nieskuteczne będzie odwoływanie się do państw 
Zachodu, gdzie umowy społeczne mogą funkcjonować, 

ponieważ ich realizacja jest oparta na zaufaniu do 
państwa, a obywatele są świadomi swoich praw  
i obowiązków oraz odpowiedzialności władzy
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PIKETTY SIĘ MYLI, 
ALBO MA RACJĘ, 
ALE TEGO SIĘ 
W POLSCE DZIŚ 
NIE DOWIEMY
BARTŁOMIEJ AUSTEN

Gowin dziś już wie, że wyrok na niego zapadł. Jego kolejna 
polityczna wolta jest nieunikniona, jeśli nie chce zostać skon-
sumowany. Dlatego jeśli chce zachować jakąś podmiotowość, 
to musi zdradzić Kaczyńskiego.
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Ogłoszony przez PiS nowy program 
wyborczy zantagonizował opo-
zycję i  opinię publiczną w  Polsce. 

Nie wiem, czy taki był zamiar rządzących, 
bo dużo więcej niż nam się wydaje zależy 
w polskiej polityce od przypadku, ale Nowy 
Ład, czy przypadkiem, czy z  premedytacją, 
poszerzył pole walki i bez wątpienia pomoże 
wygrać znowu Kaczyńskiemu wybory, które 
mogą być lada moment. Gowin bowiem dziś 
już wie, że wyrok na niego zapadł. Jego ko-
lejna polityczna wolta jest nieunikniona, jeśli 
nie chce zostać skonsumowany. Dlatego jeśli 
chce zachować jakąś podmiotowość, to musi 
zdradzić Kaczyńskiego.

Gowin zagłosuje przeciwko Nowemu Łado-
wi, bo zmiana systemu podatkowego, któ-
ry ten program niesie, uderza bezpośrednio 
w  jego nieliczny elektorat konserwatywnych 
przedsiębiorców, wpychając go w ręce Kon-
federacji. Jeśli zagłosuje na tak, straci go, jeśli 
na nie, to wyleci z rządu z hukiem. Nowy Ład 
i tak przejdzie nawet bez Gowina, bo w od-
wodzie jest – tak jak w przypadku głosowa-
nia nad podwójnym opodatkowaniem spółek 
komandytowych – Zandberg, a niewykluczo-
ne, że również przynajmniej kilku innych po-
słów Lewicy.

Nowy Ład oznacza powrót do starych, pro-
stych podziałów. Jesteś za Polską solidarną, 

czy za Polską liberalną? W takim razie jesteś 
z nami, koniec kropka, a przeciwko nim. Nie-
licznego Gowina wpycha w  ręce liberałów, 
a dużo liczniejszy elektorat lewicowy i  tako-
wych polityków, wpływowych komentatorów 
i satelitów przyciąga w swoją orbitę. Co to za 
lewak, co to nie jest za redystrybucją podat-
kową? Tak dekonspirujemy „kryptolibków”. 
Tak odsiewamy ziarno od plew. 

W tym biało-czarnym podziale świata niestety 
jest zaszyty pewien problem. Ten cały Piketty, 
te wszystkie wykresy pokazujące nierówności 
rozkładu dochodów w  Polsce, te wszystkie 
idiotyczne wpisy na twitterze posłów Lewicy, 
ten Żakowski, ten Woś, ta Krytyka Polityczna, 
ta cała gównoburza, która przetoczyła się 
przez internet, nie bierze pod uwagę jednej 
rzeczy. A mianowicie jakości tych danych, ja-
kości tej bazy, z której te analizy, te wykresy 
wypływają.

Tak. To jest prawda, że współpracownicy Tho-
masa Piketty’ego w Polsce ustalili w 2019 roku, 
iż na 10% najlepiej zarabiających Polaków 
przypada 40% całego dochodu narodowe-
go. W  żadnym innym kraju Unii Europejskiej 
ten wskaźnik nierówności dochodowych nie 
jest wyższy. Że udział 10% najlepiej zarabia-
jących Polaków w  dochodzie narodowym 
netto od 1980 roku niemal się podwoił. Że 
w  świetle wyliczeń Polska jest też jedynym 
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krajem Europy, w którym nierówności dochodo-
we są dziś podobne do tych w USA.

Tylko że lewica, lewicowi komentatorzy, Mora-
wiecki i inni puszczający do Lewicy oko nie bio-
rą pod uwagę następujących czynników, które 
zaburzają wyliczenia Piketty’ego i jego ludzi.

Czynnik numer 1. Podstawa plus koperta
Jeżeli dziś w  Polsce pracownik chce na przy-
kład zarabiać 7 000 złotych na rękę na umowie 
o pracę, to jego pracodawcę razem z narzu-
tem 19% wynagrodzenie będzie kosztować 12 
000 złotych. Liczę tu jeszcze bez wpływu na te 
wyliczenia PPK i  zmian podatkowych związa-

nych z Nowym Ładem. Jest więc oczywiste przy 
takim systemie, że i  jedna, i druga strona chce 
to jakoś obejść. Najprostszym i najefektywniej-
szym sposobem dla obu stron jest umówienie 
się na minimalną i płacenie reszty pod stołem. 
Jest to w Polsce nagminne i nie ma chyba przed-
siębiorcy, który tego nie praktykował choćby 
przez chwilę. Często jest to jedyna metoda by 
zatrudnić np. kierowców z kategorią inną niż B, 
bo alimenty, bo komornik, bo pomoc społeczna 
inaczej się nie należy. Naprawdę takich ludzi, 

którzy nigdy już nie wrócą na prostą, bo kie-
dyś zdecydowali się na chwilówkę u lichwiarza, 
w  pewnych grupach zawodowych, uwierzcie 
mi, jest mnóstwo. To nie są ułamki procentów, 
a ile? 20%, 30% może i więcej?... No właśnie… 
Tego nie wiemy, bo tego się nie da zbadać, bo 
żaden przedsiębiorca oficjalnie nie powie ci, 
że rozlicza się pod stołem i tak samo zachowa 
się jego pracownik, który tą kopertę od niego 
bierze. 

Jednak skala tego zjawiska w  Polsce niewąt-
pliwie unieważnia te statystyki GUSu i sprawia, 
że późniejsze teksty pana Wosia w „Gazecie 
Prawnej” są pozbawione jakiegokolwiek sensu. 

Pracodawca bowiem w takim przypadku zara-
bia dużo mniej niż na papierze, a  pracownik 
dużo więcej niż to ma miejsce oficjalnie. 

Szczątkowe badania polskich mikrofirm z 2019 
roku pokazują, iż średnia płaca w ponad 2 mln 
polskich firm wynosi równe 2 tysiące złotych 
na rękę. Choć pracują w nich 4 miliony osób, 
to tylko 1,4 mln pracowało na umowę o  pra-
cę. Trzeba być naprawdę wysoce naiwnym, by 
w  te 2 tysiące na rękę w 2019 roku uwierzyć. 

Nowy Ład oznacza powrót do starych, 
prostych podziałów. Jesteś za Polską solidarną, 

czy za Polską liberalną?
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losującą i  jedyna często szansa na przetrwa-
nie. Jak nie zakombinujesz, to już cię za chwilę 
może na rynku nie być. Konkurencja podbierze 
ci pracownika, konkurencja podbierze ci kon-
trahenta, bo konkurencja może sobie pozwolić 
na niższą marżę, bo rozlicza się ryczałtem i za-
płaci 5,5% podatku dochodowego, a ty, fraje-
rze, normalnie zapłacisz 6 razy tyle. 

Czynnik numer 2. Mit o polskiej 
klasie średniej
Idźmy dalej. Wyobraźmy sobie, że na jednej 
szali mamy przedsiębiorcę, który zarabia tyle, 
żeby według założeń Polskiego Ładu można 

było go zaliczyć do klasy średniej. Według 
Morawieckiego i  jego planu musisz zarabiać 
trochę ponad 7 tysięcy złotych na rękę. Wtedy 
twoje efektywne opodatkowanie dochodów 
zaczyna gwałtownie rosnąć i  osiąga poziom 
25%. Przy 10 000 zł na rękę osiąga poziom 
27%, a  przy 30 000 – już 34%. Jednak ten 
przedsiębiorca spłaca kredyt obrotowy, który 
wziął na siebie i nie może go wrzucić w koszty 
firmy, bo dzięki rządowi i Adrianowi Zandber-
gowi musiał zamknąć swoją spółkę komandy-

tową, która miała historię kredytową i otworzyć 
nową, która tej historii nie ma, więc bank dał mu 
kredyt tylko na siebie. Pobiera więc wynagro-
dzenie 8 000 złotych, a  2 500 złotych płaci 
miesięcznie z  tych 8 000 dywidendy, by ten 
kredyt spłacić i  już do tej mitycznej klasy śred-
niej nie należy. Według GUSu i Morawieckie-
go jednak należy.

Jego pracownik za to zarabia 4 000 złotych 
miesięcznie, ale ma 10 hektarów lasu po dziad-
ku i w tym roku wyciął 4 hektary z czego zarobił 
na czysto 300 000 złotych. Na czysto, bo od 
tej sprzedaży nie płaci się podatku dochodo-

wego, ba, nie uwzględnia się tego nawet w ze-
znaniu podatkowym. Za 5 lat wytnie kolejne 4 
hektary i znowu zarobi 300 000 złotych. We-
dług GUSu i Morawieckiego nie należy do kla-
sy średniej, do której niewątpliwie należy.

Badania GUSu nie uwzględniają dochodów 
ze źródeł innych niż praca. Nie ma w nich na 
przykład najmu. Zupełnie też inna jest sytuacja 
materialna rodziny, która spłaca kredyt franko-
wy od 15 lat i ciągle rata do spłaty przewyższa 

Płacenie pod stołem, czy tzw. samozatrudnienie, 
czy umowy zlecenia to tylko uzasadniona 

wspólna obrona przed tą podatkową maszyną 
losującą i jedyna często szansa na przetrwanie.

Photo by Kaleidico on U
nsplash

Średnia w  zeszłym roku bez tych przedsię-
biorstw, bo GUS w  wyliczeniach corocznych 
średniej płacy bierze pod uwagę tylko firmy za-
trudniające powyżej dziewięciu osób, wyniosła 
tym czasem około 3 400 złotych na rękę. Jesz-
cze raz powtórzę. Tak naprawdę bogaci nie są 
tak bogaci jak pokazują statystyki, a biedni nie 
są tak biedni, jak w tych tabelkach widać. 

Podobnie ma się rzecz z tak zwanym samoza-
trudnieniem, czyli z wysypem jednoosobowych 
działalności w Polsce na tle Europy. To nie jest 
jednak patologia, jak nam próbują wmówić 

lewicowi dziennikarze i Morawiecki. Nie. Dla-
czego tak się dzieje? Czy to jest skutek, czy 
przyczyna? To akurat jest proste. Prawdziwą 
przyczyną i istotą tej patologii na skalę przynaj-
mniej europejską jest obowiązujący aktualnie 
w  Polsce system podatkowy. System, który po 
tych wszystkich latach zmian, wyłączeń jednych 
grup kosztem pozostałych, mógł wymyśleć tylko 
wariat. 

Płacenie pod stołem, czy tzw. samozatrudnie-
nie, czy umowy zlecenia to tylko uzasadniona 
wspólna obrona przed tą podatkową maszyną 
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wartość mieszkania, a  rodziny, która dostała 
mieszkanie w spadku po dziadkach. 

Klasa średnia to też często wyłączeni z  opo-
datkowania rolnicy. 40-letni policjanci na eme-
ryturze. Klasą średnią jest też część emerytów, 
których wspólne dochody wynoszą 5 000 zło-
tych, a  mają już spłacone wszystkie życiowe 

zobowiązania. Do klasy średniej moglibyśmy 
też zaliczyć pana posła, który dostając się do 
parlamentu zagwarantował sobie wysoką eme-
ryturę, choć z  wysokości składek zusowskich, 
które opłacał przez swoje całe życie zawo-
dowe, wynikałoby, że emeryturę będzie miał 
niską. 

Dla mnie definicja klasy średniej w  Polsce, to 
odpowiedź na pytanie czy musisz wciąż pra-
cować, czy już nie musisz?

Do klasy średniej na pewno należy też przed-
siębiorca, który mi i  dwunastu następnym do-
stawcom nie zapłacił kilku milionów złotych za 
towar i ogłosił upadłość, a wcześniej przepisał 
wszystko, co miał, na żonę. Do klasy średniej 
należy też ten, kto jest blisko dzisiejszej władzy. 

Może i on nie zarabia kokosów, ale jego żona 
za to trafi do rady nadzorczej pewnej giełdo-
wej spółki, a brat zostanie prezesem miejskich 
wodociągów. 

W  jednej z  tych państwowych spółek co 6-7 
miesięcy zmieniał się cały zarząd. Okazało się 
po kontroli, że częste zmiany w zarządzie były 

spowodowane tym, że członkom tego zarzą-
du przysługiwała bezpłatna opieka medyczna, 
w  której uwzględniono również usługi denty-
styczne włącznie z implantologią. 6-7 miesięcy 
wystarczało, by uzupełnić uzębienie. Na wol-
nym rynku koszt tych zabiegów kontrola oceniła 
średnio na około 30 tysięcy złotych na każde-
go członka zarządu…  

Czynnik numer 3. ,,Im bardziej chore 
państwo, tym więcej w nim ustaw” – Tacyt
Jeżeli chcemy podatkami wyrównywać nierów-
ności społeczne, to musimy wziąć pod uwagę, 
że jednocześnie kolejny raz skomplikujemy coś, 
co i  tak jest już tak skomplikowane, że nawet 
wyspecjalizowane kancelarie podatkowe za-
czynają się gubić w  tym – co jest dozwolone 
dziś, co nie jest, a co dziś jest, a za chwilę nie 

będzie. W  Polsce nie przestrzega się podsta-
wowych zasad praworządności, czyli vacatio 
legis. Ostatnią zmianę dotyczącą opodatko-
wania spółek komandytowych prezydent Duda 
podpisał ostatniego dnia listopada, a  zmiany 
zaczęły obowiązywać od 1 stycznia. Teraz 
będzie podobnie. Mamy przecież już czer-
wiec, a rząd dopiero zapowiedział pokazanie 
pierwszych ustaw dotyczących Nowego Ładu.

Ustawa dotycząca PIT-u  od 1991 roku mody-
fikowana była 357 razy. Rok młodsza ustawa 
o CIT 248 razy. Ustawa o podatku dochodo-
wym od osób prawnych liczy dziś tyle samo ar-
tykułów co w 1992 roku, czyli 42. Jednak 27 lat 
temu te 42 artykuły mieściły się na 11 stronach. 
Dziś ustawa ma 266 stron. Skala tych zmian 
wymknęła się przez ostatnie 30 lat spod kontroli 
i stała się jednym z największych systemowych 
problemów państwa. 

W takim stanie prawnym nie da się dziś prze-
prowadzić żadnej poważnej operacji podatko-
wej. Można wprowadzić za to jeszcze większy 

chaos i w efekcie pogłębić jeszcze bardziej po-
działy. Przy okazji można też wprowadzić kraj 
w recesję i podłożyć ogień pod coraz bardziej 
wymykającą się spod kontroli inflację. Ukarać 
przedsiębiorców za to, że nie głosują na PiS. 
Nagrodzić emerytów za to, że głosują. Napu-
ścić pracowników na pracodawców. Lewaków 
na liberałów i  vice versa. I  przy okazji zmar-
nować jedyną szansę na normalność. Jedyną 
niepowtarzalną szansę, którą dostaliśmy za to, 
że jesteśmy częścią większej unijnej wspólnoty. 
Ukraina takiej nie dostanie. My tak i teraz tylko 
od nas zależy, jak ją wykorzystamy. 

Jeśli lewica przyłoży do tego nowego ładu po-
datkowego swoje głosy, to PiS będzie miał ko-
lejną kadencję na niszczenie przedsiębiorczo-
ści i praworządności. O to idzie tak naprawdę 
stawka. Nie o  to, że współczynnik Giniego 
w Polsce wynosił 0,299, a w ubiegłym roku było 
to już 0,313. Nie o  to, czy PKB jest głównym 
wyznacznikiem tego, czy w Polsce jest dobrze, 
czy źle. Nie o to, czy Piketty w Polsce się myli, 
czy jednak ma rację.  

Chcemy ten dobrobyt  
zaplanować sobie centralnie, a tak się po prostu nie da.  

Dodatkowo nie cenimy tego, co już mamy

 
BARTŁOMIEJ AUSTEN
Były wiceprzewodniczący regionu pomorskiego Nowoczesnej, były kandydat 
Nowoczesnej na urząd Prezydenta miasta Gdynia, były koordynator powiatu 
Gdynia. 
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ETYKA W MODZIE, 
CZYLI CZY WARTO WKŁADAĆ 
WYSIŁEK W ETYCZNE 
WYBORY KONSUMENCKIE
Z DR MAGDALENĄ PŁONKĄ ROZMAWIA 
BEATA KRAWIEC
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Beata Krawiec: Co zmieniło się w prze-
myśle tekstylnym od 2013 roku, kiedy 
opublikowana została pani pierwsza 
książka Etyka w modzie, czyli CSR 
w przemyśle odzieżowym?

Magdalena Płonka: Na pewno dostrzegam 
o  wiele większe wsparcie opinii publicznej dla 
bardziej zrównoważonej konsumpcji i mody, dla 
etyki w modzie, dla ochrony praw ludzi, zwierząt 
i środowiska. Jedenaście lat temu społeczeństwo 
nie było gotowe do przyjmowania narracji o kon-
sumpcji ani faktu, że konsument jest odpowie-
dzialny za swoje wybory. Kiedy rozmawiało się 
ze studentami, to dla wielu osób sprawa ochrony 
środowiska, praw zwierząt czy nawet ochrony 
ludzi była kwestią prywatnych przekonań. Nie 
uznawano tego za szczególną potrzebę społecz-
ną czy wartość, która jest globalnie ważna. To się 
bardzo zmieniło. 

Dziś każdy wie, że wręcz wypada być zaintere-
sowanym tą tematyką i być empatycznym. To jest 
dobre, nawet jeśli ktoś robi to dlatego, że stało 
się to modne. Motywacja nie jest istotna. Ważny 
jest efekt i  to, że umacniamy stosunek do branży 
odzieżowej, zmieniamy świadomość konsumen-
tów, edukujemy ich i  jednocześnie uzdrawiamy 
samą branżę. To największa zmiana. Zwiększy-
ła się oczywiście skala każdego z opisywanych 
przeze mnie problemów, natomiast ludzi jest coraz 
więcej, coraz więcej też konsumujemy, w związku 
z czym każda z liczb, jaką podawałam w książce 

idzie w górę. Dzieje się tak dlatego, że powiększa 
się grupa aktywnych konsumentów, głównie tych, 
którzy przybywają z Azji i innych rynków wscho-
dzących. O ile zachodni konsument, z bezpiecz-
nej i ciepłej Europy zaczyna konsumować mniej, 
zaczyna myśleć o swoich zakupach jako o pew-
nym referendum „za przyrodą” bądź „przeciw 
przyrodzie”, to konsument azjatycki jest na fali 
wzrostowej, chce nacieszyć się tym, że może kon-
sumować bez ograniczeń. I tu, niestety, następuje 
eskalacja problemu.

Również to zauważyłam. W krajach 
azjatyckich, w Chinach, czy w Rosji, 
prawa zwierząt nie istnieją, nie są re-
spektowane, jest to kompletnie inna kul-
tura jeśli chodzi o zwierzęta domowe, 
niż w Europie Zachodniej czy Stanach 
Zjednoczonych, począwszy od jedze-
nia psów, a skończywszy na futrach 
z szynszyli. Sami usuwamy z zasięgu 
naszego wzorku fermy norek i wydaje 
nam się, że problem zniknął. Tymcza-
sem one przenoszą się do Chin czy do 
Afryki. Problem zatem istnieje, hodowla 
trwa i kolejne osoby chcą kupować futra 
czy buty z aligatora. Co powinniśmy ro-
bić? Czy kontynuować ten trend minima-
lizmu w konsumpcji i ekologii?  

Nie przeskoczymy ekonomii i  tego głodu kon-
sumpcyjnego w  krajach wzrastających. To jest 
kwestia różnic kulturowych, o  których bardzo 



ZIELONY LIBERALIZM / 8180 / ZIELONY LIBERALIZM

Ph
ot

o 
by

 p
in

a 
m

es
sin

a 
on

 U
ns

pl
as

h

często się pisze w  dokumentach naukowych 
związanych z CSR-em. To przyzwyczajenia, które 
niełatwo zmienić, tak jak w przypadku noszenia 
futer, jedzenia psów czy kotów. Jedyne, co bę-
dzie w stanie zmienić ich nawyki konsumenckie to 
zmiany legislacyjne, hierarchicznie idące z góry, 
od rządów. A rządy w niektórych krajach azjatyc-
kich nie są humanistyczne; to nie są kraje o rozwi-
niętych demokracjach, dlatego nie są zaintereso-
wane walką o lepszy świat.

Uważam, że skuteczną presję może wywierać 
blokada importu tych dóbr, które nie są etycznie 
wyprodukowane; takie pokazanie, że jeśli produ-

cenci nie zmienią swojego podejścia, to zawie-
szamy współpracę handlową. Społeczeństwa 
azjatyckie są bardziej aspiracyjne, ich obywatele 
są zapatrzeni w  Zachód, imponuje im zachodni 
styl życia. Z  drugiej strony szczególne znacze-
nie ma w Azji honor. Dlatego granie na honorze 
może być kluczowe dla zmiany ich zachowań 
konsumenckich. To nie są metody naukowe, ale 
mogą okazać się skuteczne. Jednocześnie musimy 
znaleźć rozwiązania systemowe i ponadnarodo-
we, wydaje mi się zatem, że ograniczanie przyj-
mowania na nasz rynek produktów z  tamtego 

regionu, które są wyprodukowane nieetycznie, 
mogłoby mieć istotny wpływ na ich gospodarki, 
szczególnie, że w  gospodarkach krajów azja-
tyckich argument ekonomiczny jest bardzo silny 
i przemawia do biznesu, który nierzadko jest moc-
no powiązany z lokalną władzą. 

Zostańmy na chwilę w Azji. W jaki spo-
sób bogacące się chińskie społeczeń-
stwo wpływa na czarny rynek produk-
tów odzwierzęcych? Chodzi mi głównie 
o produkty pozyskiwane ze zwierząt 
chronionych z Azji czy Afryki. Geopo-
litycznie, my Europejczycy, wspomogli-

śmy Azję, dzięki outsourcingowi usług, 
czy produkcji tekstyliów etc. Czy za-
wstydzać ich za używanie środków na 
potencję produkowanych z tygrysa czy 
nosorożca, czy dalej uderzać w struny 
honorowe, czy po prostu używać argu-
mentów gospodarczych? Nawet jeśli na 
poziomie unijnym zostanie wypracowa-
na dyrektywa, to za jej implementację 
będą odpowiedzialne poszczególne 
państwa członkowskie, a każde z nich 
jest inne kulturowo, w każdym jest inne 

postrzeganie problemu korupcji. Inaczej 
się na to patrzy z perspektywy Sztokhol-
mu, a inaczej z perspektywy Sofii. 

Od dawna wiemy, że w solidarności i solidności 
Unii leży cała nadzieja. To dotyczy wszystkiego 
czy to polityki migracyjnej, czy stosunku do Rosji; 

na każdym poziomie ta solidarność jest budują-
ca, a jej brak jest destruktywny. Również zależy to 
od rządów poszczególnych państw. Jeśli mamy 
rządy demokratyczne i  lepiej zorganizowane 
państwo to wiemy, że czarny rynek nie będzie 
tam istnieć. Walka z korupcją czy przemytem to 
proces tak skomplikowany, wielopłaszczyznowy, 

Konsument azjatycki jest 
na fali wzrostowej, chce nacieszyć się tym, że może 

konsumować bez ograniczeń
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że nie znajdziemy jednego remedium. Z  jednej 
strony bardzo istotną kwestią jest edukacja, z dru-
giej strony Greenpeace już kilka lat temu stwier-
dził, że jest na nią za późno, że już nie zdążymy 
wyedukować ludzi, bo nie ma czasu, by na rynek 
pracy weszło kolejne pokolenie, które wejdzie do 
struktur rządowych czy będzie innym rodzajem 
konsumenta, który dokona bardziej etycznych czy 
zrównoważonych wyborów.

W  obecnej sytuacji jedynie narzucone z  góry 
zmiany są w stanie zatrzymać degradację środo-
wiska naturalnego. Wszystko zależy od polityków, 
od tego, na kogo zagłosujemy. Proszę zauważyć, 
Joe Biden po wyborze na prezydenta USA, tuż 
po zaprzysiężeniu i uzyskaniu stosownych upraw-
nień, podpisał decyzję o przystąpienia do Porozu-
mienia Paryskiego, a także mnóstwo innych ustaw 
pro-środowiskowych. Ten mądry człowiek dosko-
nale zdaje sobie sprawę, jak ważne są to kwestie. 
Od tego, na kogo głosujemy, zależy jak będzie 
wyglądał nasz świat. Jeśli na czele największych 
mocarstw – jak Rosja, Chiny czy kraje arabskie – 
mamy przywódców kompletnie nieświadomych 
ekologicznie, niewrażliwych na problematykę 
globalnych zmian klimatycznych, to niestety widzę 
nadchodzącą katastrofę.

Wróćmy do kwestii konsumenckich. 
W książce porusza pani kwestię certy-
fikatów odzieżowych bio i eko. Jakich 
certyfikatów powinniśmy szukać, kiedy 
w pandemii większość zakupów robimy 

w sklepach internetowych. Jestem rów-
nież ciekawa czy organizacje nadające 
certyfikaty współpracują ze sobą, czy 
są one honorowane na całym świecie, 
czy istnieją specjalne, które są honoro-
wane tylko w Azji. Jak to wygląda i od 
czego się to zaczęło?

Certyfikaty, które są honorowane na całym świe-
cie, to certyfikaty pochodzące z kultur zachodnich, 
z USA i Unii Europejskiej. Na przykład takie jak 
GOTS – Global Organic Textile Standard. Tylko 
i wyłącznie, to są najlepsze certyfikaty na świecie, 
ogólnie uznawane i z nich korzystają największe 
marki odzieżowe. Są powszechnie rozpozna-
walne i  nawet producenci odzieży ekologicznej 
stosują te europejskie certyfikaty. Co do organiza-
cji, to oczywiście zdarza się, że ze sobą współ-
pracują, ale zasadniczo każda stara się działać 
autonomicznie i  dbać o  prestiż swojego certyfi-
katu; to też są instytucje, które w jakimś sensie ze 
sobą współzawodniczą. Na pewno certyfikaty, 
które przywołałam w  książce, są bardzo wiary-
godne, są ogólnie uznawane, stoją za nimi duże 
NGO-sy bądź organizacje od dekad budujące 
swój wizerunek. Uzyskanie takiego certyfikatu jest 
bardzo żmudne, trudne i  kosztowne, a  kary za 
złamanie wymogów certyfikacyjnych są jeszcze 
większe. To jednak stanowi gwarancję ich abso-
lutnej wiarygodności. 

Czy w takim razie organizacje, które wy-
dają certyfikaty prowadzą wiarygodne 

badania, które pokazywałyby nowym 
członkom, że uzyskanie takiego cer-
tyfikatu wpływa pozytywnie na wzrost 
sprzedaży? 

Nie prowadzą takich badań, mogą to być jedy-
nie ich spostrzeżenia na zasadzie convenience 
sample z otoczenia. Mogą dzielić się doświad-

czeniami swoich klientów i  uzyskanymi od nich 
informacjami, ale nie spotkałam się z takimi bada-
niami. To bardzo trudne do zmierzenia, dlatego 
że certyfikaty są związane z pewną etyczną po-
stawą konsumentów i etyczną postawą firm. Nikt 
nie potrafi zbadać jak etyka i  etyczne zasady 
wprowadzone przez niektóre firmy w zasadach 
np. CSR-u, przekładają się na przychody tych firm. 
To, że przekładają się na reputację, to pewne. Są 
badania, które to pokazują, natomiast pozytyw-
nego wpływu etyki na przychód firmy nie jeste-
śmy w stanie zmierzyć. Myślę, że między innymi 
z tego powodu duża cześć odpowiedzi związa-
nych z etyką wśród konsumentów jest na poziomie 
deklaratywnym. Bardzo często pozostaje ona na 
poziomie ideologicznym, ale nie przekłada się 
na realne działania konsumenckie. W  tym tkwi 

problem. W ankiecie nikt się wprost nie przyzna, 
że nie obchodzi go los lisa w klatce w Azji, ani to, 
co się dzieje ze szwaczkami w Bangladeszu. Nie, 
każdy to postawi na pierwszym miejscu. Kiedy 
pisałam doktorat, wszyscy na poziomie deklara-
tywnym oceniali, że w ich hierarchii wartości pra-
wa ludzi są na pierwszym miejscu, a w praktyce 
okazywało się, że prawa zwierząt są jednak dla 

nich ważniejsze. Sprawdzano to badając emocje 
konsumentów. Tego respondenci już nie potrafili 
ukryć. Wychodzi na to, że konsument globalny jest 
trochę infantylny prawda? 

To prawda. Wychodzi na to, że jest taki 
„nieludzki”, nie potrafi dostrzec czło-
wieka w szwaczce, a potrafi uczłowie-
czyć zwierzę. 

Dokładnie. Wychodzi na to, że konsumenci kierują 
się emocjami. To nie są racjonalne wybory, to nie 
są przemyślane decyzje, ale emocje czy impulsy. 
Łatwiej nam się identyfikować z  psem czy ko-
tem, bo większość ludzi ma psy i koty w domach, 
mamy z nimi kontakt, a szwaczki z Bangladeszu 
większość osób nie zna. To jest abstrakcja. 

Społeczeństwa azjatyckie są bardziej aspiracyjne, 
ich obywatele są zapatrzeni w Zachód, 

imponuje im zachodni styl życia. Z drugiej strony 
szczególne znaczenie ma w Azji honor
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Zapytam o bawełnę organiczną, o któ-
rej pisała pani w artykule Moda po kry-
zysie dla „Dzikiego życia” z 2020 roku. 
Jako liberałka patrzę na pewne kwestie 
dość sceptycznie.  Otóż namawia pani 
do noszenia tej samej rzeczy, uniformu 
przez kilka dni. To jest pewien pomysł, 
ale nie wydaje mi się on możliwy do 
zrealizowania, ponieważ ludzie zawsze 
będą chcieli się wyróżnić, nosić coś inne-
go, co by pokazywało ich własny styl. 
Ten „mój styl” często demonstruje nasze 

poglądy – czy to był styl punków z lat 
70. i 80., czy styl czytelników Naomi 
Klein z lat dwutysięcznych. To po prostu 
nas określa. Określa też ludzi, którzy 
noszą buty ze skóry aligatora czy futra 
z lisa. A jak sprawić by więcej ludzi ku-
powało produkty z ekologicznymi certy-
fikatami? Czy to jest kontynuacja budo-
wania trendu i edukacji w tym kierunku?

Najpierw się odniosę do artykułu w „Dzikim ży-
ciu”. Oczywiście Huxley i  inspiracja nim to moja 

prowokacja. Chodziło mi o  to, żeby sprowo-
kować do myślenia nad innymi zachowaniami 
konsumpcyjnymi, szukaniem nowych zwyczajów 
w modzie. To jest kwestia edukacji konsumentów, 
jeżeli chodzi o skład ubrań, może o inne kulturowe 
ramy np. większe społeczne przyzwolenie na tzw. 
swap czyli wymianę używanych ubrań pomiędzy 
sąsiadami czy przyjaciółmi. Ważne aby to prze-
stało być jakimś tabu czy wstydem, czymś co jest 
zarezerwowane dla biednych. To była prowoka-
cja, by znaleźć nowe ramy dla mody, bo w tym 
kształcie, w którym ona obecnie jest, promuje in-
tensywną konsumpcję. To jest wielki problem dla 
środowiska naturalnego. 

Co do pytania o więcej ekologicznych zakupów, 
to jest jedna odpowiedź – edukacja i informacja. 
Znaczna część konsumentów nie interesuje się roz-
wiązaniami ekologicznymi czy etycznymi w mo-
dzie po pierwsze, bo nie posiadają kompetencji, 
aby zrozumieć, że trzeba się tym interesować czy 
w tym kierunku się kształcić. Po drugie konsumenci 
są zajęci swoimi, często ważniejszymi z ich punktu 
widzenia, sprawami życiowymi i nie można ocze-
kiwać aby każdy konsument na świecie miał taką 
samą wiedzę jak wykładowcy akademiccy czy 

dziennikarze, którzy badają dane zagadnienie. 
Tak to nie funkcjonuje. Mit etycznego konsumen-
ta został dawno obalony. Etyczny konsument nie 
istnieje ze względu na różnice kulturowe, syste-
mowe, polityczne i  różnice w edukacji na całym 
świecie. Nie wyedukujemy wszystkich konsumen-
tów na tym samym poziomie, ale też nie można 
się spodziewać, że będą oni posiadali środki, aby 
przejść na tą ekologiczną i bardziej zrównoważo-
ną modę. Ale pewne rzeczy powoli się zmienia-
ją. Firmy zorientowały się, że aby móc sprzedać 
ekologiczną modę, musi być ona na podobnym 
poziomie cenowym, co moda konwencjonalna. 
Zatem argument ceny odpada. Kiedy konsument 
mówi, że go nie stać, to wiem, że nie ma racji. 

W tej chwili t-shirt z bawełny organicznej jest w tej 
samej cenie, co ten z bawełny konwencjonalnej. 
Tutaj potrzebna jest świadomość, która jest zwią-
zana z edukacją. Myślenie o tym samym pozio-
mie wykształcenia konsumentów jest myśleniem 
utopijnym. I znów wracamy do tego, jak ważnym 
elementem są regulacje systemowe. Koło się za-
myka, bo żeby zmiany systemowe zostały wpro-
wadzone, musimy mieć świadomych, mądrych 
polityków. To od ich edukacji zależy, czy będą 
chcieli takie zmiany wprowadzać. 
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W ankiecie nikt się wprost nie przyzna, 
że nie obchodzi go los lisa w klatce w Azji, ani to, 

co się dzieje ze szwaczkami w Bangladeszu



ZIELONY LIBERALIZM / 8786 / ZIELONY LIBERALIZM

Ph
ot

o 
by

 B
ec

ca
 M

cH
af

fie
 o

n 
U

ns
pl

as
h

Niewątpliwie światłem w  tunelu jest fakt, że ma-
nagement koncernów odzieżowych i dużych firm 
bardzo dojrzał. Każda duża czy prestiżowa firma, 
która chce być uważana za firmę nowoczesną, 
taką, która mądrze patrzy w przyszłość, inwestuje 
w strategie zrównoważonego rozwoju i edukację 
środowiska mody. Oni na swoich barkach po-
ciągną te zmiany. Będą one polegały na tym, że 
zwiększy się udział odzieży ekologicznej w każ-
dej kolekcji z sezonu na sezon. Pojawi się też wię-
cej komunikatów ten temat, zarówno na stronie 
firmy, w  jej mediach społecznościowych czy na 
metkach poszczególnych ubrań. W  ten sposób 
będą edukować konsumentów. Czyli to firmy 
odzieżowe wykonają pracę, której nie wykonu-
ją rządy, nie podejmują się szkoły. Już widać, że 
firmy, które dobrze zainwestowały w CSR wyszły 
z kryzysu pandemicznego obronną ręką i są teraz 
silniejsze. Wszyscy przekonali się do CSR-u i zda-
li sobie sprawę, jak ważne jest dbanie o opinię 
i reputację, jak ważny jest związek emocjonalny 
klienta z firmą, wyrażany poprzez wspólne warto-
ści etyczne i ekologiczne, jakie podzielają. 

Zakończyłabym temat futer. W książce 
pisała pani o miejscach, gdzie futra tra-
dycyjnie były noszone w przeszłości, 
a dziś, dzięki technologii, Innuici mogą 
nosić polar, goretex itp. Przyznam, że 
nadal mam pewien problem ze sztucz-
nym futrem. Bo jeśli planujemy konsumo-
wać mniej plastiku, to co myśleć o tym 
sztucznym futrze, które jest przez domy 
mody promowane jako element stylu? 



Jak skłonić producentów do inwestycji 
w badania nad poprawą użycia star-
szych kolekcji, używanych ubrań w pro-
dukcji nowych sztuk odzieży?

Wszyscy nosimy plastik. Nie da się tego uniknąć. 
W  tym dyskursie o  futrach odzywają się głosy 
związane z walką z plastikiem, ludzie chcą zmian 
ekologicznych od razu, nie wiedząc, że potrze-
ba na to czasu i  doświadczenia. Nie od razu 
kupujemy szampon w kostce, jogurt w słoiku czy 
rezygnujemy z użycia samochodu. To jest kwestia 

próby zneutralizowania siły wycofywania futer 
naturalnych ze sprzedaży, jest to próba odno-
szenia się do jednego z argumentów przeciwko 
futrom naturalnym. Instytut w Michigan czy Insty-
tut Forda opracowały badania, które mierzyły live 
cycle assessment, czyli całościowy impakt środo-
wiskowy produktu. Biodegradacja i to, że coś jest 
plastikowe, to tylko jeden z elementów mierzenia 
tego wpływu, poza tym mierzy się również zuży-
cie wody, ziemi, produkcję CO2 etc. Futro natu-
ralne, w porównaniu ze sztucznym, jest dużo bar-
dziej obciążające, nie mówię tu o dwukrotności, 
tylko o od 20- do 60-krotności. To jest miażdżący 

wynik na korzyść futer sztucznych. Nie ma tu pola 
do dyskusji, czy coś jest gorsze czy lepsze. 

Wiele sztucznych futer produkuje się z  tzw. bio-
plastiku, czyli z celulozy, która łatwo się kompo-
stuje. Produkcja bioplastiku nie jest ropopochod-
na, tylko roślinna. Część firm przetwarza również 
plastikowe butelki i  nakrętki na sztuczne futra. 
Większość moich profesorów i  autorytetów na-
ukowych, z którymi miałam okazję rozmawiać na 
konferencjach czy u  mnie na uczelni, mówi, że 
wierzy w poliester. Dlaczego? Dlatego, że polie-

ster jest przyszłością dla gospodarki cyrkularnej, 
a gospodarka cyrkularna to jest wszystko, co jest 
w tej chwili w modzie. 

Większość naukowców jest zgodna, że zadziała-
ją nie techniki edukacyjne, nie strategie na uświa-
damianie i naprowadzanie na bardziej odpowie-
dzialne i etyczne wybory konsumenckie, tylko takie 
zaprojektowanie łańcucha produkcji, żeby zużyty 
surowiec nie lądował na wysypisku śmieci po za-
kończeniu cyklu użytkowania, tylko był przetwa-
rzany. Gospodarka cyrkularna jest przyszłością 
dla Ziemi, bo oznacza oszczędzenie surowców 
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DR MAGDALENA PŁONKA
Ekspertka w dziedzinie edukacji  oraz projektowania mody, wykładowczyni oraz przedsiębiorca. 
Aktywny społecznik w  zakresie ochrony środowiska oraz praw zwierząt. Autorka pierwszej książki 
w Polsce o odpowiedzialnej modzie: Etyka w Modzie- CSR W  Przemyśle Odzieżowym. 

Jedyna doktorantka z CSR w modzie w kraju; projektantka ubioru (tytuł magistra  uzyskany na Akademii 
Sztuk Pięknych), a także Biegły Sądowy w zakresie kostiumografii oraz  projektowania w Sądzie 
Okręgowym w Warszawie. Członkini grupy doradczej ds. dyrektyw dla  odpowiedzialnego biznesu 
przy Ministerstwie Infrastruktury oraz Rozwoju w latach 2013- 2017. 

Panelistka takich wydarzeń jak debata oxfordzka Fundacji Nienieodpowiedzialni w Muzeum  Polin, 
VOGUE Business Fashion Environment Summit, Ghent Global Fashion Conference, czy  Portugal 
Home Week. Stypendystka Lions Clubs International, zdobywczyni laurów dla  projektantów, w tym 
w konkursach Złota Nitka, Srebrna Pętelka.  

Zaliczona do 100 najbardziej wpływowych kobiet przez magazyn Pani, publicystka oraz visiting  
professor na uczelniach zagranicznych oraz krajowych, w tym w warszawskiej MSKPU, której  jest 
założycielką. 

W obecnej chwili zajmuje się przygotowaniem kolejnej książki w oparciu o badania  prowadzone 
w międzynarodowej grupie badawczej dedykowanej innowacyjnym rozwiązaniom na rzecz 
odpowiedzialnej mody w UE. 

Nie wyedukujemy wszystkich konsumentów 
na tym samym poziomie, ale też nie można się 

spodziewać, że będą oni posiadali środki, aby przejść 
na tą ekologiczną i bardziej zrównoważoną modę
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naturalnych i zaprzestanie katastrofalnej degrada-
cji środowiska. Pod tym względem poliester i pla-
stik są bardzo dobrymi sprzymierzeńcami. Jest też 
związana z  nowymi miejscami pracy, z  lokalną 
produkcją, z oczyszczaniem środowiska z odpa-
dów i przetwarzaniem na nowe produkty i waż-
ne jest to, że ta produkcja już nie emituje śmieci. 
Nie byłabym taka krytyczna wobec plastiku, bo 
na razie surowce naturalne jest nam trudno prze-
twarzać w ramach gospodarki cyrkularnej, jest to 

proces dłuższy i bardziej pracochłonny. Poliester 
można przetworzyć kilka razy, bawełnę tylko 2 
do 3 razy, bo później włókna ulegają zniszczeniu. 
W międzynarodowej grupie naukowców, w któ-
rej współpracuję, dużo uwagi poświęcamy go-
spodarce cyrkularnej, a  najlepszym centrum ba-
dającym wsparcie dla rozwiązań systemowych, 
gospodarki cyrkularnej i wdrożenia jej do biznesu 
jest Aalto University z Helsinek. Mają świetne pu-
blikacje, znakomitą książkę wydaną przez prof. 
Kirsi Ninimäki. Przedsiębiorstwa odzieżowe są na 
to skazane, zasoby naturalne są skończone.

Dobrze, że wciąż wracamy do eduka-
cji konsumenckiej. W Polsce dopiero od 
kilku lat mamy obowiązek selektywnej 

zbiórki odpadów. Kiedy wyjeżdżałam 
z kraju nie organizowały tego ani spół-
dzielnie, ani samorządy, nie było sto-
sownych wymogów. Ale dzięki imple-
mentacji dyrektywy śmieciowej udało 
się to powoli wdrożyć. Z tego, co pani 
mówi, wynika, że im wcześniej plastik 
będzie odzyskany, tym jest lepszej jako-
ści i nie podlega dalszej degradacji. 

Na razie ta selekcja śmieci jest prowadzona 
w celach czysto edukacyjnych, wrzucane są za-
nieczyszczone plastikowe opakowania. Jedna 
niezakręcona butelka po soku potrafi zanieczy-
ścić cały kontener i on się już do niczego nie na-
daje. To jest bardzo trudy proces. Konsumentów 
nie nauczymy jak rozpoznawać poszczegól-
ne typy plastiku, one powinny być specyficznie 
oznaczone, by różne rodzaje tworzyw sztucznych 
zbierać do odpowiednich kontenerów. Ile wysiłku 
ze strony konsumenta, ile trzeba edukacji i moty-
wacji, żeby on przygotował własne śmieci. Na 
razie to, że polscy konsumenci wyrzucają osobno 
papier i plastik, to kwestia przyzwyczajenia ich do 
kolejnych kroków i wdrożenia większych restrykcji. 
Natomiast w  przypadku systemowych zmian na 

poziomie firm, ważne jest, by odbierały one wy-
produkowane przez siebie rzeczy, odkupywały je 
po zużyciu przez konsumentów i przetwarzały na 
nową odzież. Wtedy mamy nad tym kontrolę. 

Pewne firmy wprowadziły już to rozwią-
zanie. W H&M można oddać zużytą 
odzież i dostaje się specjalne bony. Py-
tanie czy dzięki temu, że zwiększy się 
udział recyklingowanych ubrań, zmniej-
szy się tzw. kultura sweatshopu, o któ-
rej pisze pani w książce? Czy w Azji 

zmniejszy się produkcja i czy zmniej-
szy się zapotrzebowanie na szwaczki 
w Bangladeszu?

Ubrania nadal będą szyte w Bangladeszu, rów-
nież te z  przetworzonych tkanin. Ale widzę też 
inny trend, mianowicie automatyzację czy robo-
tyzację produkcji odzieży. Już teraz używa się 
włoskich czy chińskich maszyn, które są w stanie 
uszyć koszulę od początku do końca; te koszule 
są przepięknie odszyte, a człowieka tam w ogó-
le nie potrzeba. Już wiele lat temu opracowano 
szycie z  taśmy rzeczy z dzianiny, które są szyte 

automatycznie, wrzuca się belkę dzianiny i  wy-
chodzą proste swetry, tuniki, spódnice. 

Czy w takim razie, z etycznego punktu 
widzenia, powinniśmy czuć zobowią-
zani w stosunku do tych szwaczek, dla-
tego, że stworzyliśmy im monokultury 
przemysłu odzieżowego i w pewnym 
momencie, z powodu robotyzacji, one 
przestaną być potrzebne? Czy powinni-
śmy czuć odpowiedzialność, że dzięki 
naszym potrzebom konsumpcyjnym ich 

państwa zdecydowały, że będą kiero-
wały najwięcej uwagi i funduszy w roz-
wój tej branży?

Każdy jest odpowiedzialny za siebie, za swoje 
państwo i  za swój region. Jestem zwolenniczką 
lokalnej produkcji, w  związku z  czym uważam, 
że te firmy powinny rozwijać produkcję na rynki 
lokalne, mogą się też oczywiście przebranżowić. 
Owszem, dużo pieniędzy zostało zainwestowa-
nych w szwalnie w Azji. Myślę, że zamówień dla 
nich nie zabraknie, bo zawsze znajdzie się ja-
kaś duża globalna marka, która będzie stamtąd 

Nie można etyce przeciwstawiać ekonomii, 
bo etyka jest niepoliczalna, porównywanie w dyskusji 

tych dwóch wartości jest absurdalne. Etyka nie jest 
mierzona dolarem

Gospodarka cyrkularna jest przyszłością dla Ziemi,  
bo oznacza oszczędzenie surowców naturalnych  

i zaprzestanie katastrofalnej degradacji środowiska
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BEATA KRAWIEC
Absolwentka europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i XXI. Szkoły Lide-
rów Politycznych, pracowała z Michałem Bonim w Ministerstwie Cyfryzacji 
i w Parlamencie Europejskim. Dumna ze swojego miasta łodzianka i przeko-
nana Europejka. Mieszka w Brukseli. 
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importować. W Europie nie ma miejsca na takie 
zakłady, nie ma też tak taniej siły roboczej. Te 
same państwa powinny pomyśleć o dywersyfika-
cji portfela inwestycyjnego, bo niebezpiecznym 
jest inwestowanie tylko w jedną branżę. Koniecz-
ne jest zróżnicowanie sektorów gospodarki.  

Zdecydowałam się poruszyć problem 
etyki w modzie i naszej konsumpcji, po-
nieważ w Polsce temat ten jest zwykle pre-
zentowany w mediach jako skrajny i nie-
interesujący. Uważam, że jest to sprawa 
wszystkich obywateli, każdy powinien 

być zainteresowany tym czy w jego kra-
ju „żyją” lisy, które są mordowane dla 
futer. W Belgii, gdzie mieszkam, nie ma 
już tej dyskusji, hodowla na futra jest 
zakazana od roku 2000, ale ciekawe 
jest dla mnie, dlaczego fermy lisów na-
dal funkcjonują w Danii? W mitycznych 
krajach szczęśliwości i państwach opie-
kuńczych takich, jak Kanada, Finlandia 
i Dania? Czy tam też argumentuje się to 
koniecznością zachowania i tworzenia 
miejsc pracy i tradycją? 

Nie można etyce przeciwstawiać ekonomii, bo 
etyka jest niepoliczalna, porównywanie w dysku-
sji tych dwóch wartości jest absurdalne. Etyka nie 
jest mierzona dolarem. Choć etyka nie jest strefą 
wydatków, to jest coś lepszego, zatem bardziej 
kosztownego i wymaga pewnego wysiłku, moral-
nego czy organizacyjnego. Jeżeli w historii istnia-
ły ruchy, które zmieniały nasze zwyczaje i naszą 
kulturę, to one zawsze zderzały się z argumen-
tami natury ekonomicznej, albo kulturowej. Tak 
było w przypadku niewolnictwa. I jest tak nadal. 

Pytanie czy w związku z tym chcemy się cofać do 
przeszłości, czy raczej patrzeć w przyszłość i się 
rozwijać? Trzeba zerwać z pewnymi tradycjami, 
żeby móc się dalej rozwijać. U współczesnego 
homo sapiens, w naszych rozwiniętych kulturach, 
w których jest taki dostęp do informacji czy roz-
winięta empatia, u kulturalnego człowieka nie ma 
miejsca na tak brutalną modę jak moda odzwie-
rzęca. Nieważne czy są to skóry z aligatorów, 
czy futra. Mamy już opracowane technologie 
zamienników skór naturalnych z  grzybów czy 
z odpadków z jabłek, nie ma już tego argumen-
tu ergonomicznego,  estetycznego, ani nawet 
cenowego. Wszystko jest osiągalne, wystarczy 
wygooglować, sprawdzić, zamówić. Każdy kon-
sument znajdzie coś dla siebie, jeśli tylko będzie 
chciał poszukać. W  przypadku etyki argumen-
ty odnoszące się do przeszłości – w  stylu: „Bo 
coś tak było” – czy argumenty ekonomiczne to 
jest czysty cynizm. Ja chcę być lepszym człowie-
kiem, dlatego włożę mój wysiłek organizacyjny 
i finansowy w etyczny wybór. Wszystko, co jest 
lepsze, związane jest z wysiłkiem, tak samo jest 
w przypadku mody. 
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STRATEGIA 
TERMINALNA
MAKS BEREJTER

Opowiadana przez Makowskiego historia „zrostu katol-
icko-polskiego” (jak powiedziałby Czesław Miłosz) pokazu-
je, że tego typu strategie opóźniające są łabędzim śpiewem 
hegemonii kościoła instytucjonalnego wraz z całym jego 
zmartwiałym instrumentarium – przekonaniem o własnej 
wyjątkowości, patriarchalnymi uroszczeniami, strukturami 
podporządkowania i kulturowymi idiosynkrazjami.

Nowa książka Jarosława Makowskiego 
– Kościół w  czasach dobrej zmiany – 
nie mogła trafić na lepszy (bo najgor-

szy) czas: tytułowa instytucja nie tylko pozostaje 
w krzepkim uścisku z władzą, ale jest w przeło-
mowym dla swoich dalszych losów momencie. 
Porównać go można do chwili, w której zaata-
kowane przez terrorystów Al-Ka’idy wieże Word 
Trade Center chwiały się trawione potężnymi 
pożarami – patrząc na nie, wiedzieliśmy, że ka-
tastrofa jest tylko kwestią czasu. Kościół instytu-
cjonalny w  Polsce jest dzisiaj taką waląca się 
konstrukcją, a  jedyna – choć fundamentalna – 
różnica polega na tym, że nie upada na skutek 
ataku terrorystów, gejów, uchodźców, feministek 
czy przedstawicieli „ideologii gender”. Upa-
da natomiast dlatego, że polscy hierarchowie 
w ostatnich dwudziestu latach nie tyle prześlepi-
li przejęcie oświecenia przez rozmaite struktury 
dominujące (patriarchat, turbokapitalizm, nowe 
technologie), co postanowili – jako antidotum na 
nowoczesność – wesprzeć anachroniczne, reali-
zowane przez populistyczny rząd Zjednoczonej 
Prawicy, próby nawrotu do organizacji świata 
znanej z wieku dziewiętnastego. Opowiadana 
przez Makowskiego historia „zrostu katolicko-
-polskiego” (jak powiedziałby Czesław Miłosz) 
pokazuje, że tego typu strategie opóźniające 
są łabędzim śpiewem hegemonii kościoła in-
stytucjonalnego wraz z  całym jego zmartwia-
łym instrumentarium – przekonaniem o  własnej 
wyjątkowości, patriarchalnymi uroszczeniami, 

strukturami podporządkowania i  kulturowymi 
idiosynkrazjami. Nade wszystko jednak z syste-
mowymi strukturami zła, umożliwiającymi krzyw-
dzenie najsłabszych – tych, którzy powinni być 
przedmiotem największej troski kościoła. 

Książka Makowskiego nie jest przekrojową, 
diachroniczną analizą relacji państwo-kościół, 
choć autor od wielu lat przygląda się w swoich 
tekstach tym zależnościom. Kościół w  czasach 
dobrej zmiany to raczej „publicystyka uczest-
nicząca” – próba uchwycenia in statu nascen-
di tego, co dzieje się w  Polsce od roku 2015, 
w  którym obie strony przestały zachowywać 
jakiekolwiek pozory i  jasne stało się, że z  my-
ślami o  postulowanym niegdyś przez Jerzego 
Turowicza „przyjaznym rozdziale tronu od ołta-
rza” trzeba się definitywnie pożegnać. O ile bo-
wiem wszystkie rządy po 1989 roku próbowały 
– z mniejszym lub większym powodzeniem – tą 
zasadę realizować, o tyle rząd Prawa i Sprawie-
dliwości uskuteczniać zaczął (na niespotykaną 
dotąd skalę) politykę bezwzględnego wykorzy-
stywania kościoła zarówno w  doraźnych spo-
rach ideologicznych, jak i kolejnych kampaniach 
wyborczych. Ośmieleni konserwatywną wizją 
światopoglądową i  upojeni zwycięstwem „do-
brej zmiany”, biskupi łatwo dali się zaprosić do 
gry na kontrolowanej całkowicie przez Jarosła-
wa Kaczyńskiego szachownicy. Nie najmniej 
ważny problem polegał jednak na tym, że zo-
stali sprowadzeni do roli (czarnych) pionów. 
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Teologiczne reguły tej rozgrywki sformułował, 
wedle autora Wariacji tischnerowskich, arcybi-
skup Stanisław Gądecki perorujący na Jasnej 
Górze o tym, że kościół i państwo to „dwie insty-
tucje zdane na siebie, i  to zdane na podobień-
stwo ciała z duszą”. Kto jak kto, ale prezes PiS 
doskonale zdaje sobie sprawę, że spraw ducha 
lekceważyć nie wolno, dlatego rozpoczął regu-
larne zabiegi pielęgnacyjne. Duszę wspierał jed-
nak przede wszystkim środkami dogadzającymi 
raczej potrzebom ciała – rosnącymi wydatkami 
na Fundusz Kościelny oraz wielomilionowymi 
dotacjami dla ojca Rydzyka i  całej ideowej in-
frastruktury pomocniczej, począwszy od konser-

watywnych fundacji, przez dotacje na remonty 
świątyń, aż po wsparcie dla katolickich mediów. 

Dalej poszło już łatwo, bo wszyscy wiemy, co 
(wedle słów klasyka) najlepiej kształtuje świado-
mość. Biskupi i  księża – oczadziali dochodzą-
cymi z co drugiego posiedzenia sejmu deklara-
cjami, że nie ma Polski bez kościoła, że rodzina 
jest najważniejsza, że będziemy zieloną wyspą 
odwiecznych katolickich wartości pośród zalatu-
jącego relatywizmem i poprawnością polityczną 
„oceanu zachodniego” – pogubili się kompletnie. 

Nowa książka Jarosława Makowskiego jest 
w pierwszej kolejności historią o politycznie kar-
mionej pysze, która sprawiła, że kościół wyparł 
się swojego źródłowego przesłania ewange-
licznego. Dobra Nowina zastąpiona została, jak 
aforystycznie zauważa publicysta, dobrą zmia-
ną. I  nie jest to drobna zamiana, lecz zupełnie 
zasadnicza, odsłaniająca absolutną bezradność 
polskiego kościoła instytucjonalnego wobec 
problemów późnej nowoczesności z jednej stro-
ny i obnażająca krótkowzroczną strategię dzia-
łań hierarchów – z  drugiej. Strategia ta – mo-
żemy nazwać ją strategią terminalną – zasadza 
się na próbie zawrócenia paradygmatu kultu-

rowego do stanu przednowoczesnego i  suflo-
wania go wiernym jako opowieści o powrocie 
do tożsamości oraz oporze wobec (idących od 
strony zsekularyzowanej cywilizacji zachodniej) 
prób rozmycia tradycji i dostosowania depozytu 
chrześcijaństwa do wymogów współczesności. 
Zatrzaśnięcie chrześcijaństwa w  takiej narra-
cyjnej stop-klatce pozwoliłoby hierarchom bez-
piecznie dotrwać do jedynego bodaj interesu-
jącego ich horyzontu – chwil, w których spoczną 
w kryptach „swoich” świątyń. Co dalej – nikogo 
już nie obchodzi. 

Ośmieleni konserwatywną wizją światopoglądową 
i upojeni zwycięstwem „dobrej zmiany”, biskupi łatwo 
dali się zaprosić do gry na kontrolowanej całkowicie 

przez Jarosława Kaczyńskiego szachownicy
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Powodzenie temu przedsięwzięciu mają zapew-
nić przede wszystkim trzy strategie: antyracjo-
nalizm, nacjonalizm i biopolityka. Żadna z nich 
nie jest w  dziejach rodzimego kościoła nowa, 
ale – jak pokazuje Makowski – w IV RP doszło 
do ich radykalizacji i (by tak rzec) nader śmiałej 
realizacji, której motorem napędowym są rządy 
prawicowej koalicji. 

Jeśli istnieją jeszcze tacy, którzy wierzyli, że – 
proponowany dwie dekady temu przez Jürgena 
Habermasa „oświecony zdrowy rozsądek” – 
stanie się kiedyś podstawową zasadą działania 
polskiego kościoła, to dzisiaj muszą się ze swo-
imi złudzeniami pożegnać. Prostujący ścieżki po-
dążania nadwiślańskiego kościoła biskupi gnają 
dziś raczej tropem graniczącego z zabobonami 
antyracjonalizmu. W  tym kontekście nie dziwi 

nie tylko niski poziom seminaryjnego kształcenia 
czy szczątkowość teologicznej debaty, ale też 
pospolite bzdury, wygadywane przez przed-
stawicieli duchowieństwa. To ostatnie zjawisko 
nasiliło się w  pandemii – co rusz z  opustosza-
łych świątyń dobiegały głosy perswadujące, że 

„w  kościele jest bezpiecznie”, bo „Chrystus nie 
zaraża”, zaś globalny zasięg patogenu jest ni-
czym innym, jak karą Bożą za „homoseksualizm 
i  aborcję”. I  pewnie można by pozostać tu na 
poziomie anegdoty, gdyby nie fakt, że to antyra-
cjonalne ukąszenie sytuuje poczynania duchow-
nych w archaicznym polu kulturowym, w którym 
porządny katolik powinien być ostrożny wobec 
wszelkich nowinek (nieoczywiste, delikatnie mó-
wiąc, poparcie episkopatu dla szczepionek jest 
tu najlepszym przykładem) i zachowywać odpo-
wiedni dystans wobec wszystkiego, co nie otrzy-
mało imprimatur księdza proboszcza. 

Stąd całkiem niedaleko już do ksenofobiczne-
go nacjonalizmu, który ponownie stał się dla 
części duchownych jednym z  pełnoprawnych 
wzorców katolicyzmu. Okazało się (który to już 

raz w  polskiej historii), że „prawdziwi patrioci” 
to w gruncie rzeczy „prawdziwi katolicy” – de-
pozytariusze wiary, ostoja tradycyjnych wartości 
i  jaśniejący na firmamencie znak oporu wobec 
wszystkiego, co obce. Ufundowane na antyra-
cjonalistycznym podglebiu narodowo-katolickie 

pododdziały „żołnierzy” i  „rycerzy Chrystusa” 
mają nieustannie przypominać, że kościół jest 
przedmiotem szeroko zakrojonej operacji mili-
tarnej, której podstawowym celem jest skuteczne 
przeprowadzenie nad Wisłą manewru sekulary-
zacji. Ów zwrot nacjonalistyczny w polskim ko-
ściele często wiąże się także z  przyzwoleniem 
na przemoc, sankcjonowaną już to ze wzglę-
du na wspomnianą konieczność obrony tożsa-
mości, już to z powodu nawracających tęsknot 

za przedustawnym nieledwie ładem, w  którym 
komunię przyjmowało się na kolanach i do ust, 
a „na rękę to co najwyżej trzciną” można było 
(komu to przeszkadzało?) dostać. W swojej no-
wej książce Jarosław Makowski pokazuje, że tak 
wynaturzona wersja chrześcijaństwa jest świet-
nym pasem transmisyjnym, przekazującym nie 
tyle konserwatywną wizję świata, co – po pro-
stu – rządowe komunikaty, wyprofilowane tak, 
by wygrywać kolejne wybory. Dlatego uchodź-
cy, osoby nieheteronormatywne czy o innym niż 
biały kolorze skóry mogą być przez jednego 
z najważniejszych polskich hierarchów nazwane 

czerwoną zarazą, a  przez jednego z  najważ-
niejszych rodzimych polityków odhumanizowani 
do postaci „nie ludzi, lecz ideologii”. 

Metaforyka batalistyczna powróciła jednak 
z całą siłą, kiedy okazało się, że populistyczny 
rząd zjednoczonej prawicy unieważnił (rękami 
Trybunału Julii Przyłębskiej) tak zwany kompromis 
aborcyjny. Poprzedziły to lata systemowej – opi-
sywanej dokładnie przez katowickiego teologa 

– stygmatyzacji związków partnerskich, osób 
LGBT czy (wszystko w zależności od bieżących 
potrzeb politycznego dysponenta) migrantów. 
Prawdziwą wściekłość wzbudził jednak wspo-
mniany wyrok, dzięki któremu władza skutecznie 
dobrała się do źródła pierwotnej akumulacji – ko-
biecego ciała. Żądając od kobiet heroizmu i na-
kazując im rodzenie mimo ciężkiej, letalnej wady 
płodu, rządząca koalicja osiągnęła symboliczne 
zwycięstwo nad narracją emancypacyjną, zako-
rzeniając ją na powrót w postromantycznej „kul-
turze przywiązania zbiorowej nieświadomości 
do bólu”, jak pisała Maria Janion w znakomitym 

Zatrzaśnięcie chrześcijaństwa w takiej narracyjnej  
stop-klatce pozwoliłoby hierarchom bezpiecznie dotrwać 
do jedynego bodaj interesującego ich horyzontu – chwil, 

w których spoczną w kryptach „swoich” świątyń

Co rusz z opustoszałych świątyń dobiegały głosy 
perswadujące, że „w kościele jest bezpiecznie”, 
bo „Chrystus nie zaraża”, zaś globalny zasięg 

patogenu jest niczym innym, jak karą Bożą 
za „homoseksualizm i aborcję
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liście na otwarcie Kongresu Kultury w 2016 roku. 
Nie trzeba dodawać, że szybko znaleźli się du-
chowni – chociażby przewodniczący Komisji 
Episkopatu Polski – którzy „z wielkim uznaniem” 
przyjęli decyzję trybunału. 

Jednak najciemniejszą odmianą biopolitycz-
nej przemocy są dla Jarosława Makowskiego 
przerażające przestępstwa pedofilii w  koście-
le. Piszący o nich zanim to było modne, także 
w swojej nowej książce autor Kościoła w cza-
sach dobrej zmiany konsekwentnie przekonuje, 
że trzeba je rozpatrywać również jako przejawy 
biowładzy ufundowane na feudalnej strukturze 
podporządkowania, w której słabsi są nie tylko 
drapieżnie wykorzystywani, ale też na całe de-
kady skutecznie uciszani ze względu na wyższą 
pozycję społeczną przestępców w  sutannach. 
Tym większe znaczenie mają w  tym kontekście 
działania niezależnych instytucji, które powinny 
uczynić wszystko, by wyjaśnić pedofilskie skan-
dale, ukarać winnych i zadośćuczynić ofiarom. 
Tak jednak nie będzie, bo państwowa komisja 
powołana do wyjaśnienia nadużyć seksualnych 
w kościele jest – pisze Makowski – fasadowym 
tworem, który powstał pod presją opinii spo-
łecznej, a jego opieszałość i próby relatywizo-
wania kościelnych skandali są raczej przykła-
dem zamkniętego układu władzy i hierarchów. 
Dla ofiar miejsca w nim prawie nie ma.

Kolejne historie dokonywanych przez ducho-
wych nadużyć seksualnych (czytamy o  nich 

już niemal co tydzień) są, jak twierdzi Jarosław 
Makowski, ostatecznym dowodem na istnienie 
w kościele „struktur zła”, które zapewniają prze-
stępcom bezkarność i potęgują cierpienia ofiar. 
Dlatego kościół musi poddać się zewnętrznym 
procedurom audytowym – widać wyraźnie, że 
sam oczyścić się nie zdoła. I także – lub wręcz 
przede wszystkim – dlatego nie można zosta-
wić go w rękach biskupów. Bo katolicyzm, po-
wiada autor Pobudka Kościele, jest zbyt cenny, 
by pozwolić sobie na taką dezynwolturę. 

Tu dochodzimy do ważnej kwestii – Jarosław 
Makowski, choć od lat krytyczny wobec insty-
tucjonalnego kościoła, podkreśla wyraźnie, że 
nie planuje z  niego występować. To sprawia, 
że bolesne analizy publicysty zyskują na wiary-
godności – pozbawione są bowiem podejrze-
nia o mściwy resentyment. Da się go dostrzec, 
na przykład, w  tekstach niektórych byłych du-
chownych, którzy onegdaj machali kadzidłem, 
a  dzisiaj w  dłoni dzierżą publicystyczny łom, 
okładając nim po łbach wszystkich, ośmiela-
jących się zauważyć, że kościół katolicki nie 
jest wyłącznie przestrzenią demonicznego zła 
i systemowej opresji. Makowski nie boi się po-
wiedzieć, że ciągle zna wielu przyzwoitych 
duchownych, katolicyzm to jego dom, a chrze-
ścijaństwo nauczyło go określonego sposobu 
rozumienia świata. W czasach, gdy polaryza-
cja – jak czarna dziura – pochłania wszelkie 
subtelności myślenia, podobna deklaracja to 
całkiem niemało.Ph
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Lektura Kościoła w czasach dobrej zmiany każe 
jednak postawić pytanie o  to, czy kościół kato-
licki w  jego nadwiślańskiej odmianie anno do-
mini 2021 może nauczyć jeszcze jakiegokol-
wiek sposobu pojmowania rzeczywistości. Czy 
wszystkie jego (opisywane w książce) problemy 
– znane od bardzo dawna, ale w czasach rzą-
dów dobrej zmiany objawiające się ze zdwo-
joną (bo wspartą przez cyniczną polityczność) 

siłą – nie osłabiły definitywnie tego inicjacyjno-
-hermeneutycznego potencjału? Otóż, Jarosław 
Makowski dowodzi, że jest jeszcze na to tro-
chę nadziei – upatruje jej w „ogniu sekularyza-
cji”. Tylko ona, wypalając do cna kolonizacyjne 
i prozelickie zapędy instytucji, może sprawić, że 
katolicyzm odnajdzie utraconą zdolność do po-
nownego „unerwienia” (pożyczam to określenie 
od Jeana Luca-Nancy’ego) przestrzeni późnej 

nowoczesności. Książka Makowskiego jest 
zresztą także zapisem kolejnych przeoczeń pol-
skiego episkopatu, który w  ferworze usłużnych 
gestów wobec władzy i  zdradzających syte 
zadowolenie pomrukiwań (podziękowania za 
„odważną obronę kościołów” czy, jak ostatnio, 
za przejęcie mediów regionalnych przez PKN 

Orlen) nie tylko nie rozpoznaje istotnych proble-
mów ponowoczesności, ale nie jest w stanie wy-
pracować adekwatnego wobec niej kulturowe-
go wzorca katolicyzmu. Zamiast unieruchamiać 
go w skostniałych ramach antymodernizacyjnych 
i koncentrować się na ideologicznym spowolnie-
niu, mógłby, na przykład, pokazać chrześcijań-
stwo jako radykalną odpowiedź na przyspie-
szenie społeczne, o  którym niemiecki socjolog 
Hartmut Rosa (w przetłumaczonej niedawno na 
język polski książce) pisze, że jest nową posta-
cią totalitaryzmu. W tak zakrojonej perspektywie 

katolicyzm mógłby być nową formą uważno-
ści – na krzywdę bliźniego, wszelkie przejawy 
wykluczenia, nierówności społeczne, narodowy 
egoizm, brutalne eksploatowanie natury, praktyki 
nieokiełznanego konsumpcjonizmu. O  tym jed-
nak polscy biskupi mówią rzadziej, niż o wrogiej 
„ideologii, która za cel postawiła sobie przepro-

wadzenie rewolucji społecznej”, wtórując Jaro-
sławowi Kaczyńskiemu wieszczącemu, że „są 
w  naszym kraju tacy, którzy chcą się wedrzeć 
do naszych rodzin, naszych szkół, przedszkoli, 
do naszego życia. Którzy chcą odebrać nam 
naszą kulturę, wolność, nasze prawa. Którzy ata-
kują nasze świętości, atakują Kościół”. Być może 
właśnie ten piejący unisono chór biskupów i rzą-
dzących sprawia, że coraz więcej osób w Pol-
sce uważa, iż – parafrazując przedwojennego 
satyryka – ciągle jest w naszym kraju zbyt dużo 
święconej wody, a za mało szczepień. 

MAKS BEREJTER
Filolog, badacz dyskursu, publicysta. Mieszka w Krakowie i w Berlinie. 

Makowski nie boi się powiedzieć, że ciągle zna 
wielu przyzwoitych duchownych, katolicyzm 
to jego dom, a chrześcijaństwo nauczyło go
 określonego sposobu rozumienia świata
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HOKUS POKUS. 
PO DRUGIEJ 
STRONIE LUSTRA
ALICJA MYŚLIWIEC
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O ile nauka interesowała się ciałem zawsze, filozofia 
w którymś momencie je porzuciła. Z kolei popkultura 
pokochała je miłością bałwochwalczą i toksyczną. Ta 
miłość zaklęta w świecie polubień, hasztagów i udostęp-
nień zamienia się w cielesną odmianę „hokus-pokus”.

Photo by A
lexander Krivitskiy on U

nsplash
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Ciało bywa ubóstwiane, gdy bogiem się 
staje. Pada ofiarą kultury narcyzmu – 
w  myśli, mowie i  uczynkach. Podlega 

degradacji, przechodząc między kolejnymi era-
mi marketingu, Z jednej strony się je leczy, równ-
olegle kalecząc, udowadniając, jak duży tkwi 
w  nim potencjał sublimacyjno-kompensacyjny. 
O ile nauka interesowała się ciałem zawsze, filo-
zofia w którymś momencie je porzuciła. Z kolei 
popkultura pokochała je miłością bałwochwal-
czą i  toksyczną. Ta miłość zaklęta w  świecie 
polubieni, hasztagów i udostępnień zamienia się 
w cielesną odmianę „hokus-pokus”. Nie bierze 

jeńców. Udziela lekcji. Ale wciąż nie potrafimy 
czytać ze zrozumieniem. Rzućmy więc okiem na 
to, co się dzieje.

Bo tak właśnie działa wagina. Przypomina oko. 
Zafascynował się nim Nabokov, George Bataille 
i Hans Bellmer, utopił się w nim von Trier. Vagina 
dentata może mieć śmiercionośną, kastrującą 
moc, dokładnie tak samo działa kobiecy wzrok. 
Jego jednoczesną ofiarą i  ambasadorką stała 
się Agnieszka Kaczorowska. 

Aktorka i  tancerka, kobieta i  matka opowied-
ziała o  negatywnym wpływie „zbyt skrajnego 
pojmowania takich haseł jak body positive”. 
Post wywołał burzę. Oceniający, surowy i kryty-
czny komunikat zamienił się w broń obosieczną 
i zwrócił uwagę na nowy hasztag #naturalność.  
Czy to, co niedoskonałe, czasem niepiękne, ale 
prawdziwe nie jest dla nas żadnym kanonem. 
W życzeniowym świecie mogłoby nim być. Ale 
do tego momentu droga jest daleka. Na razie 
jej kolejne drogowskazy wyznaczają momenty 
zawstydzenia. 
 

Według badania HBSC dla WHO z 2018 r. na 
227 tysiącach dzieci z 50. krajów, polskie nas-
tolatki mają najgorszy wizerunek swojego ciała. 
Jesteśmy na ostatnim miejscu w  Europie. I  rac-
je ma Agnieszka Kaczorowska – zapanowała 
„moda na brzydotę” i niską samoocenę. Ma ją 
aż 81% Polek. Gorzej myślą o  sobie tylko Ja-
ponki. Z  badania wynika też, że kiedy dziew-
czynki nie czują się dobrze we własnym ciele, 
to nie angażują się społecznie (83%), cierpią 
na zaburzenia odżywiania lub w  inny sposób 

Aktorka i tancerka, kobieta i matka  
opowiedziała o negatywnym wpływie „zbyt skrajnego 

pojmowania takich haseł jak body positive”

narażają swoje zdrowie (78%), a także nie będą 
asertywne i nie będą umiały obronić swoich de-
cyzji (89%). 

Agnieszka Kaczorowska przeprosiła za swój 
post, doskonale wpisując się w  tą statystykę, 
pisząc Niektórzy rozumieją i  się zgadzają, inni 
nie rozumieją, jeszcze inni się nie zgadzają. I ok. 
Tu stawiam kropkę. Od Kropki jesteśmy bardzo 
dalecy. To dopiero początek tej historii. Otwiera 
ją wielokropek. Będzie do nas jeszcze wracał. 
To lekcja z różnicy między opiniami a przemocą 
i  poniżeniem. Lekcję, która stoi zarówno przed 
autorką postu, jak i  przedstawicielkami świata 

kultury i Show businessu, które „serialową Bożen-
kę” potraktowały bezlitośnie. Drogie koleżan-
ki! Wspaniale było oglądać zdjęcia Waszych 
twarzy w  codziennych sytuacjach, z  piegami, 
ze zmarszczkami, bez filtra. Prowokują mnie do 
jednego pytania – czy to aby nie wyjątek potwi-
erdzający regułę? Pamiętajmy, kto jest po drugiej 
stronie lustra, kiedy patrzymy sobie w oczy i kto 
jest po drugiej stronie ekranu. 

W kolejnych odsłonach tekstów z cyklu „Hokus 
Pokus” będziemy rozmawiać o kobiecej wspól-
nocie, którą zamienia fizyczność w  narzędzie 
dobrej, mądrej zmiany. 

ALICJA MYŚLIWIEC
Medioznawczymi z wyboru, zawodu i wykształcenia. Teoretyczka i prak-
tyczka. Od lat pozostaje w sformalizowanym związku z Uniwersytetem Ja-
giellońskim i w związku otwartym z kinem niezależnym (Mastercard OFF 
CAMERA). Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kulturo-
znawstwa międzynarodowego, gender studies, w końcu studiów doktoranc-
kich z wiedzy o sztuce, doktorantka wiedzy o mediach. Dziennikarka ra-
diowa (Antyradio, RMF Classic, Meloradio) i telewizyjna (TVN). Koneserka 
przyjemności. Wielbicielka jogi. Właścicielka agencji kreatywnej PR Broker.
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PRALIBERAŁ 
MIESIĄCA
„Praliberał miesiąca” jest rubryką biograficzną. Co miesiąc będziemy na ła-
mach „Liberté!” przywoływać w krótkich notkach postaci aktywnych polityków 
liberalnych dawnych lat, którzy w swoich czasach i krajach wywarli wpływ na 
tok debaty publicznej, a dzisiaj już rzadko bywają przywoływani.

EMILIO CASTELAR
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XIX-wieczna Hiszpania była niczym nigdy 
nie ustający w  ruchu polityczny kalejdo-
skop. „Zmiana reżimu” była w  zasadzie 

jedynym pewnikiem, któremu nierzadko towa-
rzyszyło chwytanie za oręż. Były reżimy bardzo 
i nieco reakcyjne, były mniej i bardziej progre-
sywne. Gdy jedna strona przechwytywała stery, 
druga od pierwszego dnia knuła nad kolejnym 
zamachem stanu. Polityczny ruch liberalny był 
równie niestabilny i podatny na wiele metamor-
foz, podziałów i  fuzji. To jednak niekoniecznie 
w  tamtym stuleciu decydowało o  hiszpańskiej 
wyjątkowości na tle reszty Europy. Hiszpańskich 
liberałów wyróżniały trzy rzeczy: raz – jako 
pierwsi sięgnęli po ten przymiotnik, aby nazwać 
frakcję quasi-partyjną wpływając na zmianę 
(uzupełnienie) znaczeniową słowa „liberalizm”; 
dwa – wśród liderów i  polityków liberalnych 
roiło się od wojskowych, którzy gdzie indziej 
zwykli bywać konserwatystami różnych odcieni; 
trzy – okoliczność ta i warunki ramowe niemal 
nieustannie toczącej się otwartej lub „dziwnej” 
wojny politycznej spowodowały, że hiszpańscy 
liberałowie byli bodaj najbardziej na kontynen-
cie skłonni sięgać po przemoc w walce o wła-
dzę.

Cały ten chaos utrudniał jednak skupianie się 
na zadaniach związanych z  rozwojem libe-
ralnej doktryny państwowej, o  wysiłkach pań-
stwotwórczych nie wspominając. Dlatego na 
tle wszystkich tych niepokojów wyróżnić warto 

postać prezydenta krótkotrwałej (a jakże!) I Re-
publiki Hiszpańskiej, Emilio Castelara. 

Castelar urodził się w 1832 r. w Kadyksie, jako 
syn politycznie zaangażowanego progresisty 
i zadeklarowanego wroga reakcyjnej monarchii 
absolutnej Ferdynanda VII, za którego panowa-
nia m. in. prześladowano wolną prasę i pisarzy. 
Emilio upolitycznił się więc brutalnie i wcześnie, 
gdy ojca stracił na frontach pierwszej z  karli-
stowskich wojen i  na blisko 10 lat musiał z  ro-
dziną udać się na emigrację do Anglii. Po po-
wrocie do kraju, w 1848 r., Castelar rozpoczął 
studia prawnicze, które jednak miał wkrótce 
porzucić na rzecz filozofii i  literatury. Po pięciu 
latach ukończył nauczanie z  tytułem doktora, 
a  w  1854 r. rozpoczęła się jego kariera poli-
tyczna, od przypadku.

O  jego politycznym powołaniu zdecydował 
talent oratorski połączony ze świetnym wła-
daniem językiem, jak na późniejszego pisarza 
przystało. Jego pierwsze w życiu przemówienie 
na zebraniu młodych liberałów i  demokratów 
w Madrycie zrobiło na zebranych wielkie wra-
żanie. Castelar został podopiecznym znanego 
republikanina Jose Orense i  rozpoczął karierę 
zawodową jako pisarz polityczny, felietonista 
i  publicysta demokratycznej prasy. Miał napi-
sać m.in. biografię lorda Byrona, historię cywi-
lizacji wczesnego chrześcijaństwa, ale przede 
wszystkim ważne dzieła polityczne: o  historii 

europejskiego ruchu republikańskiego, o  Rosji 
i europejskim wschodzie, o geopolityce europej-
skiej, funkcji parlamentu w procesie konstytucyj-
nym, a także powieść „Tragedias de la historia”. 
Większość jego wielkich dzieł powstała jednak 
pod koniec życia, gdy już urwała się jego poli-
tyczna działalność.

Trwało wiele lat, zanim Castelar zamienił pióro 
na fotel w ławach parlamentu. Długo o wolność, 
państwo prawa, obalenie arbitralnej władzy 
Burbonów i  przeciwko socjalizmowi walczył 
pisząc i  wykładając. W  1857 r. objął stano-
wisko profesora historii i  filozofii na madryckim 
uniwersytecie i  odcisnął znaczące piętno na 
wielu rocznikach młodych Hiszpanów swoimi 
słynącymi z  elokwencji wykładami. Od 1864 
r. wydawał politycznie zaangażowane pismo 
„La Democracia”, które oddało łamy ostrym an-
tyreżimowym treściom i ściągnęło na Castelara 
w  końcu, w  rok po pierwszym wydaniu, karę 
zawieszenia w roli wykładowcy. To była jednak 
tylko uwertura do drugiej w życiu emigracji (tym 
razem do Francji) i  skazania go in absentio na 
śmierć w 1866 r., gdy zaangażował się w nie-
udaną próbę obalenia rządu przez marszałka 
Prima.

Do kraju mógł bezpiecznie wrócić dzięki „re-
wolucji wrześniowej” 1868 r. Wówczas wszedł 
ostatecznie do polityki, zostając wybrany 
z  okresu Saragossy na posła Konstytuanty. 

Zapisał się w izbie jako zdecydowany republi-
kanin, przeciwny nawet monarchii konstytucyjnej 
preferowanej nadal przez wielu liberalnych po-
lityków, dalekowzrocznie antycypujący przyszłe 
wyzwania hiszpańskiego państwa, więc postu-
lujący powołanie republiki federalnej opartej 
o  całkowitą wolność religijną. Przez cały ten 
czas rosła jego sława wybitnego mówcy.

Niemożność obsadzenia tronu, pomimo kil-
ku coraz bardziej desperackich prób, skłoniła 
w  końcu monarchistyczną większość Kortezów 
do poparcia wizji federalnej republiki. Castelar 
okazał się w tych warunkach idealnym wyborem 
na prezydenta egzekutywy i pełnił funkcję nieko-
ronowanej głowy państwa hiszpańskiego przez 
niecały rok, od lutego 1873 do stycznia 1874 
r. Castelar był kandydatem kompromisowym, 
gdyż będąc wyrazistym republikaninem, stro-
nił od radykalizmu niektórych lewicowych nur-
tów republikanizmu, a  jego sposób bycia i  styl 
przemawiania uczyniły zeń postać powszech-
nie szanowaną, ponad frakcyjnymi konfliktami. 
W ciągu pięciu lat w parlamencie zdystansował 
się od radykałów republikańskich, zwłaszcza co 
do metody uprawiania polityki, odrzucał prze-
lew krwi i przemoc, wywieranie presji poprzez 
ruchy wojsk, chciał liberalnej demokracji o kon-
sensualnym charakterze, nie popierał retorsji 
wobec kleru katolickiego w związku z jego po-
litycznym zaangażowaniem po stronie reżimów 
reakcyjnych (w  krótkim okresie rządów zdążył 
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nawet ułożyć relacje republiki z  papiestwem), 
domagał się zniesienia niewolnictwa w  Porto-
ryko. Chciał natomiast także likwidacji tytułów 
szlacheckich.

Jak to niekiedy bywa, osobiste zetknięcie z wła-
dzą utonęło w prozie życia. Demokrata, wybra-
ny na prezydenta o władzy w zasadzie dykta-
torskiej (prawo do wydawania dekretów, brak 
posiedzeń parlamentu w  związku z  niepoko-
jami w  kraju), mógł chcieć działać w  zgodzie 
z własnymi wartościami, ale musiał toczyć trze-
cią wojnę karlistowską i ratować kraj przed naj-
mroczniejszą z reakcji oraz wzmacniać wojsko, 
rozbite wcześniejszymi decyzjami o federaliza-
cji i niesterowne. W dodatku przyszło mu umac-
niać władzę centralną i  zduszać separatyzmy 
na południu kraju. Gdy więc w  końcu Kortezy 
mogły się zebrać, nie otrzymał wotum zaufania 
od własnych towarzyszy politycznej drogi, re-
publikanów, którzy uznali go za odszczepieńca 
ideowego. Złożył urząd i marnym pocieszeniem 
był dla niego pogłębiający się chaos za jego 
następców, czy degeneracja życia polityczne-
go po restauracji Burbonów.

Dla monarchistów zawsze był ideowym wro-
giem, zaś radykałów zawiódł. Usiłował prowa-
dzić opartą na wartościach politykę liberalnego 
umiarkowania w nazbyt turbulentnych czasach. 
Tłumaczył, iż „bronił i  usiłował urzeczywistnić 

istotę programu rewolucji 1868 r. w  sposób 
ewolucyjny, prawnie legalny i  przy użyciu po-
kojowych środków”. Ten cytat zawiera w sobie 
całą istotę liberalnej postawy.

Realia pokazały natomiast, że niekiedy nie ma 
innego wyjścia jak zgniłe kompromisy. Po 1876 
r. przez ponad 20 lat Castelar zasiadał nadal 
w Kortezach i w roli „powszechnie szanowane-
go mędrca” obserwował i  niekiedy pomagał 
nowo powstałej Partii Liberalnej i  jej liderowi 
Sagaście osiągać spore sukcesy reformatorskie, 
jak przede wszystkim przywrócenie powszech-
nego prawa wyborczego. Sagasta robił to już 
nie niesiony ideowym żarem, a w ramach ukła-
du z konserwatystami, polegającemu na rotacji 
dwóch partii u  władzy i  dzieleniu się stanowi-
skami urzędniczymi. Proza życia do kwadratu.

Tak więc mógł się Castelar oddać pisarstwu 
politycznemu, zostawiając politykę cwańszym 
od siebie. Gdy w 1899 r. zmarł, jego pogrzeb 
przeobraził się w wielką demonstrację szacunku 
i sympatii ze strony wszystkich partii politycznych 
i grup społecznych. 
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Dzień dobry! Zastałem Jolkę? :)

Ostatnie tygodnie przyniosły olśnienie. Od lat 
wiemy oczywiście, że łyżkę dziegciu związa-
ną z pogrążaniem kraju w autorytaryzmie i spy-
chaniem go na geopolityczne rubieże bliskiej 
zagranicy wesołego Wowy z Kremla ludzie PiS 
autentycznie topią w beczkach miodu w postaci 
etatów w zarządach i radach nadzorczych spół-
ek skarbu państwa. Jednak teraz poznaliśmy ich 
metodę psychologicznego radzenia sobie z licz-
nymi niepowodzeniami. Trzeba przyznać, że bije 
na głowę każdą metodę new age. Otóż zapyta-
na o niepowodzenie zbudowania w Szczecinie 
promu pewna polityczka PiS rzekła „srał kot tę 
stępkę”. A zatem:

Srał kot konflikt lewicy z liberałami, czy też – kwestia gustu – lewactwa z libkami. Konflikt ten wszedł na polskim 
politycznym Twitterze w  swój drugi miesiąc, gdy Kaczyński zdobywszy serca lewicy planami wydatkowa-
nia środków z unijnego Funduszu Odbudowy, następnie podbił jej duszę wizją wyższego opodatkowania 
wszystkich libków w ramach Polskiego Ładu. Drugie wspólne głosowanie dopiero przed nami, ale ekstaza już 
wręcz kipi.

Po co się martwić? Srał kot! Wypróbujmy to dzisiaj!
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srał kot, kto zebrał tweety

Kiedy indziej sytuacja bywa odwrotna i wsparcia potrzebuje nie obiorca, a autor publikacji:

Zrozumieć można to tak:

To w sumie wyjaśnia te nieczytane u nas książki. Jak wiadomo w libkowym Gilead kobietom pod rygorem kary 
odrąbania palca u ręki czytać nie wolno, a panowie są zajęci pewnego rodzaju ceremoniami. Ale srał kot Gilead 
i nasz kwik. Gorzej, że miesiąc po uzgodnieniu wspólnej filozofii zarządzania finansami państwa pojawiają się 
lewicowi malkontenci powątpiewający w szlachetną prawdomówność i uczciwość naszego Wodza, 
-----< tu zatrzymajmy się kilka sekund, by oddać hołd >-----
Prezesa Kaczyńskiego.

Srał kot niedowiarków!

Srał kot też Czechów. Srał kot TSUE. Po 6 latach rządów PiS oficjalnie już nie lubimy żadnego z krajów sąsiedzkich! 
Turów odzyskamy! (A jak nie odzyskamy, to naturalnie „srał kot Turów”).

Na koniec warto jeszcze uwypuklić, jak TT pomaga 
użytkownikom precyzyjnie rozumieć czytane w sieci 
informacje. Czasami pomocy potrzebuje nawet nie-
doszły Rzecznik Praw Obywatelskich:

Tymczasem:
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3.
O tym się w wierszu, jeśli ma być wierszem,
nie pisze? A znasz coś intymniejszego 
po tej stronie Odry? Coś 
nad bezradniejącą cielesność 
pod cudzym spojrzeniem?
Co niewypowiedziane 
staje kością w języku, póki się język 
nie postawi. Lub ciało, na które patrzysz, 
do reszty nie skruszy.

4.
Równie dobrze mógłbym być warkoczem
zgiętego we dwoje mandaryna 
w teatrze cieni na skórze twoich pleców, 
kiedy chińskim, jak mówię, i to w żadnej postaci,
nikt mnie nigdy nie słyszał. Nazwisko
posłanki znajdziesz w Internecie.

JERZY JARNIEWICZ

ŁABĘDZI ŚPIEW POEZJI KONFESYJNEJ 
W EUROPIE WSCHODNIEJ

tysiąc wierszy o sadzeniu grochu
A.M.

1.
O zdjęciach nagiej posłanki na profilu 
posła, którymi przez dwa dni żyły synapsy 
tego miasta, będą cykały świerszcze. Też bym 
cykał, ale czekała mnie ultrasonografia 
jąder. Mógł ktoś przewidzieć, że w gabinecie
na Rzgowskiej będzie radiolożka? Że zanim do kolan 
opuszczę spodnie, klamra u paska przejdzie 
na bierny opór? 

2.
Leżałem na kozetce, nie wiedząc, co i kiedy 
zasłonić rękoma, gdy ona na mosznę 
nanosiła żel. „Proszę podciągnąć 
penisa”, podciągnąłem, czując,
jak ostrożnie, jakby od dziecka 
mnie znała, skanuje mi jądra. „Oba 
dość jednorodne, bez zmian ogniskowych. 
Najądrza niepowiększone. Przepływy 
symetryczne”. 

Jerzy Jarniewicz (ur. 1958) jest poetą, tłuma-
czem, eseistą i wykładowcą akademickim. Opubli-
kował kilkanaście książek poetyckich, m.in. Puste 
noce (2017, Wrocławska Nagroda Poetycka Sile-
sius w kategorii książka roku) oraz wybór wierszy 
i wypowiedzi Sankcje (2018), a także kilkanaście 
eseistycznych, w tym Tłumacz między innymi. Szki-
ce o przekładach, językach i literaturze (2018, no-
minacja do Nagrody Nike) oraz Bunt wizjonerów 
(2019). Przekładał autorów języka angielskiego, 
m.in. Jamesa Joyce’a, Philipa Rotha, Johna Banvil-
le’a, Raymonda Carvera i Denise Riley; opracował 
antologie: Sześć poetek irlandzkich (2012), Poet-
ki z Wysp (2015, z Magdą Heydel) i 100 wierszy 
wypisanych z języka angielskiego (2018). Mieszka 
w Łodzi.

Wiersz pochodzi z książki Mondo cane, która 
w lipcu tego roku ukaże się nakładem Biura Lite-
rackiego.

Wiersz wolny to nowa przestrzeń Liberté!, 
uwzględniająca istotne, najbardziej progresywne 
i dynamiczne przemiany w polskiej poezji 
ostatnich lat. Wiersze będą reagować na bieżące 
wydarzenia, ale i stronić od nich, kiedy czasy 
wymagają politycznego wyciszenia, a afekty nie 
są dobrym doradcą w interpretacji rzeczywistości.
Redaguje Rafał Gawin
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