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rała się o aparycję placowej przekupki, to

trzu, słychać to w wiosennych wichurach.

nie miał w sobie tego nadęcia i wyższości,

Wciąż nasz Naród podzielony jest na zwa-

które charakteryzowały poprzednie rządy.

śnione plemiona dzikich ludzi skaczących

Wiele wydarzyło się w ciągu ostatnich 5 lat

sobie do gardeł. Ta walka obejmuje swoim

pod rządami PiS, w ostatnich miesiącach

wymiarem nie tylko politykę, której emocje

ze zdojoną mocą uwidacznia się arogancja

rozlały się na wszystkie sfery życia, ale rów-

władzy – ta sama, która charakteryzowała

nież klasy, warstwy, grupy zawodowe i wie-

rządy PO-PSL i ich upadek. Skłamie jednak

le innych. Polska dobrobytu, która powinna

ten, który powie: nic się przez te lata nie

stanowić wartość dla wszystkich, stała się

zmieniło. Bo zmieniło się wiele – na dobre

kolejnym tematem sporów na śmierć i ży-

i na gorsze.

cie. A przecież Polska dobrobytu to nie kraj
wyzyskiwaczy, nierobów i cwaniaków, a

Słowem wstępu

Rządzący, tak dumnie przechwalający się

miejsce, w którym nikt nie jest głodny, każ-

swymi zasługami w walce z komuną, prze-

dy ma swój kąt i perspektywę na przyszłość,

jęli mechanizmy poprzedniego ustroju i nie

to państwo, które chroni godność osobistą

tylko przypieczętowali w Polsce partiokra-

każdego obywatela. A jednak to wciąż tylko

cję z całym dobrodziejstwem inwentarza,

marzenie.

ale także czerpali inspirację z innych motyKiedy w 2015 r. na mocy autentycznego

już w ludzi, tym bardziej wierzono w Ojczy-

wów PRL, czego powszechnym symbolem

W tym dziwnym czasie – dla nas wszystkich

społecznego wzburzenia Prawo i Sprawie-

znę i to w jej imieniu domagano się spłaty,

już na stałe zostanie Telewizja Publiczna.

osobiście, zaś dla karykatury systemu de-

dliwość wygrało wybory, tylko zgorzkniali

gdyż jak żagiew niesiono w sobie przeko-

Plan nowej władzy zakładał jednak to samo

mokratycznego III RP szczególnie – mamy

pesymiści nie posiadający już siły by ma-

nanie, że My też jesteśmy Polską – My, nie

co plany poprzednich rządów – podporząd-

przyjemność oddać w Państwa ręce nowy

rzyć, nie wierzyli że przyszłość może być

narodowcy, nie działacze i społecznicy, nie

kować sobie każdy sektor państwa, a szcze-

numer „W Pół Drogi”, którego motywem

dzięki temu odrobinę lepsza. Oczywiście,

cyniczni politycy czy śmietanka salonowa,

gólnie te, które wciąż zachowują lojalność

przewodnim jest Polska dobrobytu i ostat-

nie trzeba było być prezesem żadnego pra-

ale MY – zwykli ludzie.

wobec tych co podporządkowali sobie ich

nie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości.

wcześniej.

Czujemy, że świat się zmienia, wydarzenia

wicowego think-thanku, żeby zdawać so-
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bie sprawę, że nowa władza będzie jedynie

Po wyborach odbył się pierwszy Marsz Nie-

inną twarzą tej samej politycznej rodziny.

podległości, na którym nie było zamieszek.

Również konflikt z różnymi instytucjami

du, zdaje się jednak, że zaczynają się rozwi-

Przed laty jeden z młodych lewicowych pu-

Nowa wizja polityki społecznej, próby pro-

Unii Europejskiej, choć toczony pod płasz-

jać w kierunkach, których nie przewidywały

blicystów pisał o Marszu Niepodległości,

wadzenia suwerennej polityki zagranicz-

czykiem walki o suwerenność wewnętrzną

scenariusze Wielkich Konstruktorów. Chce-

że powiewające na nim flagi i wykrzyki-

nej (nawet jeśli groteskowe i dyletanckie),

i zewnętrzną, w istocie sprowadzał się do

my brać czynny udział w tych zmianach,

wane hasła są jak weksel, który domaga się

przywracanie godności bohaterom, których

walki o własny interes – partyjny. Niezgoda

stanowić ich awangardę, choćby za cenę

spłaty. Za te wszystkie dekady, za zaprzań-

do tej pory uważano za słusznie zapomnia-

na przyjęcie imigrantów z południa, zrów-

pokiereszowania sobie rąk. Jakikolwiek by

stwo transformacji, nierówności społeczne,

nych, dawały nadzieję na lepszą przyszłość.

noważona została masowym przyjmowa-

nie był ten świat, który nas otacza, to jest to

odarcie z godności i poniżanie przez kastę

Również narracja i PR nowego obozu wła-

niem imigrantów ze wschodu, w myśl zasa-

nasza Polska dobrobytu, nasz weksel, któ-

polityczną naszej historycznej tożsamości.

dzy, pozwalały wierzyć, że nadchodzi epoka

dy, że to ekonomia jest nadrzędną wartością

rego spłatę w końcu odbierzemy.

Za ucisk ekonomiczny i zwyczajną ludzką

zwykłych ludzi, tak jak zwykłą kobietą była

regulującą wszystkie pozostałe.

niesprawiedliwość. Nie można było wierzyć

Beata Szydło, która choć momentami ocie-

Coś się jednak zmieniło. Czuć to w powie-

raz to spowalniają, raz to nabierają rozpę-

Filip Paluch
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eszcze

kilka

miesięcy

analizy, na którą nie jestem

tości rzeczywistej jest real-

temu nikt nie myślał, że

przygotowany. O ile rze-

ną konsumpcją? Aplikacja

nadchodzący kryzys eko-

komy liberalizm kiedyś był

na telefon, gra, czy też abo-

nomiczny będzie pochod-

jednym z podstaw mechani-

namenty jakichś usług nie-

ną obejmującej cały świat

ki myślenia o świecie, to już

wątpliwie nią są, ale jak się

choroby wirusowej. Bo to,

od dawna został on sprowa-

mają do zaspokajania ko-

że zgodnie z cyklami kapi-

dzony jedynie do roli zaple-

niecznych potrzeb? Oczy-

talizmu coś się będzie dzia-

cza językowego porządku

wiście, kwestię stawiam re-

ło, było raczej spodziewa-

ekonomicznego

opartego

torycznie, bo o tym, co jest

ne. Czas, w którym żyjemy,

na wskaźnikach służących

faktycznie niezbędne, de-

zdaje się przyczyniać do

analizie tego, o ile wartość

cyduje otoczenie, w którym

przebudowy wielu aspektów

dóbr czy też zasobów finan-

żyjemy, a postawa anty-

życia, w tym także wskaź-

sowych w wersji elektro-

konsumpcjonistyczna

ników ekonomicznych do-

nicznej urosła w ostatnim

maga przeciwstawienia się

minujących

prawie

okresie i jakie relacje wirtu-

mu, na co nie każdego stać.

elementami

alne między nimi zachodzą.

wszystkimi

nad

bytu gospodarczego.
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wy-

Owe słupki, kojarzone przez

Niektórzy filozofowie, pisa-

nas z notowaniami giełdo-

rze czy futurologowie zada-

Postęp

wymi, muszą gdzieś znaj-

ją sobie pytanie: gdzie może

Mit postępu wpisany jest w

dować swoje realne uze-

być kres konsumpcji opartej

naturę kapitalizmu, który

wnętrznienie i rzeczywiście

o dobra wirtualne i ideolo-

przyswoił go od wcześniej-

przynajmniej

częściowo

giczne? Inni głowią się nad

szych filozofii. Nie będę tu

spotykają się z życiem w po-

tym, co jeszcze można wy-

wchodził

w

staci chociażby wzrastającej

naleźć, by przerobić to na

analizę tego, czym ten sys-

konsumpcji coraz bardziej

dający się sprzedać towar.

tem bądź też filozofia jest

nowoczesnych, choć wca-

Niemniej

w swej głębi. Odpowiedź

le niekoniecznych dóbr. Czy

łeczna zdaje się żyć chwilą

na to pytanie wymagała-

posiadanie papieru warto-

dzisiejszą i generalnie bywa

by naprawdę szczegółowej

ściowego niewiadomej war-

zadowolona, że z przypisa-

szczegółowo

większość

spo-

ną sobie wartością środków

czasie

republi-

jemnej, a wzmacniające swą

może zrobić coś, co pozwoli

ki były generalnie ścinane i

funkcję i tworzące coraz to

jej mieć więcej, choćby owo

spożytkowane jako drzewo

nowe komórki dystrybucyj-

„więcej” było tylko symbo-

po prostu, a o tym, co będzie

ne państwo staje się hege-

lem. Mało kto zdobywa się

się działo za lat 100 lub wię-

monem, który do spółki ze

na refleksję pod tytułem „a

cej, nikt nie myślał. Cechą

skumulowanym kapitałem

na co mi to?” i drugą jeszcze

świeckich rządów nie jest

udaremnia wszelkie pró-

ważniejszą „czy owo posia-

tworzenie takich perspek-

by emancypacji społecznej

danie posiada wartość rze-

tyw. Dzisiaj generalnie po-

i wyzwolenia się z jego pę-

czywiście dającą się przekuć

litycy myślą w kategoriach

tli. Wraz z rozwojem środ-

w coś dojrzalszego i czy daje

lat czterech, czyli najbliż-

ków produkcji i sposobów

się odłożyć dla przyszłych

szych wyborów. W obec-

komunikacji zaciska się ona

pokoleń?”.

ide-

nej sytuacji politycznej w

coraz mocniej. A mit nie-

ałem było posiadanie środ-

Polsce jest to nawet krócej.

ustannego postępu pogłębia

ków produkcji. Ktoś, kto się

W każdym razie tak to bywa

swe oddziaływanie na masy,

wzbogacał, starał się pozy-

z relacją świeckiego pań-

które wiedzą, że w jego imię

skać pole, gospodarstwo,

stwa

długomyślności,

mają wiosłować, choć nie

zakład usługowy czy też

której można się nauczyć

mają pojęcia, w którą stronę

zespół narzędzi służących

chyba tylko wtedy, kiedy ma

łódź płynie.

do kupczenia. Pomnażanie

się w głowie pojęcie wiecz-

tych wartości było bardzo

ności.

Kiedyś

świeckiej

do

Propaganda

ważne. Jeśli ktoś z jakiegoś

współczesne-

go systemu mówi, że po-

powodu stracił to, co miał,

Wirtualny świat nowocze-

stęp będzie rósł nieustan-

bywał utracjuszem, bywało

sny

nie. Kolejne słupki kapitału i

to generalnie napiętnowa-

Ta perspektywa była jed-

konsumpcji mają piąć się w

ne społecznie, a w żadnym

nak obca nowożytnym eko-

górę, a za nimi musi postę-

wypadku nie mogło służyć

nomiom, co wpłynęło na

pować dobrostan społeczny

za wzór do naśladowania.

kwestie własności prywat-

oparty o nihilistyczne filo-

Ignacy Domeyko w swych

nej.

zofie społeczne. Rzecz cała

pamiętnikach z Chile pisze

środków

stało

ma się toczyć aż do końca

o drzewach, które sadzo-

się z czasem mało atrak-

świata. Obserwacja rzeczy-

ne były w czasach hiszpań-

cyjne, także ekonomicznie.

wistości

skich przez misjonarzy wła-

Oczywiście ma to racjonal-

na to, że historia toczy się

śnie wokół misji: owocowa-

ne podstawy z perspektywy

swoimi koleinami, a wielcy

ły one po wielu latach, poza

dzisiejszego świata. Kumu-

architekci bardziej przypo-

tym pełniły ważną funkcję

lacja kapitału i produkcji

minają niejakiego Syzyfa ze

hydrologiczną, bo zatrzy-

sprowadza większość spo-

starego greckiego mitu, w

mywały w glebie wodę. W

łeczeństw do roli siły na-

którym tenże toczył na górę

Posiadanie

własnych

produkcji

wskazuje

jednak
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swój kamień, lecz on za-

W odróżnieniu od nici nie

stali i tak pozostaną lojalni,

kwestią

dowolnej

XIX wieku głosiła, że chci-

niedawna nikt nie zadawał

wsze staczał się blisko celu.

chcą jednak być „przecię-

większość ludzi nie zna in-

umowy rządzących. Ogól-

wy kapitalizm nie prowa-

sobie pytań, czy ów dobro-

Postęp nigdy nie był i nie

tymi”. Najemny producent

nego życia. Kredyty, których

nie ma go być tyle, by im się

dzi człowieka do zbawienia,

stan rozłożony jest równo-

będzie nieustanny, dopóki

chce mieć złożoną obietnicę,

się chętnie udzieli tym, któ-

krzywda nie stała, a konsu-

podobnie jak jego komuni-

miernie na całą populację

„ziemia kręci się”, jak śpie-

że jego wysiłek będzie skut-

rzy chcą coś kupić i gdzieś

ment widział światło w tu-

styczni adwersarze. War-

ludzką. Nawet, jeśli ktoś

wał Bułat Okudżawa. Wydaje

kował coraz wygodniejszym

zamieszkać, zdają się dawać

nelu, choć przy okazji po-

to zaznaczyć, że w wyda-

coś wiedział, bo posłyszał

się, że wielki kapitał od daw-

życiem i możliwością korzy-

bardzo duże możliwości dla

jawiają się też „straty”, tu

nej dosłownie chwilę temu

głos światowych organizacji

na zdaje sobie z tego sprawę

stania z dóbr oferowanych

szerokich mas rodzin, jak

i ówdzie rośnie grupa ludzi

adhortacji o Amazonii pisze

charytatywnych, to szybko

i liczy się z tym, a w kwestii

przez ten świat. Niestety,

i nawet pojedynczych od-

pokrzywdzonych w więk-

o tym papież Franciszek,

uspokajał sumienie smsem

propagandy, która ma za

w coraz mniejszym stopniu

biorców. Banki znów będą

szym niż to niezbędne stop-

który, co jak co, ale global-

za ileś tam jakiejś tam wa-

zadanie mówić ludziom, że

ludzkość, a przynajmniej ta

się prześcigać w oferowaniu

niu. Do rozwiązywania tych

nego ładu kapitalistycznego

luty, sugerującym mu, że

jest inaczej, ma wynajętych

poddana głównemu nurto-

kolejnych transz elektro-

kwestii czasem służą np.

nie darzy sympatią.

pomógł biednym dzieciom

ludzi i instytucje, od dzien-

wi „postępu”, zadaje sobie

nicznego pieniądza, kusząc

dziennikarze interwencyjni,

nikarzy

uniwersytety,

pytania o to, co po śmierci.

reklamami mówiącymi, iż

którzy kierują troskę spo-

Nie zmienia to wszystko

przy czym rządy krajowe i

To też skutek działania ma-

ich raty nie wymagają spła-

łeczeństwa w określonym

jednak faktu, że ostrzeżenia

Świat cały czas tkwił w epo-

instytucje międzynarodowe

szyny propagandowej, kła-

ty bądź na odwrót, a do tego,

kierunku, jednocześnie sta-

w tej kwestii nie przebijają

ce kolonializmu, z tym, że

lokują się gdzieś po środku

dącej nacisk na „tu i teraz”.

jak się weźmie tyle a tyle, to

rając się „znaleźć” sprawie-

się do szerokiego odbiorcy.

chciwców

tej piramidy układów.

Niestety, tak jak nić życia

połowa dodana do sumy ba-

dliwość. Na co dzień mało

„Mit nieustannego postę-

więcej niż kiedyś w czasach

się przecina, tak i nić kon-

zowej i odjęta od tego, co się

kto myśli, że jest to tylko

pu” zdobył sobie panowa-

wielkich odkryć czy trium-

Przecinanie nici

sumpcji nie jest nieskoń-

zyskało, spłacać się będzie

kolejny wentyl bezpieczeń-

nie nad światem, od kilku-

fów Brytyjczyków w erze

Pytanie - po co się przecina

czona. Państwo i kapitał

sama. To, że są to brednie,

stwa systemu.

dziesięciu

towarzyszy

wiktoriańskiej. Skoro było

nici? Ano dlatego, że kończy

musi gdzieś wytyczyć gra-

zorientują się tylko nielicz-

mu idea państwa dobro-

ich więcej, to i kolonizować

się szyć. Czy szyjącego ob-

nicę owego pozornego bo-

ni, reszta pokornie wciśnię-

Idee, ideologie i głosy roz-

bytu socjalnego, dążąca do

trzeba było znacznie ob-

chodzi, co nić myśli i jakie

gacenia się przeciętnych lu-

ta zostanie do systemu po-

sądku

zapewnienia

obywatelowi

ficiej, zmienić formułę tej

ma zamierzenia? Tylko w

dzi. Nić trzeba przecinać i do

nownie.

To, że ze światem nie jest

pewności, że niewiele musi

działalności. Człowiek Za-

sytuacji, gdyby zaczęła my-

tego używa się między inny-

wszystko w porządku, nie-

robić, żeby żyć na godnym

chodu ani się spostrzegł, a

śleć. No właśnie, taką przy-

mi kryzysów. Oczywiście tu,

Nie ma w tym nic dziwnego.

którzy wiedzieli od dawna.

poziomie. Faktycznie po-

został wraz ze swym dobro-

powieścią można zilustro-

gdzie jedni biednieją, drudzy

Mechanika funkcjonowania

Głosy niezgody płynęły z

stęp techniczny pozwala na

bytem skolonizowany przez

wać zamierzenia wielkich

się jeszcze bardziej bogacą,

zachodniego świata stała się

różnych stron: rewolucjoni-

likwidację biedy i głodu przy

wielkie

światowych graczy wzglę-

ale o tym za wiele nie mówi

nieczytelna już dawno. Kie-

stów i katolików, zwolenni-

niewielkim wysiłku. Pro-

narzuciły

dem społeczeństw. Z jednej

się w czasach kryzysu z po-

dyś pieniądz przynajmniej

ków szukania rozwiązań w

dukcja żywności staniała,

ną ideę zysków za wszelką

strony są one potrzebne, ich

wodów oczywistych. A to,

oparty był o parytet złota,

przeszłości i w przyszłości.

dobra w miarę luksusowe

cenę. Wielka gra toczyła się

udział w procesach kapita-

że w globalnym świecie nie

potem

kolejne

Korporacjonizm i idee rewo-

znalazły się w zasięgu ręki

dalej. Państwa po kolei tra-

listycznych jest niezbędny.

wszystko daje się zamieść

eksperymenty, aż dotarli-

lucji marksistowskiej oraz

odbiorcy, a dzięki wspo-

ciły suwerenność zarówno

Są przede wszystkim pro-

pod dywan, jest kwestią

śmy do obecnej rzeczywi-

jej pokrewnych zderzały się

mnianym kredytom posiada

na rzecz kapitału, jak i zrze-

ducentami, z drugiej jednak

drugorzędną. Nieważne, że

stości, kiedy jest tylko za-

ze sobą w przeszłości, kato-

on komfort ich użytkowa-

szeń

strony pełnią funkcję kon-

pięć procent populacji zo-

pisem elektronicznym. Ile

licka nauka społeczna już od

nia, zanim za nie zapłacił.

które tworzyły nowe glo-

sumentów tego, co zrobią.

rientuje się w tej grze pozo-

ma go być „zapisane”, jest

czasów swych pionierów w

W tzw. świecie Zachodu do

balne ideologie. Człowiek

po

przeżywał

bardzo

w Sudanie.

lat

było

znacznie

korporacje,
mu

które

powszech-

międzynarodowych,
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miał mieć w ich ramach le-

dolnym i nieistniejącym w

po nasze społeczeństwo ów

ga. Z tym garbem niewiele

mi gospodarki, w tym także

nastąpił, mają za sobą ol-

piej, więc któż się miał bun-

sytuacji zagrożenia biolo-

globalny kryzys. To, że tak

można zrobić. Wydaje się,

takiego elementu, jak praca.

brzymie zaplecze gospodar-

tować. Niewolnictwo postę-

gicznego dla społeczeństw

czy tak był on nieuchron-

że jedynym wyjściem by-

Nie ulega też wątpliwości,

czo – polityczno – militarne

powało. Wielkie wdrożenia

krajów w jej ramach skupio-

ny, to już stwierdziłem, ale

łoby nakłonienie ludzkości

że ograniczanie konsump-

i nie wydaje się możliwym,

wymagały jednak wielkich

nych. Po raz kolejny okaza-

kwestią głębszą jest, czy

do ograniczenia konsump-

cji postawiłoby pod znakiem

by ten układ można było tak

działań,

sterowane

ło się, że najskuteczniejszy

ludzkość jako taka jest na

cji do ram rzeczywistych

zapytania istnienie części

prosto rozbić. Już dziś sły-

kryzysy, konflikty wojenne,

mechanizm obronny tworzą

taką cykliczność skazana.

potrzeb, do których należy

grup zawodowych, które nie

szymy zaniepokojone głosy

które rujnowały, ale powo-

państwa narodowe, które

Wchodzimy tu w głębsze

zaliczać również korzysta-

wpływają bezpośrednio na

establishmentu, że czeka

dowały konieczność odbu-

w rzeczonej sytuacji szyb-

rozmyślania dotyczące filo-

nie z kultury. Oczywiście

dobrostan materialny, albo

nas (w sensie - ich) dużo

dowy, stąd także załamania

ko pozamykały swoje gra-

zofii rozwoju cywilizacji czy

wyznaczenie granicy, co jest

tak by się w pierwszej chwili

pracy, by przywrócić po-

na giełdzie, które były o tyle

nice i zaczęły radzić sobie,

też, mówiąc wprost, histo-

przedni porządek i budować

bezpieczne, że nie miały

jak umiały. To, czy ich rzą-

riozofii.

nowy światowy ład. Mimo

charakteru ludobójczego, a

dy uległy panice czy podjęły

przynajmniej lokowały go

słuszne decyzję, oraz to, co

No właśnie!

daje się więc możliwa rady-

poza światowymi centrami

kto przy okazji ukrywały,

Kiedyś tam ludzkość wkro-

kalna zmiana optyki funk-

wymiany dóbr.

jest rzeczą ważną i na pew-

czyła

ścieżkę

cjonowania społeczeństwa.

no warto to będzie prze-

rozwoju. Oczywiście owego

Niemniej każdą pojawiającą

Wirus

analizować w przyszłości.

„kiedyś” było więcej, ale tu

się lukę trzeba wykorzysty-

Wydarzenia z pierwszej po-

Po drugie nie chcący i nie

w sposób szczególny chodzi

wać, może nawet bić głową

łowy roku obecnego wpisu-

nazywając tego po imieniu,

o ostatnie kilkaset lat. Roz-

w nieco osłabiony mur, a

ją się w ten schemat, cho-

zaczęto na nowo odgrze-

wój kapitału i kapitalizmu

nuż coś się będzie kruszy-

ciaż przy okazji dają pew-

bywać starą ideę autarkii,

oraz ustrojów jemu pochod-

ną szansę, po pierwsze na

tzn. znajdowania sposobów

nych, jak komunizm, na-

potrzebą realną, a co wy-

wydawało

konsumentom.

społecznego może nastą-

pokazanie komu się da, że

na zabezpieczenie ludności

kazał nam takie, a nie inne

kracza poza te ramy, jest

Na pewno mielibyśmy do

pić tylko poprzez działanie

owa zasada cyklicznego ob-

własnymi środkami. Okaza-

formy życia. Z jednej strony

strasznie trudne, szczegól-

czynienia

zdrowego

cinania nici nie jest jedynie

ło się przy okazji, że Polska

stopniowo odrywał wirtual-

nie kiedy ludzie nauczyli się

zwrotem społecznym, któ-

Rozumiał to Pan nasz, Jezus

wypadkiem przy pracy, a

posiada całkiem spore zaso-

ny kapitał od życia, z dru-

korzystać z dorobku globa-

ry nie znalazłby akcepta-

Chrystus, oraz rzesze świę-

immanentną cechą świato-

by własne i, co prawda, bez

giej zaś generował produk-

lizacji i ograniczenia w tym

cji.

kapi-

tych w historii, którzy gło-

wego systemu, a po drugie

luksusów, ale może zabez-

cję i konsumpcję za wszelką

względzie mogą generować

tału, środków produkcji i

sili post i ascezę jako jeden

przy okazji działań zabez-

pieczyć byt całej swej po-

cenę. Dla własnego bezpie-

masowe protesty. Oczywi-

infrastruktury

zmieniła-

z koniecznych filarów real-

pieczających przed rozpo-

pulacji. Być może warto tym

czeństwa wyrywał masy z

ście, im będzie ich więcej,

by, o ile nie zlikwidowa-

nego postępu społecznego.

wszechnianiem się choroby

tropem zmierzać w przy-

ich rodzimych form wła-

tym sytuacja będzie gor-

ła,

Jednym słowem, bez wiary

doszło do ciekawych zja-

szłości, choćby dla celów

sności. Procesy takie miały

sza, więc świat mógłby się

litycznych

siły.

i porządku moralnego z niej

wisk. Przynajmniej z naszej

strategicznych, na „w razie

miejsce już w oświeceniu, a

stoczyć o wiele lat do tyłu.

Poza tym wszystkim świa-

wypływającego niczego się

perspektywy.

czego”.

potem jedynie przyśpiesza-

Znaczna część ludzi zda-

towe

zrobić nie da.

ły, by przybrać współczesne

je się przestała dostrzegać

mimo pewnego zwrotu w

stąd

chwilowej zapaści nie wy-

na

błędną

Grafika autorstwa Ady Yokota

z

ogromnym

Dekoncentracja

współczesne

siły

geopo-

ośrodki

globalistyczne,

Unia Europejska okazała się

Wszystko to jednak niknie

nam formy karykaturalne,

zależności pomiędzy róż-

stronę państw narodowych,

tworem

w sytuacji, w której sięga

ich lista jest ogromnie dłu-

nymi składowymi częścia-

który nieco przypadkowo

zupełnie

niewy-

ło dalej. Uzdrowienie życia

społeczeństwa.

Masz pytania do autora?
Napisz na:
redakcja@wpoldrogi.com
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Standardową sytuacją jest,

się

Europa w kierunku autory-

że kryzys będzie sprzyjał

sowy stan przez zastrzyk

taryzmu?

mocnym, a stracą słabi. W

dodatkowych

Skutki zapaści spowodowa-

tym przypadku wymienio-

pompowaniem

nej uśpieniem gospodarek

ne kraje, w których sytuacja

cjonizmu, który do tej pory

mogą być dużo większe niż

była już i tak mało stabilna,

gasił zapędy rewolucyjne.

nam się wydaje. Są dwa po-

czeka wiele ciężkich prze-

Ostatnia z opcji wydaje się

wody takiego stanu: struk-

praw przez szukanie kon-

mieć jednak jeszcze prze-

turalna i geopolityczna.

sensusów

się

szkodę natury geoekono-

wy-

podziałów. Choć poprzedni

micznej, czyli nie do koń-

daje się być na pozór mniej

kryzys utopił Grecję, to ta

ca

oczywisty, ale warty od-

nie miała wystarczających

wewnętrznej w tych krajach.

notowania. Dobrze jest to

napięć

przedstawić na przykładzie

czeństwa, by dokonały się

W pierwszej fazie wydawa-

krajów będących już teraz

wyraźne zmiany społeczne.

ło się, zresztą bardzo słusz-

na skraju bankructwa, ta-

Co prawda swoje 5 minut

nie, że wyklarował się cho-

kich jak Włochy, czy Hisz-

dostali nawet nacjonaliści

wany dotąd pod płaszczem

pania, które mogą ucierpieć

ze Złotego Świtu, ale dryf w

demagogii

Powód

Europa w wojnie o koronałupy
Massimo Gintrowsky
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strukturalny

rodzących

wewnątrz

utrzymać

zależnej

dotychczafunduszy

i

konsump-

od

sytuacji

społe-

egoizm

naro-

Europa pogrąży się w woj-

kryzysowi: epicentrum kry-

wie w pierwszej kolejności

nie tylko ekonomicznie, ale

kierunku konsumpcjonizmu

dowy. Brak solidarności w

nie o koronałupy?

zysu (Stany Zjednoczone)

ratować. Dlatego od począt-

i pogłębiającymi się po-

umocnił opcje libertyńskiej

krajach

Recesja gospodarcza spo-

i branżę (rynek nierucho-

ku rzucono na ratowanie

działami politycznymi. Nie

Europy i światu liberalnemu

w rozdziale sprzętu około-

wodowana pandemią jest

mościowy). Obecny, choć

wszystkie dostępne środki.

jesteśmy w stanie przewi-

udało się zachować tonącą

medycznego i zamykanie

nieuchronna i choć do kry-

oczekiwany, nie spełnia ani

Kraje od Wschodu do Za-

dzieć, czy państwa będą w

tratwę. W tym przypadku

granic bez wcześniejszych

zysów

jesteśmy przyzwy-

miejsca początku rozlewu

chodu prześcigają się wraz

stanie

poważny kryzys zakończo-

zapowiedzi i uzgodnień w

czajeni, bo wynikają z po-

krwi, ani branży której on

ze swoimi bankami central-

sytuację w zjednoczonych

ny

Brukseli

rządku świata opierającego

dotknie (łatwiej jest wska-

nymi w kwotach jakie mają

Włoszech kiedy bunt Pół-

zakończyć się może nastę-

eksponowanej

się na paradygmacie ko-

zać te, których kryzys przy-

zrzucić na swoje gospodarki

nocy wobec utrzymywania

pującymi scenariuszami:

chętnie solidarności. Decy-

niunkturalnego

ekonomi-

najmniej w pierwszej fazie

w ramach zmasowanej akcji

Południa może się zdecy-

- umocni pozycję ewentu-

denci zaczęli pudrować ten

zmu to jednak ten właśnie

nie dotknie: rynek chemicz-

helicopter money. Luzowa-

dowanie powiększyć przy

alnego rządu hiszpańskiego

stan rzeczy w dalszej części

zapoczątkowany jest zde-

ny, farmaceutyczny i me-

nie polityki pieniężnej oraz

zwiększeniu

eksploatacji

lub włoskiego, pod warun-

rozwoju pandemii hiperbo-

cydowanie inny niż więk-

dyczny).

inne narzędzia mają przy-

Północy. Podobnie w Hisz-

kiem że będzie rządzony

lizując wzajemny ratunek

szość poprzednich. Przy-

Skutki takiego stanu rze-

nieść gospodarkom już nie

panii obserwujemy od kilku

silną, autorytarną ręką z

w dostarczeniu sobie wza-

glądając

czy mogą być przez to dużo

miliardy, ale biliony dolla-

lat wzmożoną aktywność sił

wykorzystaniem

jemnie pomocy medycznej.

którego apogeum przypada

większe

rów. Będzie to mieć w dłuż-

domagających się autono-

wojska:

Przewodnicząca

na lata 2007-2009, mo-

sprzed ponad 10 lat. Świat,

szej

swoje

mii Katalonii. Zwiększenie

- pogrążone w chaosie kra-

Europejskiej Ursula von der

żemy wyróżnić dwa cha-

który jeszcze nie zupełnie

konsekwencje dla porząd-

obciążeń fiskalnych tylko

je rozpadną się na autono-

Layen publicznie pochwali-

rakterystyczne

elementy,

pozbierał się po poprzednim

ków lokalnych a może i po-

pogłębi i tak już pobudzo-

miczne obszary;

ła m.in. Polskę i Rumunię za

które brakuje tzw. korona-

kryzysie nie wie co właści-

rządku światowego.

ne nastroje autonomiczne.

- opcji eurolibertyńskiej uda

„niezwykły” gest solidar-

się

ostatniemu,

niż

załamania

perspektywie

utrzymać

stabilną

bankructwem

państw

policji

i

Unii

Europejskiej

unaocznił

zanik

dotąd

tak

Komisji
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ności.

kają nas kolejne. Światowa

terwencje w struktury eko-

dla swoich firm oraz mają

chwilę wydaje się nie mieć

ne pod pewnymi warun-

się

Organizacja Handlu (WTO)

nomiczne. Większość rzą-

ogromne rezerwy finanso-

sentymentów w wojnie o

kami, w tym utrzymaniem

być więc ugaszona, jednak

przewiduje, że sam sektor

dów rzuciło się by pomóc

we. Z pewnością wzbudzi to

możliwe łupy do podziału

zatrudnienia, jednak skala

ci sami przywódcy muszą

handlu może zmniejszyć się

przedsiębiorcom, część by

kolejną falę niechęci wobec

i prowadzi zręczną polity-

pomocy finansowej sięgać

zmierzyć się z następny-

nawet o 32%. W tym samym

zagwarantować pomoc fi-

Unii Europejskiej, jako pro-

mi problemami, które będą

raporcie

przestrze-

nansową każdemu obywa-

jektu o podłożach brutalne-

nieuchronną zmorą decy-

ga przed protekcjonizmem

telowi państwa (w Hiszpanii

go darwinizmu.

dentów następnych lat, i

rozmiaru tego z… lat 30,

pomysł

Naajważniejsze jest to, że

z której nie będzie można

kiedy gospodarka próbowa-

dochodu

zrobić taniej pokazówki.

ła podźwignąć się z Wielkiej

go) i w ten sposób zachować

ekonomicznego krajów nie

Jednym z tych problemów

Depresji. Z kolei ekonomiści

płynność finansową.

będzie sprzyjała dalszej in-

jest decyzja odnośnie wy-

JPMorgan Chase&Co. sza-

Z perspektywy lokalnej ge-

tegracji Europy i unaoczni

puszczenia

euroobligacji,

cują, że straty na świecie w

opolityki i ekonomii pomoc

partykularne interesy oraz

których domagają się kraje

produkcji wyniosą ok. 5,5bi-

rodzimym przedsiębiorcom

narodowy egoizm, które-

południa, a przede wszyst-

liona dolarów – to więcej niż

z pominięciem konsumenta

go jak doskonale widać nie

kim Włosi. Emisja euroobli-

PKB Japonii, jednej z silniej-

wydaje się być bardziej per-

udało się wyzbyć. Podważa

kę pomiędzy strukturami

może nawet 10% polskiego

gacji budzi sprzeciw przede

szych gospodarek na świe-

spektywiczne, bo podratuje

to oczywiście pozycję Unii

Wspólnoty a interesem na-

PKB.

wszystkim

ale

cie. Bez wątpienia przegra-

sytuację rodzimych przed-

Europejskie

rodowym.

Co ciekawe, ¼ środków z

także kluczowe w tym spo-

ni będą ci co zbankrutują,

siębiorców nie ratując przy

noty, co nie jest już niczym

Niewątpliwie

kraj

programu pomocowego dla

rze Niemcy nie są do tego

ale tam gdzie są przegrani

tym konsumpcji, a więc

nowym. Jednak z każdym

obiera azymut najbardziej

dużych firm może wiązać się

pomysłu przychylnie nasta-

tam i wygrani, czyli ci któ-

osłabi pozycję podmiotów

kolejnym kryzysem pojęcie

agresywnych

fi-

z przejęciem udziałów danej

wione. Pakiet pomocowy dla

rzy przejmą rynek. Wszyscy

zagranicznych.

Utrzyma-

pękniętej wspólnoty coraz

skalnych w Europie Środ-

firmy przez Polski Fundusz

strefy euro ma wynieść co

liczą na działania decyden-

nie się na rynkach podczas

bardziej podąża w stronę

kowo-Wschodniej. Program

Rozwoju. Co prawda jest to

prawda 500mld euro, ale w

tów

którzy

odpływu finansów i kryzy-

rozbitej wspólnoty.

pomocowy o wartości ponad

praktyka znana z poprzed-

obliczu różnych scenariuszy

muszą dostarczyć wystar-

su wzmocni bowiem pozy-

300mld złotych obejmuje co

niego kryzysu finansowego

kraje mogą zamknąć się w

czająco dużo bodźców, by

cję na rynku tych, którzy na

Polska agresywna w grze o

prawda wsparciem pracow-

stosowana przez rząd fede-

swoich okowach i zamiast ze

możliwie najsilniej ożywić

nim pozostaną zmniejszając

łupy

ników, ale dominującym jest

ralny Niemiec, niemniej ma

sobą współpracować, będą

gospodarkę.

konkurencję.

Polski

wsparcie

przed-

być ugruntowaniem pozycji

do siebie strzelać. Emocje

Banki centralne wraz z rzą-

ostatnie lata tworzył rezer-

siębiorców i polskich firm

Polski na arenie europej-

będą rosły wraz z upływem

dami zrobią pogoń za łu-

Oczywiście są to tylko pew-

wy walutowe oraz surow-

co wpisuje się w politykę

skiej. Polska od lat jest uzna-

czasu i mogą mocno nadwy-

pem tak by rodzime firmy

ne dywagacje, ale zdobycze

cowe (głównie inwestycja w

nacjonalistycznej

ekspan-

wana za rynek wschodzący,

rężyć jedność europejskiego

zmonopolizowały

w

kuszą i niewątpliwie wygra-

złoto), co świadczy o roz-

sji finansowej. Rząd zamie-

a podjęte działania sprzyjają

projektu monetarnego.

swojej branży. Spowoduje

ją najbardziej przebiegli i ci

wadze i perspektywicznym

rza przekazać 25 mld zł. dla

jej dalszej ekspansji i mogą

to

z największym zapleczem

spojrzeniu na sprawy na-

mikrofirm, 50 mld dla firm

zwiększyć znaczenie w regionie.

Sytuacja
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wydawałaby

Holandii,

WTO

politycznych,

zwiększony

zbyt

interwen-

bezwarunkowego
gwarantowane-

sytuacja

rozwarstwienia

rząd

jako

także

Wspól-

przez

Grafika autorstwa Ady Yokota

nasz
działań

samych

Wzmocnić napięcia może

cjonizm państwowy, ale też

finansowym.

Europie

szego państwa, za wcześnie

małych i średnich oraz ko-

poczucie niesprawiedliwo-

znowu umocni mandat au-

będą to najprawdopodob-

jest jednak by zachwycać si

lejne 25 mld. zł. dla dużych

ści. Pierwsza fala bankructw

torytarny, bo usprawiedliwi

niej Niemcy, którzy tworzą

działaniami

zapobiegaw-

przedsiębiorstw. Oczywiście

już jest za nami, ale cze-

‘wyższą’ koniecznością in-

potężne pakiety pomocowe

czymi. Polski rząd na tę

pieniądze zostaną przyzna-

W

Masz pytania do autora?
Napisz na:
redakcja@wpoldrogi.com
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Czy możemy zaufać Stanom Zjednoczonym?
Pytanie o bezpieczeństwo Polski na początku lat
dwudziestych XXI wieku

Dawid Kaczmarek

Poczucie

18

bezpieczeństwa

on już dalszego udowadnia-

Postać należąca do kanonu

stanowi jedną z najważniej-

nia. Bez względu jednak na

obowiązkowego tak zwa-

szych potrzeb każdej jed-

to czy docenimy jego wagę,

nej geopolityki klasycznej,

nostki. Potwierdzająca to

czy też uznamy za kolejny,

niemiecki badacz z końca

piramida Maslowa jest tak

pozbawiony głębszego zna-

XIX wieku, Friedrich Ratzel

szeroko rozpowszechniona

czenia truizm, to ta z pozoru

jako pierwszy przedstawił

i akceptowana w naukach

prosta i zwyczajna konsta-

w swoich pracach koncep-

społecznych, że twierdzenie

tacja niesie za sobą doniosłe

cję państwa organicznego.

to, zgodnie z sentencją wy-

konsekwencje nie tylko dla

W dużym stopniu uprosz-

wodzącą się jeszcze z prawa

życia ludzi oraz interakcji

czenia zakładała ona to, że

rzymskiego manifestum non

pomiędzy nimi, lecz także

państwa funkcjonują

eget probatione, mogłoby

dla działalności państwa;

podstawie tych samych za-

równie dobrze nosić miano

zarówno w sferze stosun-

sad co inne organizmy żywe

faktu na tyle oczywistego,

ków wewnętrznych, jak i

i działają według modeli

że sam w sobie nie wymaga

zewnętrznych.

zachowań, które występu-

na

ją także w stosunkach spo-

2014 roku (uznawana prze-

je wpływ interakcji na linii

łecznych lub w środowisku

cież przez Rosję za w peł-

obywatele-państwo).

naturalnym. Tak więc gdy-

ni uzasadnioną- ze wzglę-

ten w przypadku Europy,

byśmy chcieli niejako roz-

du na konieczność obrony

eksperci uznają za źródło

winąć

stwierdzenie,

„bliskiej zagranicy” przed

powstania między innymi

idąc nadal w granicach tego

zbyt ofensywnie rozwijają-

zjawiska „fali populizmu”,

toku rozumowania, mogli-

cymi się w ich mniemaniu

która doprowadziła w wielu

byśmy wysnuć wniosek, że

strukturami NATO), trwa-

miejscach do wzmocnienia,

państwo (które przecież jest

jąca od tamtego momentu

czy nawet wyniesienia do

w pewnym sensie niczym

wojna na wschodzie Ukra-

władzy sił ochrzczonych w

innym jak

właśnie sumą

iny (pierwszy taki konflikt w

mainstreamie mianem „an-

jednostek), posiada w swojej

Europie od dłuższego czasu,

tyliberalnych”. W tym kon-

istocie taką samą hierarchię

mający niebagatelny wpływ

tekście; w większości opra-

potrzeb co człowiek i kie-

na system bezpieczeństwa

cowań, w przypadku Polski

rują nim te same instynkty.

całej

granicy

podnosi się w ramach przy-

Dlatego więc: w sytuacji za-

Unii Europejskiej), powsta-

kładu sukces wyborczy Pra-

grożenia lub utrzymującej

nie

wa i Sprawiedliwości z 2015

się dłużej niepewności co

proklamowanego przez tzw.

do swojego bezpieczeństwa,

Państwo Islamskie (co sta-

będzie ono ponad wszyst-

nowi jednocześnie skutek

Choć można by się w tym

ko promować interes wła-

destabilizacji regionu, a za-

miejscu spierać, czy pew-

sny i wszelkimi możliwymi

razem symptom zachwia-

nego rodzaju fenomen wy-

sposobami (z pominięciem

nia się globalnego systemu

borczy PIS należy umieścić

obowiązującej moralności)

bezpieczeństwa

stworzo-

w ramach opisanej w po-

dążyć do jego zabezpiecze-

nego i istniejącego w opar-

przednim akapicie dynami-

nia.

ciu o Stany Zjednoczone),

ki, to jednak faktem jest to,

czy wreszcie kryzys migra-

że partia ta doskonale od-

Wątpliwości na temat tego,

cyjny z 2015 roku i rozpo-

nalazła się w ówczesnych

czy koncepcja geopolityczna

częcie procesu Brexitu rok

nastrojach

z końca XIX wieku, w ogóle

później; wydarzenia te są w

umiejętnie je skanalizowa-

nadaje się jako kontekst do

różnym stopniu jednocze-

ła: zarówno poprzez zapew-

analizy polityki zagranicz-

śnie przyczyną, powodem,

nienie poczucia bezpieczeń-

nej państwa współczesne-

jak i rezultatem pęknięcia

stwa wewnętrznego (sta-

go, powinny zostać stanow-

w poczuciu bezpieczeństwa

nowcza decyzja ws. systemu

czo rozwiane przez nasze

nie tylko wśród państw (de

relokacji uchodźców z Bli-

doświadczenia z ostatnich

facto na całym świecie), lecz

skiego Wschodu i Afryki), jak

paru lat. Aneksja Krymu

także wśród ich obywateli

i zewnętrznego (deklaracja

przez Federację Rosyjską w

(co po raz kolejny pokazu-

zintensyfikowania obecno-

jego

wschodniej
islamskiego

kalifatu

Fakt

roku.

społecznych

i
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ści w NATO i wzmocnienia

on artykułowany przez to

gdyby nie była w zasadzie

dzy, w jakiś sposób zdołano

porównamy aktywność za-

całkiem ciekawą i trafną

sojuszu ze Stanami Zjedno-

środowisko już od czasów

równoznaczna z tym, że

je wówczas przezwyciężyć.

graniczną Prezydenta An-

taktyką negocjacyjną. Ogól-

czonymi). Dziś po pięciu la-

działalności publicznej śp.

administracja

państwowa

Jak? To kolejne pytanie bez

drzeja Dudy do działalności

nie rzecz ujmując trzeba

tach rządów Dobrej Zmiany

Lecha Kaczyńskiego. Tym

praktycznie w przededniu

stuprocentowo pewnej od-

jego poprzednika. W latach

przyznać, że pomijając małe

wiemy, że jej stanowisko w

razem jednak wszystko mo-

wyborów w Stanach Zjed-

powiedzi. Można spekulo-

2015-2020 (czyli właściwie

załamanie w trakcie sporu

stosunku do migracji było

gło potoczyć się całkowicie

noczonych, nie była właści-

wać, że dla zawiązania bli-

przez pięć lat rządów) odbył

z Izraelem nt. Ustawy o IPN

jedynie sprytnym i całko-

inaczej. Na polu relacji ze

wie przygotowana na roz-

skich relacji pomiędzy PIS

on prawie dwa razy więcej

(Onet ujawnił wtedy m.in.

wicie obliczonym na zdoby-

Stanami

wój sytuacji politycznej u

a administracją Trumpa nie

wizyt w Stanach Zjedno-

poufną notatkę ambasady

cie głosów manewrem. Po-

obóz Dobrej Zmiany rozpo-

naszego

„strategicznego”

bez znaczenia były takie

czonych niż za czasów pre-

polskiej w Waszyngtonie,

zostaje w takim przypadku

czął swoje działania od po-

sojusznika. Czy fakt ten był

czynniki jak: bliskość ideowa

zydentury Bronisława Ko-

która mówiła o blokadzie

pytanie: co z bezpieczeń-

ważnej wpadki, zaliczonej

w tamtym momencie wy-

(ze względu na deklaratyw-

morowskiego (stosunek 11

spotkań polskich władz z

stwem zewnętrznym? Czy

już w okolicach listopada

nikiem słabego przygoto-

ny konserwatyzm Trum-

do 6). Wyraźnie widać, że

prezydentem USA do czasu

udało się na tej płaszczyźnie

2016 roku.

wania merytorycznego do

pa), spełnienie przez Polskę

Polska starała się aktywnie

zażegnania sporu z Izra-

pełnienia określonych za-

kryterium finansowego 2%

podejmować kontakt z wła-

elem. Nie została ona nigdy

Zjednoczonymi,

osiągnąć coś istotnego? W

20

jakim stopniu jest ono uza-

Jak to często bywa w przy-

dań, czy też może chodziło

PKB na wydatki na zbro-

dzami Stanów Zjednoczo-

przekonująco

leżnione od związków z USA

padku

politycznej

o zbyt wielkie przywiązanie

jenia w ramach NATO oraz

nych przy różnych okazjach.

wana),

i wreszcie:

rzeczywistości, moglibyśmy

do przedwyborczych son-

znacznie bardziej prozaicz-

W trakcie rozmów lobbo-

oboma krajami są bardzo

się o niej nawet nie dowie-

daży i mainstreamowej nar-

ny (lecz nie mniej istotny)

wano głównie za wsparciem

dynamiczne i odbywają się

Jak na początku lat dwu-

dzieć, gdyby nie mieszanka

racji, która jak pamiętamy w

fakt, że wobec rezerwy spo-

USA w zakresie dywersyfi-

na znacznie wyższym po-

dziestych XXI wieku wy-

przypadku,

dociekliwości

zasadzie ustawiła wtedy de-

łeczności międzynarodowej

kacji dostaw energii, oraz

ziomie niż za czasów rządu

gląda stan bezpieczeństwa

mediów i nieudolności de-

batę na temat ówczesnych

i chłodnego przyjęcia z ja-

wzmocnienia

koalicji PO-PSL.

Polski na arenie międzyna-

cydentów. Witold Waszczy-

wyborów prezydenckich na

kim spotkał się na początku

wojsk

rodowej.

kowski, ówczesny Minister

całym świecie? Na tą chwi-

nowy prezydent USA, jego

Polsce. Do oficjalnych spo-

Na szczególną uwagę w tym

Spraw Zagranicznych w rzą-

lę nie sposób udzielić w tym

administracja została nieja-

tkań z Donaldem Trumpem

kontekście zasługuje współ-

Punkt pierwszy i ostatni:

dzie Beaty Szydło (notabene

miejscu jednoznacznej od-

ko zmuszona do oparcia się

doszło dwa razy: we wrze-

praca na polu:

Stany Zjednoczone

chyba największe rozczaro-

powiedzi.

o tradycyjne więzy i ustabi-

śniu 2018 roku i w czerwcu

W ramach kronikarskiej do-

wanie okresu 2015-2020),

lizowane na przestrzeni lat

2019 roku. Choć należy od-

-dyplomatycznym:

kładności, na samym po-

pytany o kontakty rządu z

Dość rzec, że wspomniane

kontakty w przeprowadza-

notować, że zdjęcie z pod-

przede

czątku tej części artykułu,

otoczeniem Donalda Trum-

powyżej zaniedbanie mo-

niu swoich działań w sferze

pisywania przez Andrzeja

wymienić Inicjatywę Trój-

należy zauważyć, że po-

pa, powiedział w rozmowie z

głoby w określonych wa-

zewnętrznej.

Dudę umowy energetycznej

morza, która pomimo tego,

stulat wzmocnienia relacji

Bogdanem Rymanowski na

runkach stanowić poważną

na stojąco obiegło Internet,

że jak się oficjalnie deklaru-

z USA i stworzenia „tran-

antenie TV24, że: „Z tego, co

i długotrwałą przeszkodę

Faktycznie trzeba tu przy-

całkiem słusznie stając się

je jest niezależną inicjatywą

satlantyckiej”

w

wiem, tam są Polacy, związa-

na drodze do zrealizowania

znać, że relacje dyploma-

powodem do żartów i kpin,

państw Europy Środkowo-

agendzie politycznej Prawa

ni z Polonią. Trzeba natych-

sztandarowego

postulatu

tyczne ze Stanami Zjedno-

to trzeba także przyznać, że

-Wschodniej (wspomina się

i Sprawiedliwości nie był

miast uruchamiać wszystkie

wyborczego PIS w zakresie

czonymi udało się za czasów

późniejsze forsowanie hasła

w tym kontekście głównie o

niczym nowym lub wyjąt-

kanały”. Ta krótka, prawie

polityki zagranicznej. Jed-

obecnych rządów znacznie

„Fort Trump” w kontekście

Polsce i Chorwacji), to jed-

kowym. Na różne sposoby i

jednozdaniowa wypowiedź

nak jak wiemy z perspek-

zintensyfikować. Widać to

utworzenia bazy amerykań-

nak trudno sobie wyobra-

przy różnych okazjach był

mogłaby przejść bez echa,

tywy obecnego stanu wie-

wyraźnie

skich wojsk w Polsce, było

zić. by mogła zawiązać się

Polski

naszej

zwłaszcza,

gdy

obecności

amerykańskich

relacje

zdementopomiędzy

w

wszystkim

tu
trzeba
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w określonym kształcie bez

wy amerykańskiego gazu

wej Mariusz Błaszczak pod-

bardziej

wsparcia politycznego Sta-

skroplonego LNG do Pol-

kreślał, że dadzą nam one

efektowne.

nów

Do-

ski, należy wymienić przede

przewagę w powietrzu.

bitnie pokazuje to między

wszystkim dwie długoter-

innymi

obec-

minowe umowy z paździer-

ność Donalda Trumpa na II

niż

Unii Europejskiej), co nasu-

szym żywotnym interesie.

wa wniosek nt. ograniczonej

Po trzecie: nie trudno sobie

funkcjonalności tej inicja-

wyobrazić

W każdym z omawianych

tywy na arenie międzyna-

przez Amerykanów Inicja-

Głos przeciwny

przypadków:

Stany

rodowej. Dodatkowo trudno

tywy Trójmorza w ramach

nika tego samego roku, za-

Faktycznie; jeśli miałbym

Zjednoczone odnoszą dwu-

oprzeć się wrażeniu, że za

dźwigni

szczycie Państw Trójmorza

warte pomiędzy PGNiG oraz

zakończyć w tym miejscu

krotnie większe korzyści od

wsparciem Amerykanów dla

stosunku do Federacji Ro-

w Warszawie (jedyna gło-

firmami Venture Global Cal-

artykuł, zostawiając czy-

Polski, albo waga otrzyma-

Trójmorza stoją trzy bardzo

syjskiej. To z jednej strony

wa państwa spoza państw

casieu Pass i Venture Global

telnika jedynie z pewnego

nych przez nas korzyści nie

namacalne kwestie, które w

stawia nas w roli zakładnika

uczestniczących), czy też

Plaquemines LNG. Obie za-

rodzaju zbiorem komunika-

jest tak duża jak starano się

dłuższej perspektywie nio-

relacji rosyjsko-amerykań-

stosunkowo niedawna de-

kładają dostawę około 1 mi-

tów prasowych na temat re-

to przekazać opinii publicz-

są za sobą zagrożenie dla

skich, a z drugiej po raz ko-

klaracja Sekretarza stanu

liona ton LNG rocznie przez

lacji ze Stanami Zjednoczo-

nej, albo też Polska uzysku-

naszego kraju. Po pierwsze

lejny w charakterze „ofia-

Mike’a Pompeo, który na

okres 20 lat, co według ów-

nymi, rzeczywiście można

je korzyści w perspektywie

Stany Zjednoczone zdawały

ry”, która mogłaby zostać

ostatniej konferencji w Mo-

czesnego

spółki

by było wysnuć uprawniony

krótkoterminowej, znacznie

się (zwłaszcza na początku)

złożona przez Amerykanów

nachium, ogłosił w imieniu

PGNiG,

Woźniaka,

wniosek, że rok 2015 wpro-

komplikując

promować Trójmorze jako

na ołtarzu poparcia Rosji dla

Waszyngtonu

prze-

stanowiło pierwszy tak dłu-

wadził nas w nową erę ak-

żenie w perspektywie dłu-

pewną

alternatywę/klin

działań skierowanych prze-

kazania jednego miliarda

goterminowy kontrakt na

tywności Polski na arenie

goterminowej. Szczególnie

wbity w Unię Europejską na

ciwko wzrastającym w siłę

dolarów amerykańskich do

zakup amerykańskiego su-

międzynarodowej,

kraj

widać to na przykładzie Ini-

linii podziału pomiędzy sta-

Chinom.

Funduszu

rowca w Europie Środkowo

nasz, jak obiecywano to w

cjatywy Trójmorza. Reali-

rą i nową Europą. Zabieg taki

Wschodniej.

czasie

przedwyborczych

zacja takiej idei w praktyce,

w momencie gdyby okazał

Dzięki współpracy na polu

przepychanek, rzeczywiście

może budzić ciepłe odczu-

się sukcesem, mógłby de

zbrojeniowym

„wstał z kolan”. Tak skrojo-

cia w kręgach narodowych,

facto posłużyć do trwałej

ście uzyskaliśmy dostęp do

na myśl przewodnia tekstu,

ze względu na pewnego ro-

dezintegracji

kontynentu

sprzętu uznanego na całym

bez wątpienia pasowałaby

dzaju zbieżność z przed-

europejskiego i wyłączyć go

świecie i to na zasadach,

do serwisu TVP, lecz z dru-

wojenną ideą Intermarium.

z rywalizacji na arenie glo-

które byłby niemożliwe do

giej strony nie zmienia to

Jednak w tym przypadku

balnej. Po drugie: Trójmo-

uzyskania w przypadku po-

faktu, że bez dodania głęb-

podobieństwo

rze doskonale wpisuje się

przednich

szej analizy, ten tekst nie

tak naprawdę na z grubsza

w

strategię

nych. Na tym jednak w grun-

mógłby być po prostu na-

podobnym zasięgu geogra-

przeciwdziałania chińskim

cie rzeczy kończy się kwestia

zwany merytorycznym.

ficznym. Należy zauważyć,

wpływom w regionie (Gru-

pozytywów.

że przez pięć lat swojego

pa 17+1). Przy odpowiednio

powyżej zakupy (zwłaszcza

Kiedy pochylimy się nad

istnienia, realizacji docze-

silnym nacisku; udział USA

w

szczegółami, jak na dłoni

kał się jedynie ekonomiczny

w tej inicjatywie mógłby z

F-35) odbyły się z pominię-

widać, że działania aparatu

aspekt Trójmorza. Projekt

powodzeniem uniemożliwić

ciem

państwowego, które w me-

ten nie przełożył się nato-

Polsce prowadzenie polity-

targowego i uznanych zasad

diach publicznych przed-

miast na żadne wymierne

ki wielowektorowej, która

transparentności. Ich reali-

stawia się jako przełomowe,

korzyści polityczne (np. w

zwłaszcza na płaszczyźnie

zacja niebezpiecznie mocno

w swej istocie są znacznie

zakresie pozycji Polski w

gospodarczej leży w na-

uzależniła nas od jednego

Zjednoczonych.
honorowa

plan

Trójmorza

ce-

lem wsparcia animowanych

prezesa
Piotra

przez niego projektów energetycznych i infrastrukturalnych. Dodatkowo warto
w tym miejscu wspomnieć o
aktywnych działaniach Stanów Zjednoczonych przeciwko niemiecko-rosyjskiemu projektowi Nord-Stream 2 (stanowcze sankcje
ekonomiczne

z

grudnia

2019 nałożone na firmy biorące udział w budowie gazociągu).

podpisanych

-zbrojeniowym: dzięki pogłębionym relacjom z USA,
Polska uzyskała możliwość
zakupu sprzętu wojskowego,

faktycznie

dostępne-

go jedynie dla sojuszników
wyższego rzędu. Chodzi w
tym miejscu o: dwie baterie
systemu rakietowego ziemia powietrze MIM-104 Patriot oraz trzydziestu pięciu
myśliwców nowej generacji

-energetycznym: tu prócz
w

listopa-

dzie 2017 roku i w czerwcu
2018 kontraktów na dosta-
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efekciarskie

F35A Lightning, które zostały
szczególnie entuzjastycznie
przyjęte przez obóz władzy,
a Minister Obrony Narodo-

a

albo

swoje

poło-

kończy

się

amerykańską

wykorzystania

negocjacyjnej

rzeczywi-

ekip

przypadku

w

politycz-

Wspomniane
myśliwców

postępowania prze-
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państwa, co w przypadku

strony tak mocne związanie

Stan faktyczny

czeństwa została złożona

Związana z nim dynamika

Nic dobitniej nie pokazu-

np. zmiany kursu politycz-

się ekonomiczne ze Stana-

Model obecnych relacji Pol-

przez polityków Zjednoczo-

może jednak zostać równie

je braku zdolności do my-

nego

Zjednoczo-

mi Zjednoczonymi zamyka

ski z USA w zasadzie w stu

nej Prawicy (choć nie jest to

szybko odwrócona, choć-

ślenia

nych mogłoby okazać się dla

nam drogę do uzyskiwania

procentach odpowiada ty-

tylko ich wina) w ręce pań-

by nawet w imię partyku-

polskich elit niż sprawa re-

nas okazać poważnym za-

surowców z innych źródeł.

powemu

rela-

stwa, co do którego działań

larnych korzyści w polityce

lacji ze Stanami Zjednoczo-

grożeniem. Podpisane umo-

To de facto stoi w jaskrawej

cji Imperium z państwem

wy przyniosły nikłą korzyść

sprzeczności z deklarowa-

o statusie, który nie mieści

nie możemy być niczego tak

wewnętrznej, jeśli zostanie

nymi. Austriacki myśliciel

dla wzmocnienia zdolności

nym przez rząd dążeniem

się nawet na dobrą sprawę

naprawdę pewni. Jest tak

on zastąpiony przed kan-

Erik von Kuehnelt-Leddihn

krajowego przemysłu zbro-

do dywersyfikacji dostaw w

w granicach naukowego po-

już nie tylko ze względu na

dydata

trafnie kiedyś zaważył, że:

jeniowego (tę kwestię pod-

tym sektorze (za przykład

jęcia „mocarstwa regional-

opisywaną powyżej, oczy-

nawet bardziej ostrożnego

„Ogromna

noszono w przypadku sys-

może posłużyć w tym miej-

nego”. W takim przypadku

wistą dysproporcje sił, lecz

Republikanina (jeśli nie w

politykiem a mężem stanu

temu Patriot, gdzie obniżkę

scu zatrzymanie inwestycji

z uwagi na oczywistą dys-

także ze względu na kwestie

tej kadencji, to w następnej

polega na tym, że dla polity-

ceny zamówienia osiągnięto

PGNiG w Iranie ze względu

proporcje sił i kompletnie

znacznie bardziej prozaicz-

ze względu na ogranicze-

ka ważny jest ponowny wybór

kosztem zniwelowania off-

na groźbę amerykańskich

inną płaszczyznę działań, w

ne. Nowe i niespodziewane

nia konstytucyjne). Bezpie-

lub sukces wyborczy jego par-

setu). Wreszcie: w obu przy-

sankcji gospodarczych).

warunkach zagrożenia per-

otwarcie w relacjach ze Sta-

czeństwo Polski jest zatem

tii, zaś dla męża stanu liczy się

nami Zjednoczonymi oka-

poważnie

tylko dobro jego kraju i przy-

zało się możliwe dzięki nie-

naszych relacji z USA zdaje

Stanów

padkach zakup wspomnianego

uzbrojenia

przed-

stawiono jako fundamen-

modelowi

spektywa zauważona przez

zagrożone,

czy

los

Tą część artykułu można

Ratzela w XIX wiek będzie

by

w miarę upływu czasu za-

ortodoksyjnemu

podejściu

się być jasny, a jego przypieczętowanie łączy się z

doskonale

podsumo-

różnica

między

szłych pokoleń”.
Nie mógłbym znaleźć bar-

talny krok w modernizacji

wać wyborem rzeczywiste-

znaczać się coraz mocniej

Donalda Trumpa do liberal-

Wojska Polskiego- co było

go symbolu relacji polsko-

i mocniej. Oznacza to tyle,

nego porządku w stosun-

pytaniem: nie czy to się sta-

sprawnym zabiegiem pro-

-amerykańskich w latach

że Stany Zjednoczone będą

kach

nie, lecz kiedy.

pagandowym, lecz niczym

2015-2020.

kontynuować

ponadto. Transakcje prze-

dowego „wstawania z ko-

kowany jeszcze za czasów

prowadzone dzięki relacjom

lan”, bardziej nadaje się w

Baraka Obamy zwrot w kie-

ze Stanami Zjednoczonymi

tym miejscu tutaj pani am-

runku Azji, wskutek czego

właściwie zamknęły tak po-

basador Mosbacher, której

Europa (a zwłaszcza Europa

trzebną obecnie dyskusje na

szereg wpadek i skandali z

Środkowo Wschodnia) za-

temat reformy i moderni-

jej udziałem, nasuwa cał-

cznie tracić dla Ameryka-

zacji Polskich Sił Zbrojnych.

kiem możliwy wniosek, że

nów znaczenie strategiczne,

Podobnie

kwe-

nie traktuje ona Polaków

przez co gwarancje bezpie-

stia ze współpracą na polu

poważnie jako politycznych

czeństwa dla Polski mogą

Częstochowa 2014.

energetycznym. Dzięki do-

partnerów, lecz raczej jako

się wkrótce okazać nie wiele

stawom LNG z USA, Polska

chwilowych zarządców ko-

warte, zwłaszcza gdy zosta-

• „Azyl i migracja w UE: fakty i liczby”, Parlament Europejski, https://www.

zyskuje szansę na choć czę-

lejnej zdobyczy w akwarium

ną zderzone z koniecznością

ściowe uniezależnienie się

globalnego Pax Americana.

globalnego przeciwdziała-

wygląda

(lub zyskanie przestrzeni w

Zamiast

rzą-

Rosyjskiej. Jednak z drugiej

nia postępom Chin.
Sprawa

międzynarodowych.

dziej trafnego podsumowania dla swojego artykułu.

zapocząt-

naszego
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"Konformista 2029", reż. Bartosz Szydłowski, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie

Uległość
Tomasz Sroczyński

Studium pandemii
i widma kryzysu

„Ludzie żyjący w określonym systemie społecznym prawdopodobnie nie potrafią sobie wyobrazić
punktu widzenia tych, którzy niczego od systemu nie oczekując, planują jego zniszczenie.”
Michel Houellebecq - „Uległość”
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Uległość. Uległość w za-

mu poczuciu bezpieczeń-

czywistość, w której z hi-

stanej rzeczywistości jest

stwa, a równocześnie wie-

perboliczną siłą, możemy

powszechna. Niemalże tak

rze, że nauka przyniesie

przejrzeć się w lustrze bez

mocno

deklarowana

odpowiedzi na nasze py-

zbędnego makijażu. Tyl-

wiara. Uległość jest jed-

tania. Wierzymy, że naj-

ko czy będziemy ze sobą

nak silniejsza, bo dotyka

gorsze jest za nami, ale też

szczerzy i nie zamkniemy

wszystkich, nawet jeżeli

mamy wątpliwą nadzieje,

oczu?

się jej wstydzą. Natomiast

że jutro będzie pozbawione

wiara wymaga od nas de-

strachu. Globalna pande-

„Kościoły są czymś w ro-

klaracji woli. Ulegamy pa-

mia, spowodowała świa-

dzaju

nice, strachowi, a niekiedy

tową, ale też nie ma co się

Człowiek składa się z ciała,

także złudnemu przeko-

czarować, również polską

które trzeba chronić i pielę-

naniu, że strach pozwoli

epidemię wiary w uprosz-

gnować, ale składa się tak-

na racjonalne zachowania

czoną rzeczywistość. Rok

że z duszy. I tą przestrzenią,

stadne. Ulegamy złudne-

2020

w której leczone są dusze,

jak

„przyniósł”

rze-

szpitali

dla

duszy.

przynajmniej ludzi wierzą-

pominali, że za rządów

obozów politycznych. Po-

cych, są właśnie świątynie.

Platformy

zwolę sobie na ogranicze-

W kościołach można spo-

mieliśmy

tkać przede wszystkim Pana

vatowską i niedofinanso-

-

Boga i to jest potrzeba tak

waną telewizję publiczną.

Zjednoczonej Prawicy oraz

głęboka w przypadku ludzi

Zbliżała się premiera filmu

szeroko

wierzących, że my jako rząd,

„Zenek” na VOD, a rząd

centrowo-liberalnej sku-

jako państwo, pozostawia-

negocjował dla Polaków,

pionej

my tutaj autonomię insty-

kolejny zakup uzbrojenia

Obywatelskiej – a co za

tucjom kościelnym.”

z naszymi sojusznikami z

tym idzie, dwóch koncep-

- Jarosław Gowin

USA, wydając kilkadzie-

cji narracji wizji dobro-

siąt miliardów bez offse-

bytu. W pierwszym prze-

I. Epilog

tu, ale zapewniając opinię

ważały emocje, wyrażane

Do Polski informacje na

publiczną, że sojusznicy

przez poczucie odzyski-

temat wirusa, który roz-

odpowiednio

na

wanej godności milinów

przestrzeniał się w Chi-

tym zakupie. Życie toczyło

Polaków, pozornie dzięki

nach docierały dość spo-

się powoli, jak w zielonym

działaniom

kojnie.

swoje

„Shire” z powieści Tolkie-

który jawił wizję emana-

tematy, o wiele bardziej

na, bo przecież w powie-

cji dobrobytu postrzega-

istotne. Rząd Prawa i Spra-

ściowym

„Śródziemiu”

ną przez pryzmat polityki

wiedliwości pracował nad

polityką przejmowały się

społecznej i nacjonalizacji

pierwszym zrównoważo-

tylko metaforyczne „orki

części gałęzi gospodarki,

nym budżetem, telewizja

i gobliny” z poziomem in-

przy równoczesnej tubie

publiczna miała otrzymać

teligencji rozmiaru buta.

propagandowej

Mieliśmy

Obywatelskiej
ogromną

zarobią

lukę

2 miliardy z budżetu pań-

nie ich liczby do dwóch
polityków

dzisiejszej

pojętej
wokół

koalicji

Platformy

rządów

PiS,

mamią-

cej miliony Polaków wizją

stwa, a szumna produkcja

Nic wówczas nie wskazy-

„Chrystusa Narodów”. W

TVP „Zenek” miała być

wało na to, że przyjdzie

drugim zaś, setki kilome-

dostępna na VOD. Mijały

nam się zmierzyć z praw-

trów wybudowanych dróg,

tygodnie, serwisy infor-

dopodobnie jednym z naj-

zielona wyspa ze wzro-

macyjne od czasu do czasu

większych kryzysów spo-

stem PKB i ciepła woda w

przekazywały informacje o

łecznych, zdrowotnych i

kranie, stanowiły odpo-

kolejnych krajach, w któ-

gospodarczych od zakoń-

wiedź na palące problemy

rych pierwsze osoby były

czenia II Wojny Światowej.

całego pokolenia Polaków,

zarażone

koronawirusem

które cierpliwie oczekując

COVID19. Marszałek Se-

II. Rozwój uległości

dobrobytu i drwiąc z pol-

natu poleciał na ferie do

Przez ostatnie piętnaście

skiego ciemnogrodu, za-

Włoch, a rządzący w te-

lat obserwowaliśmy wojnę

kładało rodziny w Zachod-

lewizji

pozornie przeciwstawnych

niej Europie, wracając do

publicznej

przy-
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kraju jedynie na święta.

służby

jącą na kwotę 212 miliar-

dopłatami do miejsc pracy

czona

zdrowia. Pomimo remon-

dów złotych. Oczywiście

(40 % wynagrodzenia pra-

cji, odbija się „czkawką”

stwa.

W ten sposób, nie refor-

tów budynków placówek

państwo nie zabezpieczyło

cownika). Państwo udziela

urzędom,

„Kryzys

mując Państwa, nie inwe-

medycznych

zakupów

takich środków, stąd ruchy

pożyczek

sobie radzić z narastają-

w

stując w przyszłość, nie

części niezbędnego sprzę-

w postaci skupu obligacji

biorców w kwocie

pięciu

cą falą wniosków. Równo-

rytarnym

proponując

struktural-

tu medycznego, w dalszym

państwowych przez NBP

tysięcy złotych, a prowa-

cześnie w szpitalach bra-

tem

nych, śmiałych wielolet-

ciągu nasz kraj posiada

(bank centralny, którym

dzący działalności gospo-

kuje sprzętu medycznego,

w prawomocność pośród

nich planów państwowych,

jedną z najmniejszej liczby

jest Narodowy Bank Polski,

darcze, mogą wystąpić do

personel nie posiada od-

elit, których wierność jest

trwaliśmy w uśpieniu. Aż

lekarzy przypadających na

nie może zgodnie z Kon-

Zakładu Ubezpieczeń Spo-

powiednich środków bez-

warunkiem

znaleźliśmy się u progu

sto tysięcy mieszkańców

stytucją finansować, jak

łecznych

zawieszenie

pieczeństwa choćby naj-

sprawowania władzy.”

pandemii. Ta uległość wo-

(na tle państw OECD), a

również pożyczać środków

składek. W ramach „tar-

bardziej podstawowych tj,

Francis Fukuyama - „Ko-

bec pozornych sporów jest

wydatki na służbę zdrowia

finansowych budżetowi) i

czy”, rząd deklaruje 30

maski ochronne, a spani-

niec historii”

winą całego naszego po-

sytuują nas w samym ogo-

w ten sposób, Prezes Gla-

miliardów na inwestycje

kowani pacjenci nie mogą

kolenia.

nie krajów rozwiniętych.

piński wspomaga budżet,

publiczne oraz gwarancje

się dodzwonić do sanepi-

Z wielkim podziwem część

Mając niewydolną służbę

deklarując ogromne akty-

dla sektora bankowego.

du.

mediów i gremiów eks-

III. Uległość Państwa –

zdrowia w czasach względ-

wa i rezerwy Narodowego

tarcza antykryzysowa.

nej prosperity, ciężko po-

Banku mimo iż, pojawiają

Jak mawia stare przysło-

Politycy mają natomiast

się o chińskim „sposobie”

„Kryzys

wiedzieć

„sprawdzam”,

się coraz częściej zarzu-

wie - „papier przyjmie

zupełnie inną hierarchię

na walkę z koronawiru-

towy, ale nikt nam nie po-

w momencie widma epi-

ty wobec tego mechani-

wszystko”. Niestety tak,

priorytetów. Zbliżają się

sem. Władze uzbrojone w

może, dlatego nasz pro-

demii i dziesiątek tysięcy

zmu jako próbie „dodru-

też dzieje się dzisiaj. Brak

wybory prezydenckie, więc

nieograniczony dostęp do

gram

pacjentów wymagających

ku” pieniądza przez bank

reformy kodeksu pracy i

historyczny,

irracjonalny

urządzeń mobilnych oby-

hospitalizacji.

centralny,

uregulowania tzw. „śmie-

strach przed możliwością,

wateli, brak jakichkolwiek

ciówek”.

chociażby częściowo prze-

regulacji

prowadzanych

prywatnych

wiadomości,
ograniczenia

jest

ogólnoświa-

wsparcia

zakłada,

że radzimy sobie komplet-

żadnych

reform

i

nie sami. Pakiet bardzo sze-

30

jeszcze

co

wyższą

groziłoby
inflacją.

dla

o

przedsię-

reforma
które

cyfryzapróbują

IV. Uległość Społeczeńlegitymizacji

społeczeństwie
oznacza

zachwianie

„szarej

zawiary

skutecznego

perckich,

Plaga

auto-

wypowiadało

w

filtrowaniu

roki, bardzo głęboki, bardzo

Zamknięcie

kompleksowy”

doprowadziło do pozba-

W ramach „tarczy”, rząd

wielu

gospo-

za pośrednictwem Inter-

drakońskie

- Andrzej Duda

wienia źródeł dochodów

sięgał

instrumenty,

darki, zwłaszcza w naj-

netu, przynosi skutek w

w

zapewne milinów Polaków

które rzecz jasna powinny

bardziej dotkniętych przez

absurdalnych

nej, częstokroć pozbawia-

Gdy pandemia koronawi-

(o szacunki dzisiaj jest

być zabezpieczone i przy-

„blockout”

przeprowadzenia

rusa zaczęła się rozprze-

ciężko, gdyż nie posiada-

gotowane dużo wcześniej,

strzeniać w Polsce, rząd

my pełnych danych za IQ

podjął racjonalną decyzję

gospodarki

strefy”
po

zatrudnienia
obszarach

branżach

w

tj.

wyborów

pomysłach

przestrzeni

publicz-

wybo-

nie swobody decyzyjności

gastronomii, hotelarstwie

rów korespondencyjnych.

jednostki w starciu z roz-

ale niestety nikt tym fak-

i w drobnych usługach,

Popularne swojego czasu

porządzeniami władzy, a

2020 roku, a skutki za-

tem nie przejmował się

prowadzi do niemożno-

było sformułowanie „Pań-

wręcz dystopiczne infor-

o zamykaniu gospodarki

pewne będą widoczne do-

w

wyśmienitych

ści zapewnienia dochodów

stwo teoretyczne”, ale być

macje o krajobrazie chiń-

i wprowadzaniu społecz-

piero jesienią). W związku

wzrostów gospodarki. Tak

zarówno pracownikom, jak

może gdyby był prowa-

skiego

nej kwarantanny. Na py-

z powyższym rząd przygo-

więc, Fundusz Pracy, który

i

zabez-

dzony ranking, na najpre-

wyzwalają

tanie dlaczego ta decyzja

tował „tarczę antykryzy-

przez lata był drenowany,

pieczenia

pracodawców.

cyzyjniejsze opisanie III

implementacji powszech-

był racjonalna, odpowiedź

sową”, a w zasadzie kilka

a mógłby zostać przezna-

Spóźnione

ruchy

rządu

RP w 2020 roku, mogłoby

nej inwigilacji obywatela

nasuwa się niemalże sama.

„tarcz”, zapowiadając na

czony na ratowanie miejsc

prowadzą do fali zwolnień

wygrać określenie „Pań-

przez służby państwowe

Przez lata nie dokonaliśmy

początku pomoc opiewa-

pracy, został zastąpiony

i

stwo z dykty”.

w

okresie

odpowiedniego

bankructw.

Niedokoń-

kraju

społeczeństwa,
pokusę

chęci

nadwiślańskim.
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Jak się okazuje, może na-

rie

oczywiście

i jednorodne, ale w rze-

V. Przedsiębiorcy, Konfe-

nesowego, a w rzeczywi-

pracownika w oparciu o

rodem Polacy są krnąbr-

nie są niczym nowym, ale

czywistości jesteśmy wy-

deracja, pracownicy i pra-

stości rzecznika interesów

umowę o pracę, eliminując

nym, ale społeczeństwem

skala wiary w powszechny

padkową liberalnych eks-

codawcy – studium ago-

wielkiego

ale

tzw. „śmieciowe” zatrud-

strachliwym

spisek jest przerażająca.

perymentów z co najmniej

nii.

nieraz drobnego przedsię-

nienie, o tyle w zaistniałej

spo-

Oklaski dla medyków, co-

trzech dekad. Uległość wo-

„W

społecz-

biorcy. Opinia publiczna

sytuacji to przedsiębiorcy i

kwarantanny

raz częściej są zastępowa-

bec ciągot dyktatorskich,

nym modernizacja umac-

mamiona wizją dobrobytu

pracodawcy domagają się

mandatami

ne w najlepszym wypadku

miesza się z autorytar-

nia

mi-

w krainie niskich podat-

od Państwa pomocy i in-

i obrazami telewizji pu-

niechęcią do zbliżania się

ną wizją indywidualizmu,

litarną i polityczną siłę

ków i braku powszech-

terwencji. Wśród propo-

blicznej o gotowości służb

do

przesiąkniętego

społeczeństwa jako cało-

nych

nowanych przez związki

do bezpardonowej walki z

zdrowia, a w najgorszym

ści, w ludziach zaś ugrun-

ubezpieczeń

nieprzestrzegającymi roz-

przypadku, do zastrasza-

towuje zaufanie do własnej

to: wymarzona obietnica

zań pojawiły się koncepcje

porządzeń rządowych, po-

nia,

Kryzys społeczny, może

kultury. W wymiarze in-

czy największe kłamstwo?

finansowania

łączony ze strachem wobec

mienia. Strach towarzyszy

się

najgłębszym

dywidualnym rodzi uczu-

Wkraczając na rynek pra-

dzeń pracowniczych przez

chwiejącej się służby zdro-

ludzkości od zarania i zu-

ze wszystkich skutków, z

cie alienacji i anomii, gdy

cy, miałem okazję usłyszeć

Skarb Państwa, zwolnienia

wia, spowodował, że ob-

pełnie nie jest niczym no-

jakimi będziemy musieli

rozpadają się tradycyjne

nieśmiertelną dewizę pol-

pracodawców z obowiązku

razy pustych ulic stały się

wym. Zachowania stadne i

się zmierzyć w trakcie/po

więzi i stosunki społeczne.

skiego

„na

płacenia ubezpieczeń spo-

zupełnie normalne. Nie-

koncepcję człowieka, jako

pandemii COVID19. Ciężko

Prowadzi do kryzysu toż-

Twoje miejsce pracy jest

łecznych, czy wreszcie po-

stety lata miernej edukacji

istoty społecznej, zostały

będzie skleić jeden rozbi-

samości, na który odpo-

wielu chętnych”. Po krót-

mocy finansowej w postaci

i jeszcze niższego poziomu

doskonale opisane przez

ty „dzban”, a tym bardziej

wiedzi dostarcza religia.”

kiej przerwie na oddech,

bezzwrotnych

medialnego, doprowadziły

naukę. Z drugiej zaś stro-

stworzyć piękną ceramikę

Samuel P. Huntington -

słyszałem również tekst

gwarancji

nasze

na

ny deficyt społecznego za-

z

„Zderzenie Cywilizacji”

o tym jak państwo okrada

dla kredytów i pożyczek,

skraj uległości. Uległości

ufania, postępująca ato-

„dzbanków”.

mnie (a już nie wspomina-

czy

wobec własnych upiorów.

mizacja, przynosi skutki,

Kościół Katolicki, samo-

Zysk.

Inwesty-

jąc o pracodawcy), z wy-

Tak więc, z jednej strony,

których eksperci nie prze-

rządy, grupy zawodowe,

cje. Te trzy hasła były po-

pracowanej pensji i gdy-

Nie da się pominąć silnego

bardzo rozsądnie zacho-

widywali

grupy społeczne, jak rów-

wtarzane przez lata. De-

bym tylko mógł otrzymać

głosu Konfederacji, które-

wujemy się nie wycho-

miesięcy temu.

nież państwo, nie tylko

pozytariuszami

sloganu

pensję wyrażoną w war-

go częścią są koledzy z Ru-

mają do odrobienia po-

prymatu zysku nad czło-

tości brutto, to nigdy bym

chu Narodowego. Z jednej

nym.

i

posłusz-

Obowiązek

łecznej
wzmocniony

społeczeństwo

spiskowe

pracowników

czy

służby

niszczenia

jeszcze

ich

kilka

dząc w sposób zbędny z
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tumiwi-

sizmem.

okazać

milinów

potłuczonych

wymiarze

ekonomiczną,

Zarówno
Dochód,

i

kapitału,

obowiązkowych
społecznych

pracodawcy:

przedsiębiorców

rozwiąwynagro-

pożyczek,
bankowych

umorzenia

odsetek.

naszych domów i unika-

Możliwe, że nigdy nie zo-

ważną lekcję, ale wspólnie

wiekiem (czy też odpowie-

nie poprosił o podwyż-

strony, zgrabnie zwracają

my spotkań towarzyskich.

staliśmy społeczeństwem,

będziemy musieli zasta-

dzialnością

kę.

uwagę na niekonsekwent-

Z drugiej strony, jesteśmy

a nadal tkwimy w podzia-

nowić się nad tym, w jakim

przez lata była spora część

przewrotna. Przez wiele

ne

w stanie uwierzyć w każ-

łach

toż-

kraju będziemy chcieli żyć

przedsiębiorców,

praco-

lat pracownicy domagali

nie rządu oraz wskazując

dą informację, łącznie ze

samość narodowa została

w najbliższych latach, a to

dawców i ich przedstawi-

się od Państwa, „usztyw-

w przygotowanych przez

spiskiem

zastąpiona

tożsamością

wymaga od każdego z nas

cieli. Identyczne fryzury,

nienia” umów pracy, po-

siebie rozwiązaniach, chęć

formatycznej, która chce

klasy konsumpcyjnej, so-

przewartościowania swo-

wyuczona

oraz

kaźnego

wzrostu

jak

masowo zarażać Polaków

lidarność

in-

jego myślenia i porzucenia

powtarzanie

komunałów

malnego

wynagrodzenia,

polskiego biznesu. Z dru-

koronawirusem,

a

może

dywidualnym koniunktu-

utartych schematów my-

– tak złośliwie można by

skutecznych kontroli Pań-

giej zaś strony po raz ko-

i

poprzez

ralizmem i tak oto, mamy

ślenia i działania.

przedstawić

na

stwowej Inspekcji Pracy,

lejny,

rozbudowę sieci 5G. Teo-

społeczeństwo rozwinięte

biz-

czy wreszcie zatrudniania

prawa, stanowią w tych

branży

nowotworami

telein-

plemiennych,

społeczna

idealnego

społeczną),

mimika

przepis

eksperta

Rzeczywistość

bywa

mini-

i

spóźnione

najszerszej

pracownik

działa-

ochrony

i

jego
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postulatach jedynie for-

przez Janów Kowalskich i

koncepcję służby zdrowia.

tucji, tak aby budowa no-

PKB, w tej kwocie powin-

mułę przedmiotową skut-

powodem takiego działa-

Tego ciężaru nie można

wego Państwa mogła się-

ny być zawarte wydatki

ku

działalności

nia nie jest fakt korelacji

przerzucić tylko na przed-

gnąć korzeni. Nim do tego

na badania naukowe (w

Państwo

gospodarczej. Ciężko mi

pomiędzy tą godnością, a

siębiorców, ale nie można

dojdzie, warto zaryzyko-

tym nad szczepionkami).

gwarantować

dostrzec wśród części roz-

zadziwiającym faktem by-

nim

wszystkie

wać i spróbować dialogu

Równocześnie

zatrudnienie i przedsię-

sądnych postulatów, jaki-

cia częścią przedsiębior-

molekuły poza prowadzą-

społecznego o konieczno-

moment na uruchomienie

biorcom,

kolwiek sens dla propozycji

czej Polski, a jedynie wzór

cymi działalność gospo-

ści zwalczenia kryzysu na

środków na budownictwo

li dochody i w finale byli

dobrowolności

wniosku, na którym wid-

darczą.

barkach Państwa,w któ-

społeczne. W dalszym cią-

zmuszeni

rym

gu borykamy się z jednym

działalności, dochód pod-

z najniższych wskaźników

stawowy. To rozwiązanie

powierzchni mieszkalnych

oczywiście powinno być na

ochrony

ubezpie-

czeń społecznych, bo jak
system

ochrony

nieje „Jan Kowalski”.

emery-

VI. Nowy „New Deal”, a

będziemy

wspólnie

partycypować.

przyszedł

powinno

za-

tracącym

którzy
do

utraci-

likwidacji

talnej, rentowej, chorobo-

Ten tekst nie ma na celu

może nowy początek -

wej i wypadkowej ma być

rozprawienia się z zabobo-

stwórzmy Państwo!

Stąd w prawdziwej „tar-

w przeliczeniu na miesz-

dzień dzisiejszy chwilowe,

skuteczny i odpowiednio

nami liberalizmu i jego

„Kiedy pojawiają się pyta-

czy” powinniśmy oprzeć

kańca na tle wszystkich

ale mechanizm wdrażania

sfinansowany, w momen-

paradygmatów, „państwa

nia, na które nie ma odpo-

wychodzenie z kryzysu w

krajów Unii Europejskiej.

podobnego

cie

niego

minimum”, „niskich po-

wiedzi, oznacza to, że na-

oparciu o filary wzmoc-

Państwo musi na siebie

powinien zostać zaplano-

kilkuset tysięcy z prawie

datków” i tzw. wolności

stąpił kryzys.”

nienia

wziąć

wany na przyszłość.

dwóch

dzia-

gospodarczej. Wręcz od-

Ryszard Kapuściński - La-

inwestycji

gospodarczych?

wrotnie, szukając rozwią-

pidaria I-III

infrastrukturalnych,

Złośliwie używając meta-

zań, które powinny służyć

fory, to tak jakbyśmy pro-

całemu Narodowi, warto

Diagnoza

ponowali obowiązkowe, a

wyłączenia

z

milionów

łalności
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obciążyć

środowiskowych.

służby

zdrowia,

publicznych

odpowiedzialność

instrumentu

za budowę setek tysięcy

bu-

mieszkań, a firmy obsłu-

Konieczna

dowlanych i naukowych,

gujące ten program po-

rynku pracy, w ramach

i

wsparcia dla zagrożonych

winny być dobierane w

której

porzucić wtórne schematy

szeregu słabości trawią-

branż gospodarki, zwłasz-

oparciu o pierwszeństwo

nieuczciwych

równocześnie dobrowolne

i spróbować wypracować

cych Polskę w 2020 roku

cza tych, które niosą za

udziału, poprzez wykorzy-

ców poprzez wzmocnienie

szczepienia. Ten oksymo-

taki model Państwa, któ-

nie była trudnym zada-

sobą bezpieczeństwo spo-

stanie materiałów i tech-

PIP,

ron uderza mnie mocniej, o

ry będzie służył zarów-

niem,

łeczne i wreszcie ochrony

nologi produkowanych na

likwidacji urzędów pracy.

tyle, o ile rozsądniejsze są

no pracownikowi, praco-

wniosków i próba stwo-

osób

do-

terenie Polski. Poza tym

Musimy zlikwidować tzw.

pozostałe propozycje, na-

dawcy,

rzenia nas na nowo jest o

chodów zarówno pracow-

kołem zamachowym go-

śmieciowe

zatrudnienie

tomiast wiara w szczegól-

przedsiębiorcy,

rolniko-

wiele cięższym zadaniem.

ników, jak i przedsiębior-

spodarki powinny być, już

i

samozatrud-

ną wartość dodaną przed-

wi, emerytowi czy oso-

Dokonując szybkiej gra-

ców.

sprawdzone w dobie kry-

nienie, a także wzmocnić

siębiorców

bie bezrobotnej. Wszyscy

dacji priorytetów, musimy

zysów z XX wieku, inwe-

odpowiedzialność, a rów-

tym mniejsza, im więcej

odczujemy

wypracować

nocześnie

dociera informacji o wy-

zysu.

pełnianych przez przedsiębiorców

wnioskach

wypłatę

jest

u

mnie

jednoosobowemu

skutki

kry-

„uległości”

ale

wyciągnięcie

pozbawionych

reforma

pozbędziemy

przy

fikcyjne

się

pracodaw-

równoczesnej

skuteczne,

Na wstępie Państwo musi

stycje

perspektywicz-

zwiększając swoje zadłu-

a co za tym idzie, musi-

pracowniczych zrzeszeń w

my musieli ponieść jego

ne koncepcje. Odkładając

żenie, doinwestować służ-

my dążyć do wypracowa-

ramach

konsekwencje.

Wspólnie

na chwilę rozważania nad

bę zdrowia i zwiększyć

nia i uproszczenia szeregu

Z drugiej strony, nale-

bezzwrotnych

będziemy musieli odbu-

„umową społeczną”, war-

wydatki budżetowe na tę

wymogów i niepotrzebnej

ży rozszerzyć koncepcję

pożyczek. Prawie połowa

dować gospodarkę, pań-

to sięgnąć do propozycji

dziedzinę

w

biurokracji, choćby w uzy-

pracy zdalnej i przenieść

wniosków, została złożona

stwo,

napisania nowej Konsty-

budżecie Państwa do 10%

skaniu pozwoleń i decyzji

obowiązki BHP oraz kosz-

o

Wszyscy

będzie-

społeczeństwo

i

ale

też

rozchodów

infrastrukturalne,

jest

decyzyjność
przedsiębiorstw.
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ty pracy z pracodawcy na

kwestię urzędową. To nie

ne, niepełnosprawni, czy

pracownika,

podnosząc

jest utopijna wizja, a rze-

personel

odpowiednio kwotę kosz-

czywistość wielu krajów,

ma potrzeby daleko szu-

tów uzyskania przychodu

którą musimy zdecydowa-

kać, spora część środowi-

w ustawie o podatku do-

nie nadgonić.

ska narodowego, włączyła

chodowym.
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Nie

się w pomoc szpitalom i
Natomiast

Uczciwie

medyczny.

największe

bezdomnym, która zosta-

przedstawiając

zadanie stoi przed nami

ła

te koncepcje, nie możemy

wszystkimi, aby odbudo-

kolegów z Trzeciej Drogi.

się bać tematu podnosze-

wać wzajemne narodowe

nia podatków, zwłaszcza

zaufanie. Tę pracę musimy

Mam głęboką nadzieję, że

wobec koncernów cyfro-

wykonać wszyscy, a wzo-

obecna pandemia i kryzys,

wych, które monopolizu-

rem powinny być inicja-

spowoduje głęboką prze-

ją gospodarkę. Przyszedł

tywy oddolne, a wzorem

mianę naszego myślenia

również czas na

powinny

oraz

zbudo-

być

inicjowa-

zorganizowana

przez

przewartościowania

wanie nowoczesnej kon-

ne przez organizacje po-

naszych priorytetów. Bu-

cepcji podatku dochodo-

zarządowe. Już na etapie

dują mnie historie o tym,

wego opartego o wysoką

wczesnej edukacji, powin-

jak rodziny, sąsiedzi, a na-

kwotę wolną od podatku,

niśmy uczyć młode poko-

wet zupełnie obcy ludzie

a równocześnie z progre-

lenie współpracy w ramach

wykazują się serdeczno-

sywną stawką podatkową,

stowarzyszeń i fundacji.

ścią, empatią i poświęce-

z stopniowo podwyższaną

Musimy czuć w sobie po-

niem. Przyszedł czas, aby

stawką podatkową wraz z

trzebę do zrzeszania się i

nie były to chwalebne in-

zwiększającym się docho-

współdziałania. Organiza-

cydentalne zachowania, a

dem (a nie jak dzisiaj, po-

cje z sektora NGO, powin-

nowa Polska rzeczywistość.

datkami w rzeczywistości

ny mieć wsparcie ze stro-

Zastąpmy uległość, współ-

przychodowymi).

ny Państwa, samorządów,

pracą, solidarnością i od-

pracodawców, aż wreszcie

powiedzialnością.

W dalszej kolejności mu-

powinny mieć swoją re-

simy rozpocząć reformę i

prezentację, mającą głos

cyfryzację urzędów pań-

we władzy legislacyjnej. To

stwowych. Polska bez pa-

dzięki samopomocy i orga-

pierowych dokumentów, z

nizacjom pozarządowym,

jednym profilem, w którym

wsparcie w tych ciężkich

obywatel będzie w stanie

chwilach otrzymują osoby

prze-procesować dowolną

bezdomne, osoby samot-

Masz pytania do autora?
Napisz na:
redakcja@wpoldrogi.com

rennistycznej. Po pierwsze

tkwiła idea walki o indywi-

Kaczyński i jego akolici to

dualną wolność wybranych

ludzie całkowicie ukształ-

wobec reszty społeczeństwa

towani przez doświadcze-

i państwa.

nie bycia w opozycji wobec
władz i systemu politycz-

Jak się to ma do kwestii po-

nego Polskiej Rzeczpospo-

lityki zagranicznej? Zarów-

litej Ludowej. A ponieważ

no dawny sarmatyzm, jak i

w kręgu tym odmawia się

potem nasi romantycy, a w

Polsce Ludowej i jej elicie

końcu piłsudczycy umiesz-

jakiejkolwiek podmiotowo-

czali swoją koncepcję pol-

ści uważając ją po prostu za

skości i walki o państwo pol-

formę okupacji wśród tych

skie w kontekście pewnego

ludzi panuje potężny resen-

uniwersalizmu. Polska nie

tyment wobec Rosji. Tego

jest w tym paradygmacie po

rodzaju emocje nałożyły się

prostu żywym organizmem

na stanowisko intelektualne

narodowym,

osadzone w pewnych histo-

zując swoje podstawę inte-

rycznych

resy, walczy o przetrwanie

paradygmatach

ideologicznych.

reali-

i wzrost w świecie innych

sam przyznaje, że wywodzi

narodów,

ale

wehikułem

się z rodziny o tradycjach

uniwersalnej idei wolności

Czy Polska faktycznie wstała z kolan ?

III RP stała „bardzo moc-

PPS-owskich i w gruncie

przeciw temu co nazywają

Pięć lat polityki zagranicznej rządu PIS. Rozmowa z Karolem

na chęć zakwestionowania

rzeczy ta tradycja, a obok

„despotyzmem” czy, bar-

Kazimierczakiem, redaktorem portalu Kresy.pl i ekspertem

tradycji

niej

dziej

Konfederacji ds. polityki międzynarodowej

kratycznej”. Potwierdził to

kowska, sanacyjna, są pod-

mordyzmem”.

w lipcu zeszłego roku jeden

stawowym

na płaszczyźnie politycz-

z najbliższych przez lata

punktem

współpracowników

Ka-

obecnie faktycznej pierw-

środowiska

Kaczyńskiego

czyńskiego, Adam Lipiński,

szej osoby w państwie. A to z

historyczną

walką

który podkreślił, że „nigdy

kolei nadbudowane jest, tak

ków z kolejnymi państwa-

nie miały nic wspólnego” z

jak historyczny PPS a szcze-

mi rządzonymi z Moskwy.

narodową prawicą. Ma rację.

gólnie nurt piłsudczykow-

W tej perspektywie Polska

Kaczyński i jego środowisko

ski, na jeszcze głębszych

nie jest więc po prostu pań-

poprzez swoje doświadcze-

pokładach

stwem

nia polityczne czy po prostu

mantyzmu, który miał cha-

staje się „przedmurzem”,

życiowe, a także osadzenie

rakter wybitnie liberalny,

bastionem, a w wersji ofen-

w pewnych paradygmatach

upraszczając opis, a w koń-

sywnej pozycją wypadową

ideologicznych

nie

cu na sarmackim republika-

<<Zachodu>>,

stworzy siły realnie suwe-

nizmie, w którego rdzeniu

py>> przeciwko <<Wscho-

N

ależy traktować je w

Dlatego zresztą ani w 2015

kategoriach

politycz-

r., ani wcześniej, ani póź-

nego marketingu. Do takie-

niej nie głosowałem na PiS,

czasie kampanii wyborczej

go wniosku skłania i skła-

a przez całe te pięć lat re-

z 2015 roku, po raz pierwszy

niało już w 2015 r. wszystko

gularnie, obszernie i raczej

padło hasło: „Polska wsta-

co wiemy o obozie Prawa i

ostro krytykuję ten obóz na

je z kolan”. Jak wówczas

Sprawiedliwości,

którego

łamach portalu Kresy.pl. W

należało je według Pana

polityczny kierunek kształ-

chwili szczerości w czasie

ocenić: czy był to zwykły,

towany jest przez poglądy

kameralnej aczkolwiek na-

polityczny frazes, a może

dawnego rdzenia politycz-

grywanej dyskusji o histo-

jednak zapowiedź bardziej

nego

Cen-

rii PC Kaczyński przyznał

kompleksowej

trum,

rolą

w 2015 r., że u źródeł jego

Na początek naszej rozmowy warto cofnąć się na
chwilę do przeszłości. W

strategii

polityki zagranicznej?
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Kaczyński

który

Porozumienia
z

Jarosława

decydującą

Kaczyńskiego.

działalności politycznej w

narodowo-demo-

nigdy

tradycja

piłsudczy-

historycznym
odniesienia

polskiego

dla

ro-

współcześnie,

„za-

Oczywiście

nej formą tej walki jest dla

narodowym,

Pola-

lecz

<<Euro-
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dowi>>, <<Azji>>. W czasie

Za hucznymi deklaracjami

polityczną. Jest wieloletnim

anegdota, że za młodu były

łorusi czy Ukrainy. Jednak

Romaszewska ma w kwe-

wspomnianej przeze mnie

z okresu kampanii wybor-

politykiem PiS. Za poprzed-

szef MSZ świętował ame-

także Waszczykowski miał

stii polityki Polski wobec

dyskusji Kaczyński podkre-

czej, powinien pójść zdecy-

nich rządów tej partii pełnił

rykańskie

Święto

Dzięk-

raczej słabą pozycję, był ra-

jednego z najistotniejszych

ślił, że chciał zniszczyć w

dowany ruch w postaci wy-

nawet rolę głównego nego-

czynienia

jak

prawdziwy

czej wykonawcą poleceń. O

dla nas państw więcej do

zalążku jakiekolwiek próby

boru kompetentnych osób

cjatora w sprawie zainsta-

Amerykanin, piekąc indy-

tym jak słaba była to pozy-

powiedzenia niż minister

umocowania w roli prawi-

na urząd ministra spraw

lowania w Polsce tak zwa-

ka. Charakterystyczne, że

cja świadczy ciąg zdarzeń na

Waszczykowski.

cy siły nawiązującej do ide-

zagranicznych.

Tymcza-

nej tarczy antyrakietowej, a

zaczynał karierę jako poli-

kierunku białoruskim. W ra-

ologii narodowej jako „od-

sem ministrów w przecią-

więc odpowiadał za kieru-

tyczny przyjaciel Radosława

mach wdrożonej przez wła-

PIS pierwsze dni rządów

cinającej nas od Europy”.

gu tego okresu czasu mie-

nek, który był priorytetowy

Sikorskiego, który zresztą

dze Polski automatycznie,

praktycznie rozpoczął od

Dobrze charakteryzuje to

liśmy już dwóch: Witolda

dla ówczesnego rządu PiS.

zostawił go na jakiś czas na

za amerykańskim protek-

bardzo mocnego i wyraź-

metapolityczne stanowisko

Waszczykowskiego i Jacka

Wcześniej nabył doświad-

stanowisku

wiceministra

torem, polityki ocieplania

nego zwrotu w stronę Sta-

jego obozu. Dla środowiska

Czaputowicza. Czy mógłby

czenie jako przedstawiciel

spraw zagranicznych w rzą-

relacji z władzami Białoru-

nów Zjednoczonych. Jedno

PiS, dokładnie tak samo jak

się Pan pokrótce odnieść

dyplomatyczny na ważnych

dzie Tuska. Sikorski i Tusk

si, Waszczykowski ogłosił

pytanie to skąd w kręgach

dla środowiska Platformy

do ich postaci i tego w jaki

placówkach. A jednak jako

szybko pożałowali. W 2008

w grudniu 2016 r. likwidację

Prawa

Obywatelskiej, Polska nie

sposób kierowali minister-

minister nie dał tego po so-

r. nawet politycy PO twier-

telewizji Biełsat stworzonej

tradycyjnie już silne po-

jest wyobrażalna jako coś

stwem?

bie poznać. Jestem zwolen-

dzili, że Waszyczkowski w

do uprawiania ideologicznej

wiązanie z orientacją pro-

nikiem radykalnej praktyki

czasie negocjacji w sprawie

dywersji wobec białoruskich

atlantycką, a drugie to czy

to

politycznej, ale w dyploma-

tarczy antyrakietowej przyj-

władz. Kierunek ciekawy, ale

obrany przez nie kierunek

urzędnik, skądinąd me-

cji otwarte strofowanie czy

mował wszystkie warunki

w realizacji wyszła fuszer-

jest słuszny? Czy można

istniejącego poza kontekstem ideologicznej formuły <<Zachodu>>, jako coś
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J

acek

Czaputowicz

i

Sprawiedliwości

będącego celem samym w

rytorycznie dobrze przygo-

prowokacja

być

amerykańskie i sabotował

ka. Waszczykowski wysu-

uzależniać bezpieczeństwo

sobie, formą kształtowa-

towany, ale tylko urzędnik

jednak wpisane w plan za-

stawianie warunków przez

nął ten postulat, ogłosił tak

Polski od Stanów Zjedno-

ną całkowicie samodzielnie.

bez zaplecza politycznego,

kładający

ja-

stronę polską. Jest to poli-

wielką koncesję na rzecz

czonych (zwłaszcza kie-

Jest

częścią

a nominowany na wysokie

kichś celów. Celów, których

tyk w pełni zorientowany na

strony białoruskiej bez żad-

dy weźmiemy pod uwagę

szerszego bytu, którego for-

polityczne stanowisko. Jest

nie można osiągnąć innymi

amerykańskiego protektora

nych deklaracji ustępstw ze

niezrównoważoną, czy jak

mę powinna odwzorowywać

dla mnie oczywistym, że

metodami, nie niosącymi za

i jako takiego trudno oce-

strony Mińska. A przecież

niektórzy twierdzą cynicz-

i którą powinna upowszech-

w praktyce staje się pasem

sobą skutków ubocznych,

niać go pozytywnie. Całym

w kwestiach takich jak pra-

ną osobę Donalda Trum-

niać dalej. Stąd punktem

transmisyjnym decyzji wy-

jakie pociąga za sobą ostra

jego pomysłem na politykę

wa Polaków na Białorusi czy

pa)?

wyjścia dla planu i realizacji

pracowanych w trójkącie Ja-

dyplomacja, szczególnie w

zagraniczną było przyjęcie

możliwości działań ekono-

polityki zagranicznej obec-

rosław Kaczyński, Mateusz

przypadku stosowania go

protektoratu Waszyngtonu,

micznych takie ustępstwa

nego obozu rządzącego za-

Morawiecki i jego zaplecze,

przez państwo nie będące

z nadzieją na przekonanie

są nam potrzebne. Okazało

wsze będą dwa kompleksy:

ośrodek prezydencki. Trud-

mocarstwem. W całym kon-

Amerykanów do agresyw-

się to nie mieć znaczenia bo

kompleks bycia zachodem i

no zatem Czaputowicza za

cercie prowokacji, grubych

niejszej polityki odpychania

wystarczyło, że dyrektor-

bezpieczeństwa wszystkie-

kompleks traktowania Rosji

coś chwalić lub ganić bo on

słów i gestów Waszczykow-

Rosji. W ramach tej ostat-

ka Biełsatu Agnieszka Ro-

go na jedną kartę jest błę-

jako zagrożenia bezpośred-

nie odgrywa większej roli

skiego z trudem można taki

niej wyprzedawano wszyst-

maszewska uruchomiła list

dem. Który inwestor wkłada

niego,

egzystencjalnego.

w wytyczaniu polityki jaką

plan dostrzec. Pomijając już

kie interesy narodowe ja-

otwarty, zaczęła działać w

wszystkie swoje środki w ak-

Polityka PiS wynika z obu

realizuje i jak sądzę nie ma

stronę merytoryczną jego

kie mieliśmy na wschodzie,

kuluarach partii rządzącej

cje jednej spółki lub walutę

tych kompleksów, cechuje

nawet dużej kontroli kadro-

działalności czyli skrajny

łącznie z zabezpieczaniem

i formalny szef naszej dy-

jednego kraju? Rządy PiS nie

się więc staniem w hardej

wej nad aparatem swojego

proamerykanizm tego poli-

społeczności kresowych Po-

plomacji został ośmieszo-

tylko działały na rzecz uczy-

postawie tylko naprzeciw

resortu. Witold Waszczy-

tyka. W środkach masowe-

laków przed asymilacyjną

ny. Biełsat jak działał tak

nienia USA jedynym gwa-

Moskwy.

kowski miał jakąś pozycję

go przekazu krążyła nawet

polityką władz Litwy, Bia-

działa. Okazało się, że nawet

rantem polskiej niepodle-

funkcjonalną

powinny
osiągnięcie

O

czywiście nawet czysto
teoretycznie rzecz uj-

mując, stawianie w polityce
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głości, ale dodatkowo wręcz

czy

niezatapial-

by choć w pewnym zakre-

Pandemia stała się kataliza-

tłumów przepychających się

nowymiarowy konflikt dy-

demonstracyjnie

podkre-

ne lotniskowce w postaci

sie uciec z ucisku imperium

torem. Choć zaraza trwa w

w kolejkach po bony żyw-

plomatyczny z Izraelem na

ślały taki kierunek swojej

sztucznych wysp. Irańczy-

morskiego budując „nowy

USA około dwa razy krócej

nościowe lub zasiłki. Liczba

tle rozbieżnych wizji po-

polityki,

otwarcie

cy już zrobili to w cieśninie

jedwabny szlak”. Tymcza-

niż w Chinach to w Stanach

zarejestrowanych

bezro-

lityki historycznej. Jakby

lekceważąc innych aktorów

Ormuz, w Zatoce Perskiej,

sem znacznie bardziej za-

odnotowano już 8 razy wię-

botnych sięgnęła już w USA

Pan ocenił reakcję rządu w

stosunków międzynarodo-

gdy

sprawcy”

dłużona Ameryka już od kil-

cej zakażeń i 10 razy wię-

22 milionów. To oznacza, że

tym temacie? Czy tzw. no-

wych. To niepojęte, bo na-

zaatakowali tankowce bli-

ku lat znajduje się w stanie

cej ofiar śmiertelnych. Do

bezrobocie już jest tam pro-

welizacja ustawy o IPN au-

wet słabe państwa uzależ-

skich

so-

imperialnego przeciągnię-

wybuchu epidemii doszło

porcjonalnie wyższe niż w

torstwa Patryka Jakiego to

nione od jednego protektora

juszników. Zresztą Irańczy-

cia, które znajduje wyraz w

nawet na lotniskowcu USS

Polsce. Do osłabienia rela-

właściwie stworzone na-

starają się maskować swoją

cy kilka tankowców całkiem

gargantuicznym

zadłuże-

Theodore Roosevelt będą-

tywnego potencjału militar-

rzędzie dla państwa?

realną pozycję, by państwa

oficjalnie aresztowali. Na

niu czy sekwestracji wydat-

cego awangardą sił zbroj-

nego, ekonomicznego czy

trzecie uznawały jednak za

płaszczyźnie

ków budżetowych. Mówiąc

nych Ameryki na Dalekim

technologicznego dochodzi

stosowne cokolwiek z nimi

nej

stanowią

wprost Stanom Zjednoczo-

Wschodzie.

Lotniskowiec

więc także spadek „miękkiej

uzgadniać,

im

dla USA wyzwanie poważ-

nym brakuje już zasobów

został wycofany, jego kapi-

siły” USA i cała produkcja

oferować, a nie zwracać się

niejsze niż jakikolwiek ich

na utrzymywanie zaanga-

tan za ujawnienie sytuacji i

Hollywoodu tego nie zmie-

kryminalizację

od razu do protektora.

wcześniejszy rywal. Według

żowania typu hegemonicz-

wymuszenie na dowództwie

ni. I w takich czasach obóz

wiania narodu polskiego w

Przechodząc na poziom bar-

parytetu

nabywczej

nego, to jest utrzymywania

tego ruchu został odwoła-

PiS

uzależnia

kontekście historii drugiej

dziej konkretny to zauważyć

chińska gospodarka już jest

swojej przewagi w każdym

ny. W tym czasie między

bezpieczeństwo Polaków od

wojny światowej. Nakładała

trzeba, że hegemonia USA

większa od amerykańskiej.

regionie świata. Choć Trump

Japonią i Tajwanem pływał

protektoratu USA jakby na-

zatem na organy wymiaru

właśnie upada. Chińska Re-

Technologicznie

zapowiadał odejście od po-

wraz z grupą okrętów chiń-

dal były one niezachwianym

sprawiedliwości

publika Ludowa już ją za-

cy też są już gotowi do wy-

lityki

ski lotniskowiec Liaoning.

hegemonem.

Ostatecznie

dliwości obowiązek ścigania

kwestionowała. I Chińczycy

przedzenia Amerykanów w

praktyce

Symboliczny

najważniejsza

dla

naro-

tego rodzaju działań nawet

nie muszą mieć armii tak

kluczowych

technologiach

jeszcze oporu imperialnej

jak powiedziałem, sposób

dowców jest perspektywa

w przypadku gdyby dopusz-

samo silnej jak USA, nie mu-

takich jak telekomunikacja

elity amerykańskiej, któ-

w jaki USA i czołowe pań-

cywilizacyjna,

kulturowa.

czali się ich cudzoziem-

szą mieć tylu lotniskowców.

i wielkie bazy danych. Już

ra przy niej obstaje. A czym

stwa zachodnie przechodzą

USA były głównym straż-

cy. Stąd zresztą wypływała

Wystarczy, że jeśli chodzi

posiedli know-how, a roz-

dłużej obstaje tym dłużej

pandemię w porównaniu z

nikiem hegemonii ideologii

krytyka tej ustawy. Krytycy

o projekcję siły w kluczo-

wój technologiczny będzie

rozpraszane są siły, zasoby

dalekowschodnimi

społe-

liberalnej w Europie, o czym

sugerowali, że prawo pozo-

wym geopolitycznie regio-

o tyle szybszy, że posiadają

i uwaga Stanów Zjednoczo-

czeństwami konfucjański-

tak boleśnie przekonali się

stanie martwe. Można odbić

nie dalekowschodnich mórz

ogromną bazę produkcyjną,

nych i tym większe może

mi jest kompromitacją tych

Serbowie w latach 90 XX

tę piłeczkę stwierdzeniem,

przybrzeżnych, Morza Po-

przemysłową, gdzie tech-

być załamanie ich zdolno-

pierwszych. Gdy w Nowym

wieku i wyjście poza ten

że niektóre państwa i tak

łudniowochińskiego, Morza

nologie mogą być na bieżąco

ści do projekcji siły. W koń-

Jorku - mieście-symbolu

paradygmat kształtowania

uchwalają tego typu prawa,

Wschodniochińskiego, cie-

wdrażane, testowane. Po-

cu Amerykanie będą musieli

potęgi i bogactwa, blichtru

kultury publicznej, ładu po-

choć ich elity muszą wie-

śniny Malakka będą mie-

siadają tam ogromne kadry.

pewne regiony, teatry sobie

i dobrobytu - lekarze se-

litycznego jest niemożliwe

dzieć, że nie będą w stanie

li więcej atutów właśnie w

Posiadają też bardzo roz-

odpuścić. To co wiemy to,

lekcjonowali ludzi na tych,

bez końca świata jednobie-

nadać im w pełni uniwersal-

tym jednym regionie. Chiń-

budowany system monito-

że region Europy Środko-

których będą pomagać i na

gunowego.

nego charakteru. Jednak na

czycy już zakwestionowali

rowania społeczeństwa co

wej jest już dla Ameryka-

tych, którzy umrą na kory-

tam dominację Ameryka-

daje im takie ilości danych,

nów geopolitycznie mniej

tarzu, w domu lub na ławce,

Jednym z pierwszych pro-

zwolić państwa posiadające

nów rozwijając broń rakie-

że w rozwoju algorytmów

ważny od Dalekiego Wscho-

upadał wizerunek USA jako

blemów w polityce zagra-

podstawy dla prowadzenia

tową, w znacznych liczbach

Chińczycy stają się bezkon-

du i Bliskiego Wschodu.

przodownika

cywilizacji.

nicznej z jakimi musiał

polityki niezależnej, rzą-

wodując okręty podwodne

kurencyjni.

Dochodzą już do tego obrazy

sobie poradzić PIS był peł-

dzące przez elitę, dla której

równie

cokolwiek

budując

„nieznani

amerykańskich

ekonomicz-

Chińczycy

siły

Chińczy-

Czynią

kroki

hegemonicznej
nie

w

przełamał

obraz.

Tak

całkowicie

K

oncepcja ustawy była
wyzwaniem samym w

sobie.

Zakładała

bowiem
zniesła-

sprawie-

prawo takie mogą sobie po-
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pod

wpły-

za horyzont, do budowania

mającym realne źródła we-

kompleksów,

mniej

imperium

wielkie

wnętrzne konflikcie lokal-

wyobrażać sobie czego Ro-

uniwersalistyczne idee, czy

nych wspólnot i interwe-

sięcy po tym gdy izraelscy

sja chce, a bardziej myśleć o

to „Trzeciego Rzymu”, czy

niowała na ograniczonym

i który od lat naprasza się

politycy zaczęli łajać Polskę

tym co Rosja może. A może

światowego

terytorium,

politycznych, zasobów, in-

Izraelowi ze swoim „stra-

i Polaków najgorszymi sło-

znacznie mniej niż mogło

dziś ani rządzący, ani rzą-

mi siłami. Rzekomo roz-

teresów

tegicznym

partnerstwem”

wami i nogą tupnięto także

imperium carów i Związek

dzeni nie mają sztandarów

bestwiona imperialnie Ro-

przykład

przeforsował ustawę o któ-

w Waszyngtonie wyrządził

Radziecki. ZSRR miał 293

pod którymi przynajmniej ci

sja Putina nie zrobiła na

Turcji, która niemal wbrew

rej każdy średnio intere-

duże szkody pozycji nasze-

mln

Rosja

drudzy chcieliby się masowo

Ukrainie niczego, czego nie

całemu światu neguje lu-

sujący się obydwoma tymi

go państwa. Wszyscy zoba-

ma 140 mln. Produkt Kra-

poświęcać. Rosja zatem ze-

zrobiłaby w 1992 r. w Moł-

dobójczy charakter działań

państwami

obserwator

czyli jak głębokie jest pod-

jowy Brutto ZSRR wynosił

szła na każdej płaszczyźnie

dawii Rosja Borysa Jelcy-

późnego Imperium Osmań-

musiał wiedzieć, iż wywoła

porządkowanie Polski USA,
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amerykańskie-

z pozycji imperium. Stała się

na znajdująca się przecież

skiego wobec Ormian, a

tam ona gwałtowny sprze-

skoro dyscyplinuje się nas

go, PKB Rosji jest równe 20

mocarstwem regionalnym i

wówczas w stanie rozkładu.

wręcz przewiduje w swoim

ciw. Historia uchwalenia i

nawet na płaszczyźnie poli-

proc. PKB USA. Związek Ra-

zmierza w kierunku jakiegoś

Moskwa wsparła lokalnych

prawodawstwie

odpowie-

faktycznego wycofania się

tyki historycznej.

dziecki miał 3,5 mln żołnie-

urządzenia się jako państwo

separatystów by wyszarpać

dzialność karną za „poma-

z nowelizacji ustawy o IPN

rzy i układ demograficzny

narodowe, co przysporzy jej

skrawek terytorium danego

wianie narodu o popełnienie

w 2018 r. pokazała poziom

Kolejnym wyzwaniem oka-

dający wielkie możliwości

zresztą niemało kłopotów,

państwa jako swoisty za-

zbrodni”. Turcja jest jednak

podziałów

obozu Zjedno-

zała się polityka zagranicz-

rozbudowy

szkieletowych

biorąc pod uwagę istnienie

staw terytorialny. Utrzymy-

państwem silnym militar-

czonej Prawicy. Patryk Jaki

na państwa prowadzona na

dywizji, a Siły Zbrojne Fe-

zwartych wspólnot niero-

wanie go przez rosyjskich

nie - regionalnym mocar-

okazał się być politykiem

odcinku wschodnim. Cho-

deracji Rosyjskiej to około

syjskich na peryferiach pań-

wasali uniemożliwia wej-

stwem, jej elita prowadzi

bardzo małego kalibru nie

dzi mi tu nie tylko o relacje

miliona żołnierzy i proble-

stwa.

Odzwierciedleniem

ście takiego państwa do Unii

niezależną

za-

mającym podstawowej wie-

z Ukrainą i politykę rządu

my z realizacją poboru oraz

tego już były kontrowersje

Europejskiej i NATO. I taki

graniczną, a sami Turcy są

dzy o międzynarodowych

Zjednoczonej Prawicy wo-

kurczące się szybko rezer-

jakie wzbudziła przyjęta w

jest właśnie główny cel ro-

społeczeństwem o wysokim

uwarunkowaniach i w ca-

bec tego państwa, ale także

wy. Związek Radziecki i jego

tym roku poprawka do ro-

syjskiej polityki - utrzymać

poziomie

łym

Spra-

o Federację Rosyjską. To,

blok był w dużej mierze wy-

syjskiej konstytucji określa-

dawne republiki radzieckie

wspierają-

wiedliwości zabrakło poli-

że Rosja jest dla nas obec-

łączonym z kapitalistycznej

jąca etnicznych Rosjan jako

w roli bufora, bo najwyraź-

cym państwo w obronie tak

tyka bądź urzędnika, który

nie wrogim państwem to

globalizacji światem ekono-

„naród państwotwórczy”.

niej nie ma sił na ich rein-

sformułowanej wizji histo-

by mu te uwarunkowania

nie ulega wątpliwości: tyl-

micznym samym dla siebie.

rii. Nietrudno zauważyć, że

wyjaśnił. Takim politykiem

ko czy jest coś, co mogliby-

Dzisiejsza Rosja to wpięte

Interwencje Rosji w Gruzji

ostatnio Rosjanom nawet w

w Polsce nie mamy żadnej

nie okazał się także jego

śmy według Pana zmienić

w globalny kapitalizm za-

czy na Ukrainie są przed-

przypadku tak uzależnionej

z tych trzech podstaw. Chcę

ówczesny zwierzchnik Zbi-

w polityce odnośnie tego

plecze surowcowe. ZSRR był

stawiane jako dowód nie-

od nich ekonomicznie i kul-

podkreślić, że tym porów-

gniew Ziobro. Jedna z frakcji

państwa?

rządzony przez totalitar-

okiełznanego

rosyjskiego

turowo bliskiej Białorusi. Jak

naniem nie mam zamiaru

przygotowała ustawę idącą

ną partię mającą przyczółki

„neoimperialzmu”. Tyle, że

można w takim kontekście

zrównywać roli i moralnej

pod prąd głównego nurtu

polityce wobec Ro-

we wszystkich dziedzinach

w perspektywie wielkiej ge-

straszyć Polaków rosyjski-

odpowiedzialności Turków

polityki zagranicznej wła-

sji

zmie-

życia społecznego, w każ-

opolityki Rosja działała tam

mi czołgami w Warszawie...

wobec Ormian z historyczną

snego obozu politycznego.

nić wszystko. Od podstaw.

dej niemal rodzinie, obecne

w gruncie rzeczy reaktyw-

skoro nie wjechały one ani

rolą Polaków wobec Żydów,

Już samo to ma także skutki

Trzeba przeprowadzić oce-

autorytarne władze ocze-

nie

zahamować

do Kiszyniowa, ani do Tbili-

a jedynie porównać technikę

międzynarodowe bo poka-

nę uwarunkowań i określić

kują po prostu politycznej

wejście obu tych państw do

si, ani do Kijowa. Choć czy-

uprawiania polityki.

zało wszystkim państwom

realne cele. W stosunku do

bierności obywateli. Przez

zachodnich struktur inte-

sto operacyjnie taki cel w

jak rozbita i dysfunkcyjna

Rosji powinniśmy przestać

wieki Rosjan do sięgania

gracyjnych. Oparła się na

określonych momentach był

niezależność działania po-

Najbardziej jednak zadzi-

jest siła rządząca Polską.

funkcjonować

zostaje naczelną wartością,

wia, że obóz polityczny,

Oczywiście fakt tak otwartej

wem

w imię której jest ona go-

który

zamie-

rejterady w ciągu kilku mie-

towa do konfrontacji i po-

nił państwo w klienta USA

święcenia określonych opcji

Można

drugiego
wskazać

politykę

elementarnego

nacjonalizmu,
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rzędu.

świadomie

Ministerstwie

W

trzeba

mieszkańców,

proc.

pchały

komunizmu,

ograniczony-

tegrację. Nie udało się to

próbując
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tykę wikłać amerykańskie

wszystkim Chiny. Powin-

ludów stanowiących pierw-

wnętrznej postawiły nasze

rząd. Inna sprawa, że same

supermocarstwo. To poli-

niśmy zrezygnować z celu

szorzędne zagrożenie dla

państwo w stanie konflik-

te traktaty idą zdecydowanie

Drugim celem rządzących

tyka maksymalistyczna, bo

pognębienia Rosji, zrozu-

wszystkich państw euro-

tu z jej najważniejszymi

za daleko, dając organom UE

Rosją jest ukształtowanie

przecież jej celem jest wcią-

mieć, że to mocarstwo, któ-

pejskich odpowiada właśnie

instytucjami. Czy w Pana

potencjał do uzurpowania

korzystnych dla siebie re-

gnięcie do NATO Ukrainy i

re ma swoje interesy wobec

Waszyngton.

Tymczasem

ocenie rząd przyjął właści-

sobie kolejnych kompeten-

guł wymiany gospodarczej,

Gruzji. Przecież taki ruch

sąsiednich

które

konferencja jaką przed ro-

wą taktykę ws. Brukseli?

cji i aspirowania do zmiany

głównie

surow-

można porównać z sytu-

trzeba uwzględnić. Nie ma

kiem zorganizowali w War-

Zapytam kontrowersyjnie:

w ponadnarodowego aktora.

ców energetycznych. Także

acją gdyby Rosjanie wsparli

żadnej prostej recepty na

szawie Amerykanie stawiała

czy Polska obecnie w ogóle

I z tym PiS nic nie robi. Nie

w tym celu Rosjanie grają

przejęcie władzy w Mek-

normalizację relacji z Rosją,

w gruncie rzeczy perspek-

potrzebuje dobrych relacji z

ma żadnej wizji rekonstru-

agresywnie i potrząsają re-

syku przez partię, która

warto jednak aby Polacy za-

tywę kolejnych działań de-

Unią Europejską, czy może

owania tej formuły. Bo też

gularnie orężem. Tu moż-

wciągnęłaby to państwo do

uważyli, że błędy popełnia-

stabilizacyjnych to jest osa-

powinna grać na stopniowe

jego politycy nigdy nie stali

na też szukać sprzeczności

paktu militarnego kierowa-

my także my.

czania, podduszania Iranu,

oddalanie się od wspólno-

na pryncypielnia suweren-

interesów z Polską, która

nego z Moskwy. Wiadomo,

a w perspektywie „zmiany

ty?

nistycznym stanowisku. Tak

podjęła działania na rzecz

że żaden amerykański rząd

Ostatnie

uniezależnienia się od nie-

nie dopuściłby takiego za-

także pod znakiem wzra-

Osaczania,

gdyś

monopolistycznego

szachowania jego państwa,

stających napięć w rejonie

które ma się nijak do inte-

dostawcy. Mało tego Polska

I podobnie Rosjanie nie chcą

Bliskiego Wschodu. Chodzi

resów Polski. Na konferencji

chce stać się węzłem rozpro-

dopuścić do tak znaczącego

mi tu głównie o sytuację

wadzającym gaz amerykań-

pogorszenie pozycji geopo-

ski bądź katarski w całym

dla nich osiągalny.
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swoich

państw,

lata

przebiegły

reżimu” w tym państwie.

jak powiedziałem na wstę-

O

dpowiadając na to pyta-

pie priorytetem dla nich

nie muszę zaznaczyć, że

zawsze było głębokie osa-

nie jestem specjalistą od prawa

dzenie Polski w strukturach

wybrzmiały na niej wprost

konstytucyjnego, ani praw-

zachodnich i tylko wrogość

na linii Iran-Stany Zjed-

antyirańskie tyrady i skład

nikiem w ogóle, dlatego nie

z jaką zderzyli się ze strony

litycznej swojego państwa,

noczone (lecz co oczywi-

uczestników konferencji był

chcę się wdawać w meryto-

elit zachodnioeuropejskich i

regionie, a to już jest bardzo

do zepchnięcia go do roli

ste nie tylko). Polska miała

dobrany właśnie tak aby ta-

ryczną analizę ich działań w

eurokratów sprawiła, że re-

poważne uderzenie w rosyj-

drugiego, nieco większego

swój udział w tej historii:

kie tyrady wybrzmiały i po-

sferze wymiaru sądowni-

aktywnie usztywnili stano-

skiej interesy i trudno na tej

Kazachstanu z głowicami

w lutym 2019 w Warszawie

zostały bez polemiki. Pol-

czego.

wisko wobec nich. To był po

płaszczyźnie o jakikolwiek

jądrowymi. Na wszelkie tego

miała miejsce Konferen-

skie władze, obsztorcowane

kompromis. Z tego względu

typu ruchy Rosjanie zawsze

cja Bliskowschodnia. Wy-

zresztą w czasie konferen-

W planie polityki zagranicz-

polityki proamerykańskiej,

Rosjanie usiłują formować

będą reagować agresywnie.

darzenie o wyraźnie an-

cji przez amerykańskiego

nej to jednak nie ma żadne-

która nie jest w smak rzą-

ład polityczny i ekonomicz-

Zatem to co możemy zmie-

ty-irańskim

sekretarza stanu za brak

go znaczenia, liczy się tyl-

dzącym w Berlinie i w Pary-

ny w Europie ponad naszy-

nić to przyjąć realny zakres

Jakby je Pan ocenił?

postępu

zaspokajaniu

ko to, że stojąc na gruncie

żu. To była też funkcja poli-

mi głowami, próbując za-

celów naszej polityki. Za-

amerykańskich

uznania suwerenności na-

tyki wewnętrznej. Tego, że

wrzeć trwałe partnerstwo z

miast stawiać sobie cel tak

liski Wschód to ten re-

organizacji żydowskich wy-

rodowej naczelną wartością

grając na prawicowy elek-

Niemcami i Francją. Ale stan

daleko idącego obalenia po-

gion w którym polityka

stąpiły właściwie roli kel-

należy

wszelkie

torat w Polsce PiS podejmo-

zaognienia jest wynikiem

zycji międzynarodowej Rosji

USA przyniosła najwięcej

nera i jej władze jeszcze raz

uroszczenie organów Unii

wał różne drobne kroki nie

także błędów polskiej po-

i to nie własnymi siłami ale

szkód interesom Polski tak

zamanifestowały

wobec

Europejskiej, do regulowa-

mieszczące się w zachod-

lityki. Polska elita wycho-

na rachunek sił USA, powin-

jak i innych państw euro-

wszystkich nasza wasalną

nia tych elementów polityki

niej poprawności politycz-

dząc od swojego kompleksu

niśmy raczej, broniąc swojej

pejskich. Amerykanie rozbili

pozycję.

wewnętrznej Polski, które

nej, które pozwalały jego

ofiary i przekonania o eg-

podmiotowości, opierając ją

państwo irackie i uruchomili

nie są uregulowane żadny-

konkurentom z Platformy

zystencjalnym zagrożeniu,

o stosunki z różnymi part-

reakcję łańcuchową desta-

PIS trafił także na wyjątko-

mi umowami jakie zawarł

Obywatelskiej, znacznie le-

promuje jak może politykę

nerami, także z Europy, ale

bilizacji całego regionu.. I za

wo niesprzyjające środo-

polski rząd w tym traktata-

piej osadzonym przez osobę

odpychania Rosji i stara się

i spoza niej, i nie mam na

ten wybuch islamistycznego

wisko w Unii Europejskiej.

mi UE. I na tej płaszczyź-

Donalda Tuska w unijnych

w taką antyrosyjską poli-

myśli tylko USA ale przede

terroryzmu, za wędrówkę

Posunięcia w polityce we-

nie można wspierać obecny

salonach, mobilizować eu-

wydźwięku.

B

roszczeń

w

podduszania,

części skutek jednostronnej

odrzucić
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rokratów do działania. Na to

czącego w Warszawie wi-

w stanie sprostać global-

zresztą nakładała sie fru-

ceprezydenta USA Pence’a,

nym wyzwaniom?

stracja zachodnich polity-

rząd PiS posłusznie wyco-

ków osobą i rządami Viktora

fał się z koncepcji podatku

Orbana, który na Węgrzech

od przychodów potentatów

unijną

cyfrowych. Jednak grubych

poprawność

poli-

szkoda.

Sprawiedliwości

opie-

ra się na uczynieniu USA

tyczna przekraczał znacznie

miliardów

poważniej.

Zachodnioeu-

Mateusz Morawiecki posta-

i

ropejscy politycy czuli silną

nowił je uszczknąć chowając

ści polskich interesów przy

potrzebę „zrobienia cze-

się pod sukienkę mamy Unii

założeniu, że świat będzie

goś”, by Orban nie znalazł

- zaproponował, żeby taki

funkcjonował, tak jak funk-

następców. I zrobili stawia-

podatek został przeforso-

cjonował jeszcze niedawno

jąc na cenzurowanym nie

wany na poziomie UE wła-

w czasach globalnej hege-

tylko Węgry ale i Polskę. Za-

śnie. Tym samym zapropo-

monii USA. Ale ta hegemo-

tem PiS wszedł w ten kon-

nował kolejne uszczuplenie

nia się kruszy, a nadcho-

flikt nieco niechcący. Jaro-

kompetencji państw naro-

dzący kryzys ekonomiczny

sław Kaczyński nigdy nie

dowych, które do tej pory

może ten proces tylko przy-

kontestował obecnej formy

z

śpieszyć.

UE, jego brat jako prezydent

kształtowały swoja politykę

wielowektorowej

podpisał Traktat Lizboński.

podatkową.

zagranicznej na miarę po-

grubsza

Toteż

C

ała linia rządu Prawa i

samodzielnie

Jarosław Kaczyński opowia-

gwarantem bezpieczeństwa
protektorem

większo-

Potrzebujemy
polityki

wstającego świata dwu lub

dał zresztą, że tworząc PC

W jaki sposób te reakcje

wielobiegunowego. PiS jest

chciał wpisać je w ten głów-

w różnych sytuacjach, na

do takiej zmiany niezdolny

ny nurt unijnej polityki ja-

różnych

intelektualnie i z powodów

kim jest „międzynarodówka

ją się na całościowy obraz

chadecka” czyli w ten nurt,

polityki zagranicznej rzą-

w którym dziś jest PO. Te-

dów Zjednoczonej Prawi-

Dziękuje serdecznie za roz-

raz, po tupnięciu nogą przez

cy? Jakby Pan ją ocenił? Czy

mowę.

ambasador

a

według Pana taka strategia

we wrześniu przez gosz-

w polityce zagranicznej jest

Mosbacher,

polach

składa-

ideologicznych.

Rozmawiał Dawid Kaczmarek

miniQuiz o Sergio Ramelli
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Czy Polska potrzebuje
programu 500+ ?
Michał Kardas

Rodzina 500+ to niewątpliwie pierwszy w Polsce program socjalny zrealizowany z
tak dużym rozmachem. Mimo tego, że program wprowadzono w 2016 roku, dalej jest
on tematem niekończących się dyskusji zarówno w politycznym mainstreamie, jak i
wśród środowisk narodowych. Nic nie wskazuje na to, że żeby te dyskusje miały się w
końcu wypalić. Jednocześnie ciężko wymienić inne reformy ostatnich lat, wokół których narosłoby tak dużo nacechowanych emocjami opinii, a zarazem różnych mitów.

50

Przed programem 500 plus

było nie odnieść wrażenia,

gorszych w Europie. W tym

poprzednie rządy kilkukrot-

że były to zmiany dla spo-

miejscu warto od razu przy-

nie próbowały wprowadzać

łeczeństwa nieodczuwalne,

toczyć dosyć istotny fakt, o

różne udogodnienia mogą-

niemające wiele wspólnego

którym często przypomina-

ce odciążyć rodziny, takie

z zaplanowaną i długofa-

ją przeciwnicy rządowych

jak zasiłek rodzinny, beci-

lową polityką wsparcia. Do

rozwiązań. Okazało się, że

kowe, ulgi prorodzinne, czy

tego czasu nasz wskaźnik

spełnienie założenia o po-

karty zniżkowe dla rodzin

wydatków na politykę pro-

prawie demografii nie uda-

wielodzietnych - ale trudno

rodzinną był jednym z naj-

ło się także twórcom 500+.

Liczba urodzeń w ostat-

tych posiadających więcej

go, że sugeruje jakoby kilka

nich latach wzrosła bardzo

niż dwójkę dzieci. W końcu

milionów rodzin otrzymu-

nieznacznie lub utrzymała

to dzięki temu programowi

jących na obecny moment

się nie niezmienionym po-

sytuacja setek tysięcy go-

świadczenie wychowawcze

ziomie. Czy to oznacza, że

spodarstw domowych ule-

miały nie pracować i utrzy-

program jest niepotrzeb-

gła poprawie, a tak wiele ro-

mywać się z „cudzych” pie-

ny i można zamknąć temat

dzin mogła sobie nareszcie

niędzy. Nasuwa się pyta-

stwierdzeniem o „niepo-

pozwolić na długo oczeki-

nie w takim razie z czyich,

trzebnym rozdawnictwie”?

wane rodzinne wakacje. Bę-

bo w przeciwieństwie do

Niekoniecznie. Oznaczać to

dąc wolnym od liberalnego

rozkrzyczanych na forach

może natomiast tyle, że w

doktrynerstwa oraz kierując

zafascynowanych

dzisiejszych czasach to nie

się trzeźwą oceną sytuacji, a

nizmami licealistów i woju-

status materialny a najczę-

nie partyjnymi przepychan-

jących emerytów z Obywa-

ściej plany życiowe więk-

kami, ciężko nie przyznać,

teli RP, to właśnie te rodziny

szości osób determinują to,

że program ten miał i nadal

z dziećmi tworzą trzon osób

czy chcemy mieć potom-

ma duży wkład w wyciąga-

w wieku produkcyjnym.

stwo.

niu ludzi z ubóstwa. Warto

korwi-

przypomnieć, jak po wpro-

Czy można nie zabierać,

Czyje to pieniądze?

wadzeniu programu zaczę-

zamiast dawać?

Chociaż program nie osią-

ła spadać popularność tzw.

Opcja liberalna lubi podpie-

gnął swojego demograficz-

„chwilówek”. Tutaj jednak

rać swoja poglądy rzeko-

nego celu, to w dosyć zna-

pojawia się strona liberalna,

mym ogromnym kosztem

czący sposób wpłynął na

ze swoich słynnym stwier-

obsługi

życie tych rodzin, które nie-

dzeniem: “Ale oni biorą

często można się spotkać z

zależnie od niego już dzieci

cudze pieniądze”. Właśnie

opinią: „Państwo musi za-

miały, bądź i tak planowały

to jest jednym z najwięk-

brać 700, aby móc dać 500”,

mieć. To, czego nie powin-

szych manipulacji, najbar-

o czym z przekonaniem

ni negować nawet najwięk-

dziej

swego czasu mówił sam Ja-

si krytycy tego programu,

zarówno

liberałów

nusz Korwin-Mikke. Pro-

to fakt, że ciężko znaleźć w

korwinowskich i tych nale-

blem z tym stwierdzeniem,

ostatnich dwóch dekadach

żących do „opozycji total-

które tak rozniosło się po

jakąkolwiek inną ustawę,

nej”. Przy okazji manipula-

internecie, jest taki, że ni-

która przyniosła tak real-

cja najbardziej nieuczciwa

gdy nie było ono podparte

ne i namacalne korzyści dla

i krzywdząca wobec osób,

żadnymi konkretnymi da-

ogromnej rzeszy Polaków

które

posiadania

nymi, a najprawdopodob-

– bezpośrednio wpływa-

dzieci otrzymują rządowe

niej powstało w wyobraźni

jąc na kondycję budżetową

świadczenie.

samego autora tych słów. O

polskich rodzin, zwłaszcza

przede

rozpowszechnionych

z

przez

racji

Nieuczciwą

wszystkim

dlate-

programu.

Dosyć

wiele bardziej wiarygodne
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wydaje się tutaj oświadcze-

ment zostać zwolnionym,

wcześniej zabrane pienią-

gramu, to nie można wy-

dostęp imigrantów do rzą-

nie samego Ministerstwo

lub

bezpośredni

dze. Natomiast zmiany pro-

kluczyć istnienia w kraju

dowych świadczeń 500+, co

Rodziny, Pracy i Polityki

zwrot pieniędzy to podatek

ponowane przez liberałów

pewnej grupy ludzi, którzy

od początku budziło kon-

Społecznej o koszcie obsługi

dochodowy, stanowiący tak

paradoksalnie przyniosłyby

będą próbowali wykorzy-

trowersje i przeczyło idei

na poziomie ok. 1,5%.

naprawdę niewielką część

największe korzyści tylko

stać program jako substytut

programu, który miał prze-

najbogatszym,

praktycz-

pracy, nawet kosztem życia

cież poprawić byt i demo-

nie wykluczając z programu

w skrajnie złych warunkach.

grafię Polaków. Program czy

mniej zarabiające rodziny,

Niezależnie od marginal-

wręcz już teraz programy

co samo w sobie jest absur-

nej skali takiego zjawiska,

500+ tracą coraz bardziej

dem.

zasadniczą poprawką, jaką

swoją

warto postulować, jest uza-

się natomiast narzędziami

Praca kontra zasiłek

leżnienie

w

walki wyborczej, a więc w

Z narodowego punktu wi-

programie

posiadania

obecnej sytuacji nie można

dzenia program powinien

stałego zatrudnienia przez

też całkowicie odmówić ra-

być analizowany ze wzglę-

przynajmniej jedno z rodzi-

cji oskarżeniom o bezcelo-

du na swoją przydatność, bo

ców. Nie tylko wykluczyłoby

we „rozdawnictwo”. Warto

Przeciwnicy
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dostać

uczestnictwa
od

racjonalność.

Stają

wykorzystu-

pobieranej w opodatkowa-

wśród przeciwników rządo-

to pewne patologie, ale w

jednak pamiętać, że także

jący swoje przekonanie, że

niu pracy kwoty. Kwoty, na

wych rozwiązań, wydaje się

znacznym stopniu mogło-

mityczne liberalne „pań-

wszystko można załatwić

której

składa-

całkowicie brakować kon-

by przyczynić się do tego,

stwo minimum”, z samej

niskimi podatkami, odpo-

ją się przecież składki na

struktywnej krytyki. Mamy

by świadczenie zamiast być

swojej zasady powiększa-

wiadają: „zamiast dawać,

ubezpieczenia społeczne i

za to ciągłe wykorzystywa-

dla niektórych rozleniwia-

jące nierówności społecznie

przestańcie zabierać” pro-

zdrowotne. Dodatkowo po-

nie tematu 500+ do partyj-

jące, stałby się czymś ak-

nie jest i nigdy nie będzie

ponując radykalne zwięk-

datek dochodowy to poda-

nych wojenek, zarówno ze

tywizującym. Kolejną kwe-

żadną

szenie ulg podatkowych lub

tek już obecnie zawierający

strony rządu, jak i opozycji.

stią wartą rozważenia jest

to szukać takich rozwiązań,

całkowite zniesienie podat-

rozbudowane ulgi, także dla

Na próżno szukać też pro-

wprowadzenie maksymal-

które niosą natomiast po-

ku dochodowego, bo “prze-

rodzin.

pozycji równie skutecznej

nego dochodu, przy któ-

moc tam, gdzie jest to na-

cież wystarczy nie zabierać,

Większa rodzina oznacza

alternatywy.

słychać

rym świadczenie nie byłoby

prawdę potrzebne i przyno-

zamiast dawać”. Niestety

za to większe wydatki na

też nic o poprawkach, które

już wypłacane, co mogłoby

szą dobre skutki dla ogółu. Z

nie wystarczy. Te mające na

utrzymanie, a więc i więk-

mogłyby wykluczyć niepo-

nieco odciążyć budżet. Nie

tego powodu warto rozma-

pierwszy rzut oka sens ha-

sze wpływy do budżetu w

żądane efekty programu, a

można też zapomnieć, że

wiać, nie o rozszerzaniu lub

sło jest na obecny moment

postaci VAT. A tutaj naj-

takie zdecydowanie istnieją

rząd PiS ma na swoim kon-

likwidacji programu 500+,

niemożliwe do wykonania

prostszą i najtańszą formą

i warto teraz powiedzieć o

cie tak niekorzystne i nie-

ale jego naprawie i lepszym

w stopniu, który mógłby dać

zwrotu podatku jest właśnie

nich kilka słów.

bezpieczne z narodowego

wykorzystaniu niż ma to

chociaż lekko przybliżony

bezpośrednie

Chociaż należy być świa-

punktu widzenia działania

miejsce obecnie.

efekt do rządowego progra-

tak jak w wypadku progra-

domym,

utrzymanie

jak otwarcie granic dla imi-

mu. Dlaczego? Dlatego, że

mu 500+. Zgodne z praw-

dziecka w Polsce kosztuje

gracji na niespotykaną do-

jedyny podatek, z którego

dą jest więc stwierdzenie,

wiele więcej niż miesięcz-

tąd skalę. Ponadto od 2019

można by na obecny mo-

że rząd po prostu oddaje

na pomoc w ramach pro-

roku

większość

świadczenie

że

Nie

znacznie

ułatwiono

alternatywą.

War-

Masz pytania do autora?
Napisz na:
redakcja@wpoldrogi.com
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Zmierzch Zachodu 2.0 Dawid Kaczmarek
Miejsce Polski w świecie pozbawionym wymówek
Dr. Tomislav Sunić, zna-

słuchaczom refleksji o na-

żym uproszczeniu słowo to

ny pisarz, analityk i ideolog

turze semantycznej. Po to,

posiada dwa główne znacze-

chorwackiego ruchu nacjo-

by uniknąć nieścisłości na

nia: geograficzne (to przy-

nalistycznego, wygłosił we

wstępnym

kład

Francji na uroczystościach

łał się do etymologii słowa

języka polskiego, czeskiego,

ku czci Dominique’a Ven-

Zachód i omówił różnice w

chorwackiego i rosyjskiego)

nera w 2013 roku przemó-

jego postrzeganiu, których

i w pewnym sensie ideolo-

wienie, które nosiło wielce

zakres i stopień jest zależny

giczne (co według niego w

znaczący tytuł: Zachód prze-

w głównej mierze od kraju i

szczególnie jaskrawy spo-

ciwko Europie. Podchodząc

regionu Europy, który weź-

sób widać w przypadku ję-

do przyjętego przez siebie

mie się w danym momencie

zyka

tematu w sposób należycie

pod uwagę.

termin Occident i Occiden-

etapie,

odwo-
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Wschodniej:

francuskiego,

gdzie

talisation łączy się nie tylko

uporządkowany, rozpoczął
wywód od przedstawienia

Europy

Trafnie zauważył, że w du-

z określonym kierunkiem

świata, lecz na przestrze-

swoje podstawowe znacze-

To właśnie on, podobnie jak

ni ostatnich lat nabrał tak-

nie. Nie ulega wątpliwości, że

każdy schemat poznawczy,

że znaczenie pejoratywne,

w skutek tego zdominowało

wypaczył i zatarł prawdziwe

porównywalne w pewnym

ono także debatę publiczną

znaczenie tego słowa i spra-

stopniu ze słowem wester-

na temat prowadzenia poli-

wił, że dziś w kontekście

nizacja, które funkcjonuje

tyki zagranicznej. Dlaczego?

Polski można byłoby je roz-

w Polsce. To zapożyczenie

Wyczerpująca odpowiedź na

patrywać na trzech głów-

z języka angielskiego i jest

to pytanie mogłaby z powo-

nych poziomach:

znacznie mniej wyraziste od

dzeniem stać się tematem

swojego francuskiego od-

oddzielnego artykułu. Dość

- marzenia (o wielkiej i do-

powiednika). Sunić wskazał

rzec, że po upadku komu-

statniej

w ten sposób na coś co czy-

nizmu w Europie osłabione

granicami kraju),

telnikom może się wydawać

państwo polskie, pozbawio-

oczywiste - jednak wyraź-

ne ze względu na niesprzy-

- wymówki (dla niepodej-

ne zaznaczenie tego faktu,

jające

okoliczności

oraz

mowania starań o poprawę

umożliwi nam płynne przej-

ogólną

dynamikę

układu

sytuacji państwa i obywate-

ście do następnego wątku w

międzynarodowego - luk-

tym artykule. Słowa, nawet

susu obrania ewolucyjnego

jeśli z pozoru są takie same

kierunku na „okres przej-

- gwarancji (dla bezpie-

pod względem struktural-

ściowy”, niezwykle szybko

czeństwa i dobrobytu, któ-

nym,

„wkroczyło” w kompletnie

ry będzie trwał już po wsze

znaczenia i wydźwięku. Jest

nowy

czasy i bez względu na za-

to zależne w głównej mie-

te zastały solidarnościowe

rze od indywidualnych dróg

„elity” całkowicie nieprzy-

rozwoju i meandrów historii

gotowane i wręcz opóźnio-

Czy wobec tak jasnych i na-

każdego narodu i państwa.

ne względem tempa zacho-

macalnych

dzących

Ten

naturze mentalnej, których

Jak to wygląda w przypadku

szok poznawczy (bo tak

linie przebiegają poprzez

Polski? Prócz tego co natu-

przypuszczalnie

nazwała-

przekrój całego społeczeń-

ralnie zauważył w swoim

by to zjawisko współczesna

stwa, nie patrząc przy tym

przemówieniu

psychologia)

na

nabierają

różnego

Sunić,

nie

świat.

Okoliczności

wypadków.

doprowadził

przyszłości

poza

li),

chodzące wokół zmiany).

ograniczeń

podziały

o

polityczne,

trudno wysnuć wniosku, że

do wykształcenia się wśród

można zachować w ogóle

w naszym kraju słowo Za-

środowisk opiniotwórczych

spokój i optymizm w mo-

chód na przestrzeni lat uro-

w naszym kraju swoistego

mencie prowadzenia roz-

sło znacznie bardziej ponad

kompleksu wobec Zachodu.

ważań na temat tego jakie
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miejsce może zająć Polska

ny światowej, lecz także w

stwa i polityki zagranicznej.

warstwę ideologiczną, mo-

Ten rozdział raportu roz-

z dorobku chrześcijaństwa.

w świecie pozbawionym Za-

nową dynamikę stosunków

W tym roku nadano mu ty-

głoby się okazać, że raport

poczyna się od stwierdze-

Zjawisko to doprowadziło

chodu?

międzynarodowych,

która

tuł: Westlessness, co w wol-

Requiem dla Zachodu (jak

nia, że główną przyczyną

do pęknięcia na scenie po-

nieuchronnie zmierzała do

nym tłumaczeniu na język

określono Konferencję Bez-

stojącą za obecnym kryzy-

litycznej Europy, co z jed-

Zmierzch Zachodu?

destabilizacji

kontynentu

polski należałoby rozumieć

pieczeństwa w Monachium

sem jest to, że Zachód zgu-

nej strony może być dla nas

Zmierzch Zachodu (koncept

europejskiego.

Przedsta-

jako Brak Zachodu. Głów-

na łamach amerykańskie-

bił swoją własną tożsamość.

poważnym zagrożeniem, a z

znany czasem także jako:

wiony przez niego koncept

ną tezę wspomnianego do-

go dziennika The New York

Lata nieskrępowanego roz-

drugiej okazją do wykorzy-

Upadek Zachodu w zależności

okazał się na tyle silny, wy-

kumentu z powodzeniem

Times) przedstawia swoje

woju globalnego kapitali-

stania. Działalność populi-

od tego jakim posługujemy

razisty i przemawiający do

można byłoby streścić w

myślenie w kierunku, któ-

zmu, połączone z niekwe-

stów, bez względu na to jak

się tłumaczeniem) nie jest

zbiorowej wyobraźni, że na

trzech,

ry jest zaskakująco zbieżny

stionowanym panowaniem

ocenimy ją z naszego punk-

tak naprawdę jakimś nowym

przestrzeni kolejnych lat,

poniżej zdaniach:

z myśleniem europejskich

liberalnego

paradygmatu,

tu widzenia, może stworzyć

i niepoddawanym do tej

był on omawiany w różnych

nacjonalistów.

pozbawiły europejskie eli-

w państwach narodowych

pory analizie terminem. Po

postaciach, modyfikowany i

1. Świat, który znaliśmy do-

sza taka sytuacja, gdy głos

ty

pokładu

Europy przestrzeń do poja-

raz pierwszy pojawił się on

ciągle na nowo podnoszony,

tąd chyli się ku upadkowi.

pochodzący niemalże z sa-

autorefleksji i samokryty-

wienia się bardziej zdecy-

w obiegu publicznym w 1918

nie wykraczając jednak przy

mego serca establishmentu

ki. Te wskutek tego, jak się

dowanych i radykalnych (a

roku, kiedy to Oswald Spen-

tym ponad zasięg szeroko

2. Zachód jest kontestowa-

(wspomniana

konferencja

obecnie wydaje, całkowicie

przez to bliższych nam) sił

gler, niemiecki filozof sztu-

pojętych kręgów tożsamo-

ny zarówno przez siły we-

gromadzi

przedstawicieli

przespały rok 2015 i jego

politycznych. To wywołało-

ki i kultury, napisał książkę

ściowych, wciąż pozostając

wnętrzne jak i zewnętrzne.

państw z całego świata) tak

następstwa, które dopro-

by z kolei prawdziwą reakcję

pt. Zmierzch Zachodu (niem.

na marginesie oficjalnego

3. Musimy nauczyć się żyć

znacząco zbliża się do na-

wadziły do najpoważniej-

łańcuchową, która w skali

Der Untergang des Aben-

dyskursu naukowego. Zmia-

w świecie bez Zachodu.

szego spojrzenia. Dlatego

szego podziału Zachodu w

całego kontynentu musiała-

dlandes). Był to przełomowy

nę w tym zakresie przyniósł

pamiętając cały czas o fun-

jego historii. W tym kon-

by się przełożyć na odejście

traktat z dziedziny historii

dopiero rok 2020 i odbyła

Oczywiście

podnoszony

damentalnych różnicach w

tekście podnosi się oczy-

od tendencji federalistycz-

cywilizacji, który prezen-

się ona w dość niespodzie-

przez ekspertów Zachód nie

definicjach i aksjologii po-

wiście zjawisko tak zwanej

nych w Unii Europejskiej i

tował cykliczną wizję dzie-

wany sposób. Po ponad stu

ma zbyt wiele wspólnego

między nami a omawianym

„fali populizmu” oraz jej

reformę całego systemu in-

jów

tradycyjnie

latach od momentu wydania

z

spoj-

raportem, warto pochylić

bezpośrednie

tegracji europejskiej.

linearnej) i przedstawiał w

swojego opus vitae, Oswald

rzeniem na Europę, czy jak

się bliżej nad opisanymi tam

czyli zawiązanie się w Euro-

perspektywie „morfologii”

Spengler i jego Zmierzch Za-

niektórzy wolą z Cywiliza-

tendencjami, które według

pie obozu sił nieliberalnych

historii tezy dotyczące nie-

chodu został przywołany w

cją Łacińską. Jednak warto

autorów mają wyznaczać

(ang. illiberal forces). Ich

2. Rozpad więzi transatlan-

uchronnie zbliżającego się

ramach wprowadzenia do

by było zauważyć, że gdyby

zmiany w globalnym ukła-

przedstawiciele

stworzyli

tyckich. Jak słusznie za-

krachu cywilizacji Zachodu.

raportu z tegorocznej Kon-

autor miałby się pokusić o

dzie sił nadchodzących lat.

własny program, konkuren-

uważył Emanuel Macron w

Wniosek ten idealnie wpa-

ferencji Bezpieczeństwa w

dokonanie paru korekt ję-

cyjny wobec obowiązujące-

sierpniu 2018 roku - roz-

sował się wówczas nie tyl-

Monachium. Za każdym ra-

zykowych w wyżej wyróż-

go, oparty w głównej mierze

pad więzi łączących USA z

ko w nastroje europejskich

zem przygotowuje go grono

nionych tezach oraz odrzu-

na przynajmniej deklara-

Europą staje się na naszych

społeczeństw

szeroko uznanych eksper-

ciłby oczywistą, niezgodną

1. Rozpad konsensusu co

tywnym konserwatyzmie i

oczach powoli faktem. Kwe-

tów od spraw bezpieczeń-

z naszymi przekonaniami

do tego czym jest Zachód.

zasadach wywodzących się

stia ta nie jest oczywiście

(zamiast

zmęczonych

doświadczeniami
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I

woj-

przedstawionych

tożsamościowym

To

pierw-

Co do nich należy?

niezbędnego

następstwo:
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związana jedynie z decyzja-

w swoich własnych syste-

prostu należycie ich nie do-

mi podjętymi przez obec-

mach bezpieczeństwa.

ceniły, ignorując związane

ną administrację w Wa-

Studnickiego (który także

Co z Polską?

jedynie nową rzeczywistość

nalegał na jak najpóźniej-

z nimi następstwa. Nale-

Świat bez Zachodu, jak pró-

pełną

fundamentalnych

sze włączenie się do II woj-

szyngtonie. Zwrot Stanów

3. Pojawienie się sił konku-

ży także jasno zaznaczyć w

buje nam to przekazać ze-

wyzwań, od których nie

ny światowej) czy szerzej do

Zjednoczonych w kierunku

rencyjnych. Tak postawiona

tym miejscu, że państwa te

spół ekspertów Konferencji

sposób byłoby się uchylić.

warunków z jakich musieli-

Azji (ang. pivot to Asia) zo-

sprawa oczywiście nie od-

nie muszą być dla nas wro-

Monachijskiej, to świat glo-

stał już zapoczątkowany za

daje w pełni złożoności tego

gie, a odpowiedź Europy na

balnej niepewności i anar-

Ta sytuacja narzuca Polsce

dziestoleciu międzywojen-

czasów prezydenta Obamy,

zagadnienia. Państwa takie

związane z nimi wyzwa-

chii. Czy aby na pewno?

w pierwszej kolejności ko-

nym. Od ataku III Rzeszy na

a ogłoszona przez Donal-

jak Chiny, Rosja czy Iran

nia nie musi być koniecznie

Można byłoby debatować

nieczność stworzenia jasne-

nasz kraj minęło prawie sto

da Trumpa polityka Ameri-

istnieją przecież nie od dzi-

konfrontacyjna. Pojawienie

w tym miejscu, na ile takie

go, silnego i kompleksowego

lat, a Polska znów znalazła

ca First co najwyżej go do-

siaj i nie od dzisiaj prowadzą

się nowych graczy (czy to

stanowisko jest wynikiem

programu wielowektorowej

się na rozdrożu. Czy potra-

pełniła i przypieczętowała

dynamiczną politykę ochro-

na arenie globalnej, czy to

realnej i obiektywnej ana-

polityki zagranicznej. Ba-

fimy wyciągać wnioski z hi-

scenariusz na przyszłość.

ny i manifestowania swoich

w regionach strategicznych

lizy faktów, a na ile jedynie

lans

storii?

Nieuchronne

przesunięcie

własnych interesów. Ciężko

dla naszego funkcjonowa-

kwestią tradycyjnie ugrun-

wpływami,

się punktu nacisku amery-

winić jakiekolwiek państwo

nia) po raz kolejny stwarza

towanej pychy i samozado-

snych i wiążących deklaracji

Największą

kańskiej polityki zagranicz-

na świecie (bez względu na

dla nas szansę dwojakiego

wolenia wśród środowisk

przy jednoczesnym „odci-

szego kraju jest to, że nie

nej, może postawić Europę

to jakiego rodzaju emocja-

rodzaju. Dla pojedynczych

opiniotwórczych w Europie.

naniu kuponów” od nasze-

udało nam się do tej pory

w nieodległej przyszłości,

mi je darzymy), że w ra-

państw narodowych kreuje

Wiemy jednak na pewno, że

go strategicznego położe-

(a szczególnie naszym eli-

w sytuacji bezpośredniego

cjonalny sposób działa na

to przestrzeń do zbalanso-

Zmierzch Zachodu 2.0 w dal-

nia w przestrzeni, zręczne

tom) wykształcić zdolności

zagrożenia bezpieczeństwa.

arenie

międzynarodowej,

wania swojej pozycji wzglę-

szej kolejności nierozerwal-

przechodzenie

pomiędzy

do myślenia długotermi-

Mam tu na myśli

przede

starając się uzyskać dla sie-

dem interesów różnych po-

nie związany byłby także z

nastawionymi do siebie an-

nowego. Tyczy się to każ-

zniwelowanie

bie jak najwięcej korzyści,

tęg, natomiast dla Europy

nieuchronną destabilizacją

tagonistycznie

i

dej, następującej po sobie

zdolności do odstraszania

przy ponoszeniu jednocze-

rozumianej jako jedna ca-

układu międzynarodowego.

stronnictwami – powinno

ekipy politycznej. Prawo i

nuklearnego na terenie na-

śnie najmniejszych możli-

łość to okazja do „wykro-

To całkiem naturalne zja-

być jasną drogą do realizacji

Sprawiedliwość

szego kontynentu oraz po-

wych strat. Bardziej istotne

jenia” dla siebie miejsca na

wisko (będące każdorazowo

naszego interesu narodowe-

w tym względzie od swo-

stępujący

parasola

w kontekście naszych roz-

arenie globalnej. Wymaga-

skutkiem osłabienia pozycji

go. To czego potrzeba nam

ich poprzedników jedynie

ochronnego, który obecnie

ważań jest to, że ich dzia-

łoby to oczywiście pewnego

hegemona, lub wyłonieniem

w tej sytuacji najbardziej: to

tym, że stworzony przez tą

zapewnia nam NATO. Ten

łalność przez długi czas nie

rodzaju koordynacji polityk

się nowego) nie musiałoby

strategicznej cierpliwości i

partię aparat władzy, oka-

scenariusz z całą pewnością

natrafiła

jakąkolwiek

w sferze zewnętrznej, jed-

być jednak dla nas czymś

rozwagi, tak by właściwie

zał się w latach 2015-2020

da impuls do wprowadzenia

spójną odpowiedź Europy.

nak postulat ten w obliczu

jednoznacznie

negatyw-

rozeznać ostatni moment

znacznie bardziej sprawny

konkretnych zmian w za-

Trudno pozbyć się wrażenia,

koniecznej reformy systemu

nym. Pod warunkiem, że w

na to, by jasno opowiedzieć

pod względem propagan-

kresie geostrategicznej sa-

że wspomniane wcześniej

integracji, zdaje się nie być

jego wyniku nie doszłoby do

się po którejś ze stron nad-

dowym. Nadchodzące czasy

mowystarczalności Europy

elity, może nie tyle co nie

tak nierealny jak można by-

całkowitego rozpadu sto-

chodzącego sporu. Uważny

wymagają od Polski przede

oraz zmusi państwa naro-

zauważyły ruchów państw

łoby go postrzegać jeszcze

sunków między państwami,

czytelnik mógłby zauważyć

wszystkim

dowe do dokonania korekty

konkurencyjnych,

dobrych parę lat temu.

nowe warunki tworzyły by

tu analogię do przekonania

świat bez Zachodu ma być

wszystkim
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dla nas i dla naszego kraju

zanik

na

lecz

po

śmy funkcjonować w dwu-

pomiędzy

różnymi

unikanie

ja-

obozami

bolączką

różni

odwagi.

na-

się

Jeśli
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światem bez jakichkolwiek

wijanie krajowego przemy-

Początek upadku komunizmu w Europie i rozpadu całego bloku wschodniego swoje

zasad; to nikt nie będzie w

słu zbrojeniowego),

miejsce miał w Polsce. Okrągłostołowe ustalenia i w efekcie nowe wybory do Sejmu i
Senatu rozpoczęły całą serią zdarzeń, których władze w Polsce nie przewidziały i któ-

nim dbał o zdanie bezbron(zwiększenie

-eksperckiej

słabych. Dlatego nasze wej-

ilości pracujących dla pań-

nia” z fikcyjnym dotychczas funkcjonowaniem państwa zależnego od władz w Mo-

ście w lata 20 powinno wią-

stwa think-tanków i funda-

skwie, na rzecz tzw. demokratyzacji i kapitalizacji kraju.

zać się z głęboką reformą

cji, które tworzyłyby gotowe

Po roku 1989, z początkiem

werowe „ROMET” w Byd-

z zamykaniem wielu przed-

polityki zewnętrznej na na-

koncepcje działania i propa-

i biegiem lat dziewięćdzie-

goszczy, których faktyczne

siębiorstw w Polsce miała

stępujących płaszczyznach:

gowałyby je w sferze nasze-

siątych, kiedy władzę w

wykreślenie

go bezpośredniego oddzia-

Polsce zaczęły dzierżyć siły

Rejestru Sądowego nastą-

-ustrojowej (wzmocnienie

ływania (państwa bałtyckie,

lewicowo-demoliberalne,

piło w roku 2005, wieńcząc

pozycji ministra spraw za-

Białoruś, Ukraina, Bałkany).

jak przysłowiowe „grzyby

koniec tego znaczącego w

po deszczu” upadać zaczęły

kraju, jak również za gra-

granicznych w rządzie i wy-

z

Krajowego

łączenie agendy jego dzia-

Gdy

upadnie

w naszej ojczyźnie fabryki i

nicą (w szczególności w

łań spod bieżącego sporu

skorumpowany gmach de-

przemysł. Latami nie doka-

krajach satelickich ZSRR),

politycznego),

moliberalnego

pitalizowywane, nie moder-

przedsiębiorstwo.

nizowane i funkcjonujące w

nież w Toruniu, tak sztan-

oparciu o nie dostosowane

darowe firmy jak „Elana”,

do zmieniającej się i otacza-

czy

jące nas wówczas rzeczywi-

ły z czasem na znaczeniu.

stości fabryki i różnej branży

Przykładów w całym kraju

zakłady nie potrafiły odna-

można byłoby mnożyć. Nie-

leźć się w nowych realiach.

mniej jednak zauważyć na-

Wraz z początkiem końca

leży, iż sytuacja związana

ostatecznie

Zachodu,

wraz z nim odejdą także
-zagranicznej

(reforma

kompleksy i ograniczenia

aparatu dyplomatycznego,

umysłowe, które przez lata

dofinansowanie

placówek

narosły w naszych pań-

zagranicznych,

otwarcie

stwach. Znikną wymówki

przedstawicielstw

i wytłumaczenia dla braku

w regionach strategicznych

aktywności i marazmu. Jeśli

dla funkcjonowania pań-

tempo wypadków, które do-

stwa jak np. wschodnia Eu-

piero nadejdą, po raz kolej-

ropa, półwysep Bałkański,

ny zastanie nasze elity nie-

gasły takie gałęzie, jak na-

pomost

przygotowane i opóźnione,

pędzające uprzednio gospo-

powinniśmy być gotowi na

darkę górnictwo i hutnictwo.

to, po co przyszliśmy na

W zatrważającym tempie

świat.

zamykano

nowych

bałtycko-czarno-

morski i Bliski Wschód),
-bezpieczeństwa (stworze-

i

likwidowano

Powinniśmy być przygoto-

zatrudniające

skiego, odbudowa Agencji

wani do działania.

setki osób. W północnych

w niezbędne do działania
środki i instrumenty, roz-

Masz pytania do autora?
Napisz na:
redakcja@wpoldrogi.com

straci-

również przemysł. Powoli

racyjnych dla Wojska PolWywiadu i wyposażenie jej

„Merinotex”,

Rów-

polskich zakładów, upadał

wszelkiego rodzaju zakłady

nie nowych koncepcji ope-
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rych się nie spodziewały. Doprowadził one w konsekwencji w naszym kraju do „zerwa-

nych i przejmował się losem

dotychczas

regionach Polski m.in. ten
stan rzeczy dotknął takich
potentatów jak Zakłady Ro-

Y PO
C
A
R
P
U
K
N
Y
R
ANALIZA
o
G
O
W
O
J
O
R
T
S
ZMIANACH U
YCH
T
0
9
T
A
L
H
C
Y
SPODARCZ
18
0
2
U
K
O
R
O
D
XX WIEKU

norbert wasik 61

62

związek nie tylko z nieudol-

w naszym kraju zwolnione

kazy pracy, można stwier-

rejestrowane od początku

cyjnych i konkurencyjności2.

Bezrobocie w Polsce w roku

nością ówczesnych władz

bywały z wielu obowiąz-

dzić obecnie, iż w okresie

1990 roku. Wcześniej, tj. w

Dane GUS3 stanowią, że w

1990 w ujęciu procentowym

i

zachłyśnięciem

ków (w tym podatkowych),

realnego socjalizmu bezro-

okresie PRL bezrobocie tak-

końcu stycznia 1990 r. w ca-

się przez włodarzy naszego

które wypełniać musiał ro-

bocie było równie wysokie

że istniało, lecz było ma-

łym kraju było zarejestro-

państwa kapitalizmem, ale

dzimy przedsiębiorca. Na-

jak w latach dziewięćdzie-

skowane polityką tzw. peł-

wanych łącznie 58,8 tys.

także z sytuacją Polski na

rzucane przez zachodnich

siątych

wieku,

nego zatrudnienia, które w

bezrobotnych, co stanowiło

arenie

międzynarodowej,

inwestorów warunki, na-

tj. w okresie przemian. Za-

znacznej części miało cha-

0,3% ogółu czynnych za-

W następnych latach, tj. w

a przede wszystkim euro-

pływ tanich, niekoniecznie

uważyć jednak należy, że

rakter socjalny. Przemiany

wodowo. Koniec pierwszego

okresie od 1991 roku do roku

pejskiej. Dążenia naszego

wysokiej jakości towarów

zwolnienia, czy redukcje w

i cały proces transformacji

kwartału roku 1990, to już

1994 notowano w Polsce dy-

kraju by w niedalekiej przy-

z Azji, czy modyfikowanej

zakładach pracy, jakie mia-

ustrojowo-gospodarczej lat

jednak 266.600,00 tysięcy

namiczny wzrost liczby bez-

szłości stać się członkiem

żywności z Europy zachod-

ły miejsce w ostatniej de-

dziewięćdziesiątych

oraz

bezrobotnych, co stanowiło

robotnych, których odsetek

zachodniej wspólnoty eu-

niej, z czasem doprowadziło

kadzie ubiegłego wieku w

początku XXI wieku spowo-

wówczas 1,5 % wszystkich

z końcem każdego następ-

ropejskiej miały wiele ne-

do wyeliminowania z rynku

Polsce, należały do jednych

dował urealnienia struktury

osób czynnych zawodowo.

nego roku zwiększał się, a

gatywnych skutków. Polska

naszych producentów, po-

z największych w powojen-

i rozmiarów zatrudnienia.

Połowa roku przyniosła już

jego rozpiętość w ww. okre-

„musiała” otworzyć się na

wodując najpierw restruk-

nej historii naszego kraju i

jednak prawie podwojenie

sie wahała się w granicach

przysłowiowy

turyzacje

doprowadziły do paupery-

Tak jak wyżej podkreślono,

liczby osób pozostających

pomiędzy 12,2%, a 16,00%.

ślepym

świat.

Do-

zatrudnianych

ubiegłego

słownie i w przenośni. Do-

pracowników,

następnie

zacji wielu polskich rodzin.

z początkiem roku 1990 za-

bez

przekraczając

Po czym w kolejnych okre-

słowne otwarcie oznaczało

ograniczanie produkcji, a w

Sam zaś problem bezrobo-

częto w Polsce rejestrować

liczbę przeszło pół miliona

sach, to jest od roku 1995 do

możliwość

inwestowania

końcowym efekcie zamy-

cia w skali kraju kształtował

bezrobocie. Wprawdzie na

osób, tj. 568.200,00 tysięcy

1998 zaobserwować można

w naszym kraju przez za-

kanie firm. Tylko nieliczni i

się różnie. Różna była rów-

początku wyżej wskazane-

i wzrost do 3,1% bezrobot-

było tendencje spadkową,

chodnie koncerny i to w du-

to w ograniczonym zakre-

nież jego skala i przyczyny.

go roku liczba bezrobotnych

nych. Na koniec roku 1990,

gdzie na koniec roku 1995

żej mierze na warunkach

sie trwali i przetrwali, jed-

w skali kraju nie wzrastała

w całej Polsce było już 6,5%

odsetek

przez nie narzuconych oraz

nakże okupili to wysokimi

Bezrobocie w Polsce w la-

w oszałamiającym tempie,

bezrobotnych, stanowili oni

kraju stanowił 14,09%, a w

zniesienie barier na towa-

kosztami. Taki stan rzeczy

tach 1990-2018

jednakże z każdym miesią-

1 milion 126 tysięcy 100 osób4.

roku 1998 było to 10,40%5.

ry sprowadzane z zewnątrz.

doprowadził zaś do wzra-

Procesy zmian w naszym

cem, kwartałem, a później

Powyższą sytuację obrazują

Taka polityka doprowadzi-

stania bezrobocia w Polsce.

kraju, jakie nastąpiły po

kolejnym rokiem, osób po-

wykresy:

ła właśnie z czasem do li-

Z perspektywy czasu, mając

roku 1989, były wynikiem

zostających bez zatrudnie-

kwidacji, za zgodą naszych

na uwadze uprzedni, socja-

dostosowywania naszej ro-

nia przybywało. Taka sytu-

oficjeli,

listyczny

zatrud-

dzimej gospodarki do syste-

acja była wynikiem błędnych

przedsiębiorstw i pomniej-

nienia okresu PRL, którego

mu rynkowego. Przyniosło

decyzji ówczesnych władz

szych zakładów. Polskie fir-

wyrazem był „brak” bezro-

to między innymi nowe dla

państwa, wzrostu kosztów

my bowiem nie miały szans

bocia, a właściwie jego eli-

polskiego społeczeństwa i

zatrudnienia,

konkurując z firmami za-

minacja poprzez sztuczne

przeciętnego obywatela zja

skich) procesów prywatyza-

chodnimi, które inwestując

tworzenie miejsc pracy i na-

wisko bezrobocia1. Jest ono

wielu

rodzimych

system

1. E. Zdrojewski, W. Toszewska, Analiza zmian rozmiarów bezrobocia w Polsce, Zeszyty naukowe Instytutu
Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, s.161. (Patrz również: www.stat.gov.pl Stopa bezrobocia
rejestrowanego w latach 1990-2018. World Wide Web: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2018,4,1.html).

pracy,

bezrobotnych

w

(złodziej-

2. Ibidem, s. 162.
3. Główny Urząd Statystyczny.
4. E. Zdrojewski, W. Toszewska, op. cit., s.162-163.
5. www.stat.gov.pl Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2018. World Wide Web: http://stat.gov.
pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2018,4,1.html
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Stopa bezrobocia w Polsce

Stopa bezrobocia w Pol-

gle. Zauważyć można było

w latach 1991-1994

sce w latach 1999-2003

trzy podstawowe jego fazy9:
- pierwszą mającą miejsce
w latach 2006-2007, kiedy
upadła amerykańska firma
brokerska Merit Financial
Inc. oraz miały miejsce upa-

Kolejne lata, jak stanowią
statystyki Głównego Urzę-

Źródło: opracowanie własne

2008 równało się 9,5%, po

kerskich i innych instytucji

du Statystycznego przyno-

na podstawie danych GUS.

czym ponownie wzrastało

finansowych oraz funduszy,

Stopa bezrobocia w Polsce

szą ponowny wzrost osób

Po tej ponownej ekspansji

do poziomu ponad 12% w

- drugą, związaną bezpo-

w latach 1995-1998

zarejestrowanych w Polsce

wzrostu i wysokiego wskaź-

latach 2009-2012, osiągając

średnio z upadkiem ban-

jako bezrobotnych, które-

nika bezrobocia, jakie miało

w kolejnych dwóch okre-

ku

go apogeum przypada na

miejsce na początku ostat-

sach poziom ponad 13%.

przynoszącą istotne stra-

koniec roku 2002 i 2003,

niej dekady XX wieku w Pol-

Stan krajowej prosperity na

ty i utratę zaufania mię-

kiedy wyniosło ono aż 20%

sce, następne lata przyno-

rynku pracy nie trwał jednak

dzy

w skali całego kraju. Okres

szą stopniowy spadek liczby

zbyt długo. Wraz krachem

- trzecią, która ujawni-

ten bardzo dobrze wizuali-

bezrobotnych i stagnację na

finansowym, jaki ujawnił

ła się w Europie w roku

zują kolejne, poniższe wy-

rynku pracy, by z końcem

się w sektorze nierucho-

2010, związaną z proble-

kresy kołowe i kolumnowe6.

roku 2014 ponownie ilość

mości w USA8, problema-

mami finansowymi Grecji.

jak

osób pozostających bez za-

mi giełdowymi i upadkiem

Jak wynika z danych Mię-

obra-

trudnienia uległa znacznej

pomniejszych, jak również

dzynarodowego

zować bardziej może po-

redukcji,

jednego

największych

Walutowego, w latach 2007-

niższy

słupkowy,

malejącej, aż do chwili obec-

amerykańskich banków, tj.

2011 wystąpiło 11 przypad-

dotyczący lat 1990-1998.

nej7, tj. do stany z początku

Lechman Brothers, przyszło

ków systemowych kryzysów

roku 2020, czyli przed wy-

pogorszenie

ekonomiczne

bankowych w krajach człon-

Stopa bezrobocia w Pol-

buchem światowej pande-

i gospodarcze w wielu kra-

kowskich Unii Europejskiej

sce w latach 1990-1998

mii koronawirusa. Z koń-

jach

i dodatkowo w kilkuna-

-------------------->

cem roku 2004 bezrobocie

w

wzrost

stu innych krajach świata10.

wynosiło bowiem 19,00%,

bezrobocia w Polsce i w po-

Na powyższym tle, również

z kolei w roku 2006 sta

szczególnych jej regionach.

Polski nie ominął ogólno-

nowiło już 14,8%, a w roku

Nie przyszedł on jednak na-

światowy kryzys finanso-

Powyższe

64

dłości kolejnych firm bro-

tendencje,

równo

wzrostowe,

również

spadkowe
wykres

za-

6
www.stat.gov.pl Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2018. World Wide Web: http://stat.
gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2018,4,1.html

systematycznie

z

świata

tym

zachodniego,

ponowny

Lechman

Brothers,

uczestnikami

rynku,

Funduszu

7
www.stat.gov.pl Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990 – 2018. World Wide Web: http://stat.
gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2018,4,1.html
8
M. Adamowicz, W. Miklaszewska, T. Adamowicz, Światowy kryzys finansowy i działania naprawcze
wobec gospodarki polskiej, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 17 (66) 2017, s. 6.
9
Ibidem, s. 6.
10
Ibidem, s. 6.
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koń-

idzie popyt na zatrudnienie.

cem roku 2004 bezrobocie

Jak wynika z danych PARP11,

wynosiło bowiem 19,00%,

wo-gospodarczy.

Z

skich,

panująca

jeszcze pod koniec 2019 roku

prosperita gospodarcza od

zdawały się pogłębiać i do-

na przestrzeni lat 2008-

roku 2014 objęła swoim za-

tyczyły właściwie wszyst-

z kolei w roku 2006 sta-

2015 liczba nowotworzo-

sięgiem również obszary o

kich pracodawców zarówno

nowiło już 14,8%, a w roku

nych firm (w tzw. sektorze

najwyższych wskaźnikach,

tych dużych, jak i tych ma-

2008 równało się 9,5%, po

małych i średnich przedsię-

gdzie notuje się już od kilku

łych. Niemniej dzisiaj rece-

czym ponownie wzrasta-

biorstw) w Polsce systema-

lat znaczny, systematyczny

sja w wyniku panującej od

ło w 2009 roku do 12,1%. W

tycznie wzrastała. W roku

spadek bezrobocia. Niniej-

początku 2020 roku świato-

roku 2010 osiągnęło ono po-

2008 było ich w całym kraju

sze przekłada się również

wej pandemii koronawirusa

ziom 12,4% i prawie utrzy-

łącznie 1,79 mln, w 2014 1,84

na większe możliwości po-

diametralnie zmienia stan

mało się w takim samym

mln, a rok później działało

szukujących

zatrudnienia

rzeczy. Światowa gospodar-

zakresie rok później, wy-

na krajowym rynku już 1,91

w kwestii dotyczącej wy-

ka szykuje się na poważny

nosząc 12,5%. Kolejne lata,

mln12. Ogólnie w okresie po-

boru pracodawcy, warun-

kryzys. Gwałtowny spadek

tj. rok 2013 i 2014 to pra-

między rokiem 2011, a 2015

ków pracy, rodzaju pracy,

popytu oraz produkcji w

wie 1%, dalszy wzrost ilo-

liczba zakładanych przed-

a nie jedynie samego za-

polskich fabrykach oraz tzw.

ści osób zarejestrowanych

siębiorstw wzrosła o 7,3 %13.

trudnienia dla zatrudnienia.

lockdown negatywnie odbi-

jako bezrobotne. Stopa ta

Firmy chętniej zaczęły in-

wynosiła wówczas 13,4%.

westować, zatrudniać i po-

Zakończenie

Dopiero rok 2014 przyniósł

szukiwać

Konkludując

ożywienie rynku i powolny
spadek

Stopa bezrobocia w Pol-

jają się na rynku pracy i to nie

pracowników

tylko w tym sektorze. Porozważa-

ziom zatrudnienia obniżył

- specjalistów, czego wyra-

nia objęte tematem pra-

się kolejny miesiąc z rzędu,

się

zem był również zauważal-

cy można z całą pewnością

a tempo, w jakim przedsię-

w Powiatowych Urzędach

ny spadek osób zarejestro-

stwierdzić, iż od kilku lat w

biorcy redukowali miejsca

Pracy, co związane było

wanych

Polsce, a tym samym na te-

pracy, było najszybsze od

renach poszczególnych wo-

ponad dekady. Firmy tracą

jewództw, czy też regionów,

przychody, nie ma przy tym

Dane opisane i uwzględnio-

obserwowało się tendencję

powszechnej wiary w środ-

kryzy-

ne w niniejszej pracy po-

poszukiwania pracowników

ki osłonowe proponowane

su i pewnej stagnacji, przy

kazują, że na przestrzeni

przez pracodawców, a nie

przez rząd. Dlatego cięcie

wsparciu

ro-

lat 1990-2018, tj. w okresie

jak to miało miejsce jeszcze

kosztów najczęściej odbywa

dzaju programów państwo-

tzw. rejestrowanego bez-

kilka dobrych lat temu pra-

się przez redukcję zatrud-

wych, ale przede wszystkim

robocia w Polsce, kształ-

codawców przez pracow-

nienia, wygaszanie umów

przedsiębiorczości Polaków,

towało się ono na różnym

ników. Stąd też pojawiło się

śmieciowych oraz wstrzy-

wzrasta liczba powstających

poziomie. Były okresy kie-

pojęcie braku „rąk do pra-

manie planów zwiększania

firm w Polsce i co za tym

dy stanowiło ono względ-

cy” i niedoboru kandydatów

zatrudnienia. W ciemnych

nie wysoki poziom w nie-

do zatrudnienia (vide tzw.

barwach bezrobocie w Pol-

których województwach na

„rynek pracy pracownika”).

sce

tle dużych ośrodków miej-

Problemy

nomiści Banku Pekao. Jak

rejestrujących

jako

bezrobotne.

m.in. z lepszą koniunkturą
na rynkach światowych, w

Stopa bezrobocia w Polsce

tym europejskim. Po latach

w latach 2004-2018

ogólnoświatowego

66

jednakże

wszelkiego

sce w latach 2004-2018

11
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
12
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo
Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 2017, s. 4.
13
Ibidem, s. 4.

zatrudnieniowe

widzą

również

eko-
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wynika z ich najnowszego
raport14, stopa bezrobocia
pod koniec 2020 roku będzie wynosić 13%. Co więcej,
według ich oceny PKB Polski spadnie w II kwartale o
17,5% rok do roku, a w całym
2020 roku gospodarka skurczy się o 4,4%. Z tego też
względu najprawdopodobniej kolejne miesiące przyniosą nam niestety wyraźny
wzrost liczby bezrobotnych.
Jakie natomiast będą jego
rzeczywiste

proporcje,

już wkrótce czas pokaże…

Wszystkie wykresy to własne
opracowanie danych pochodzących z GUS.
Masz pytania do autora?
Napisz na:
redakcja@wpoldrogi.com

14
www.businessinsider.com.pl Gospodarka zanurkuje. Wzrośnie też bezrobocie. World Wide Web:
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/gospodarka-zanurkuje-wzrosnie-tez-bezrobocie/
x49w5wz
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Marzenie dobrobytu
Bartosz Biernat

Pierwsze

pokolenie

urodzone

po

II

Światowej

nie

Wojnie

miało

na

Jeśli

dodamy

intensywną

do

tego

było państwo dobrobytu.

propagandę

Dojrzałość, rozwój i ciężka

komunistyczną,

która

praca

nie

swoich barkach ogromnego

wbrew dzisiejszym relacjom

takiego

obciążenia

nie

posiadania

hekatomby

przenikała

wojennej, a także utraty

marginesu,

niepodległości.

pokolenie

lub

większa

Mniejsza
świadomość

tylko

do

otrzymamy
spokoju

rozwoju,

i

traktujące

państwa
jawna

zdominowała ich życiowych

od niebezpieczeństw ducha.

musiała

oni

przede

budować
pracować
rodziny.
wojna

Z

przyszłość,

coraz mniej obawiało się

czy

zakładać

czasem,

która zresztą coraz bardziej

obywatelskie

się liberalizowała, i coraz

im się raczej z niepotrzebną

Ich

która

może

cierpieniem

aniżeli wyzwoleniem. Ich
rodzice,

władzy-

Ewentualna

głośniej

skończyć

pokolenie

komunistycznej

nieposłuszeństwo kojarzyło
prowokacją,

którzy

przeżyli

koszmar, przekazali im z
troski i w strachu przede
wszystkim chęć przeżycia.

materialnego
wygrały

wojnę

niesprawiedliwość
spowodować

rozgoryczenie, które dało

wszystkim
i

stanu

nie tylko na papierze. Taka

materializm jako ucieszkę

Chcieli

samego

jak społeczeństwa, których

braku suwerenności PRL nie
piorytetów.

przyniosły

zaczęła

wielkim

marzyć.

marzeniem

ujście w Solidarności, ale

budowanie

i kompleksy, na których

liberalnej jawiło się jako

potem narodowa, za chwilę

gruncie

usłane

Polacy

rodzinna. Każdy miał być

wolnością

sam, bo kapitalizm nie brał

tańczył

niestety

Leszek Balcerowicz.
Planie

zmieniającą

się

lokalna-

samorządowa,

jeńców.

Balcerowicza,

rzeczywistością

i

Sorosa

zadawali pytań. Od teraz

Liberałowie

było

Polska miała należeć do

zamilkli i wrócili kilka lat

informowane.

sprawiedliwej, szczęśliwej i

później. Plan Balcerowicza

Najgorsze, że mu to nie

beztroskiej rodziny państw

to miał być dopiero trudny

przeszkadzało.

zachodnich.

początek. Teraz mieliśmy

Sachsa

społeczeństwo
w

ogóle

nie

Przejście

nie

z gospodarki planowanej

zacząć

na

chwilę

prawdziwe

życie

na rzecz rynkową odbyła

Niestety okazało się, że

w bogactwie. Jeśli tylko

się

bez

marzenie

musi

trochę

przyjmie

żadnej debaty publicznej.

poczekać.

Skutki

planu

szeregi Unia Europejska to

Nawet ówczesny premier

Balcerowicza

dla

marzenie dobrobytu będzie

Tadeusz

narodu

praktycznie

Mazowiecki

nie

Ogromne

działaniach

hiperinflacja,

Finansów.

Ministerstwa
Reformy

były

były

katastrofalne.

zawsze był informowany o

Tym

w

swe

razem

bezrobocie,

część naszego Narodu nie

likwidacja

była zgodna co do tego,
że warto zaufać liberałom

zbyt liberalne nawet jak

prywatyzacja największych

jeszcze raz i że spełnienie

na państwa zachodnie, nie

zakładów

Okazało

marzenia może pociągać za

wspominając

rodzącej

się,

gospodarka

sobą dramatyczne skutki

RP,

rynkowa

się

dopiero

o
III

ale

małego

spełnione.

nas

i

Balcerowicz mógł to zrobić

nie

bez

na

oporu,

Polakom

przekazując

tylko

jedno:

rolnictwa
pracy.

że

sama

z

drukuje
potęge.

marzenie

społeczne.

Byli

jednak

i

pieniędzy

tacy, których poczucie bycia

spełnić

gorszym wobec zachodnich

dobrobycie

społeczeństw i spełnienia

By

o

siebie

będzie jak na zachodzie.

poświęcono

prawdziwe

marzenia za wszelką cenę

To

wtedy

właśnie,

miał

idee Solidarności. Zanikała

odbierało zdrowy rozsądek.

wielki

sen

już nawet zwykła ludzka

Niebieskie balony i żółte

pokolenia.

solidarność, gdzie sąsiedzi

gwiazdki

Mieliśmy doścignąć zachód

musieli

wielki początek życia w

w kilka lat i funkcjonować

resztki z kapitalistycznego

na

dobrobytu. Wyścig do celu

się

ziścić

wspomnianego

niewyobrażalnym

dotychczas

poziomie

materialnym.
tylko

w

Życie

wolnym

demokratycznym,
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różami.

upojeni
i

O

gospodarki

nie
kraju

ale

i

przestał

teraz

walczyć

wtedy

o

zakładać,

symbolizowały

dostatku.
Unia Europejska była jednak

że dojdziemy do niego jako

kolejną

wspólnota. Teraz

Polska nie była jak nam

zaczęła

ona przeszkadzać, najpierw

wmawiano

fatamorganą.
podmiotem,

71

lecz przedmiotem w tym

blask

procesie.

całkowicie

Nasze

rynek

złotego

cielca

nas

oślepił.

okazał się kopalnią złota.

Znienawidziliśmy sąsiada,

Tylko

porzuciliśmy

nie

dla

Polaków.

rodziny,

bezrefleksyjnie i skarlał jak
cała wspólnota.
Dobrobyt to

piękna rzecz

Ponad 3 miliony rodaków

jesteśmy

chciało

roboczą bez godności, a w

dążyć do niego. Ale każde

luksusu za granicą, często

własnym kraju

marzenie

w Ojczyźnie tracac rodziny,

własności.

a na obczyźnie godność.

pogodziliśmy się z byciem

za

Straciliśmy również resztki

przedmiotem

w

grze

socliberalni lub neoliberalni

suwerenności jako naród i

mocarstw,

obwinanie

politycy obiecują bogatsze

ostatki własności.

Kraju za kolejne złamane
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Masz pytania do autora?
Napisz na:
bbiernat@3droga.pl

Humanizes Homeless People By Painting Their Dreams
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Silvia Kolbowski, „A Few Howls Again?”, 2010

Jesteśmy, wierzymy,
działamy
Przed Wami kolejna odsłona działu kulturalnego w czasopiśmie „W Pół Drogi”.
Tekst ten piszę gdzieś w środku pandemii, na początku zawieszonego w wątpliwościach kwietnia. To dla mnie wręcz niebywałe, budzące odrazę, że przytłaczająca
część znanej nam rzeczywistości, posypała się jak domek z kart zaledwie w ciągu
kilku tygodni. Spokojnie! Nie ma nad czym płakać. Jestem niemal przekonany, że
wszystkie ograniczenia naszego życia codziennego miną do momentu ukazania się
tego numeru. Prognostyk to być może nie najlepszy, bowiem w redakcji zwykliśmy smakować życie i terminy traktujemy z dużą elastycznością. Tymczasem duża
część z nas, w tym początku kwietnia, straciła swoje dochody, uświadomiła sobie
kruchość życiowych planów wyglądających dalej niż do zachodu słońca i zupełnie
się zatraciła w tej przeciągającej się chwili pandemicznej niepewności.
Świat – nawet jeśli przejściowo – legł w gruzach. I dobrze, bo to życie nic nie było
warte. Wypadałoby nawet żeby runęło z trzaskiem. Zatopione w nieustannym biegu, gonitwie pragnień i materialistycznych przyjemnościach. Być może któregoś
dnia kwarantanny, po źle przespanej nocy, wstałeś rano, stanąłeś przed lustrem
zupełnie nagi i uświadomiłeś sobie, że nie masz nic. Towarzystwo samego siebie
Cię męczy, a ilość bodźców, które mogą Cię od tego odciągnąć z każdym dniem
się kurczy. Traktujemy nasze dni utylitarnie. Czynności, które wykonujemy mają
nam przynieść korzyść albo przyjemność. Zapomnieliśmy, że sami w sobie jesteśmy największa wartością, której nic nie przewyższy. Samotność rozumiana jako
izolacja, powinna być uświęconym czasem wewnętrznej wędrówki, a nie szaleńczą ucieczką. Cnoty ducha są nieocenione, to co nas kształtuje, pozwala wierzyć
i żyć naprawdę, pochodzi tylko z wewnątrz. To, kim jesteśmy poprzedza zawsze
fundament doświadczenia wewnętrznego. Być może to dobra myśl otwierająca ten
dział. A w nim znajdziecie midzy innymi: rozdział drugi powieści Adama Bussego
Zmierzch Krzyża, pewien robotniczy manifest, odnaleziony po latach pod tytułem
Larwa, opowiadanie Konrada Rekoja, w którym sztuczna inteligencja musi zmierzyć się z nacjonalizmem oraz sekcję poetycką, a to wszystko zilustrowane grafikami od ekipy Resistans Arts. Zapraszamy!
Zachęcamy do nadsyłania propozycji tekstów do kolejnej odsłony działu kulturalnego
pod adres kultura@wpoldrogi.com
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Spotkanie, a raczej ujadanie dwóch przyjaciół i polityków Partii Ludzi nad ranem. Olo,
czyli Aleksander Niedźwiecki był w rzeczywistości członkiem Sejmowej Komisji ds
Projektowania Rodziny poprzedniej kadencji.

Coraz częściej ogarniało go uczucie

zniechęcia do pracy politycznej. Na spotkaniach komisji w ogóle przestał się pojawiać
skupiając się na informowaniu społeczeństwa o groźbach Ustawy o Analizie Politycznej i
kampanii wyborczej.
Kampania była jednak niezwykle trudna. Partia Przyszłości mająca praktycznie
nieograniczone finanse z strony Konsorcjum Korporacji AI, genialnym profilowaniom
wyborczym, a także wsparciem potężnych partii sztucznej inteligencji z europy zachodniej.
Wszak wygrali oni wybory w większości państw tej części globu tuż po upadku Unii
Europejskiej. Jej politykę, zarządzanie i żałosne próby wywalczenia niezależności zrzucono
na garb ludzkich ułomności. Podobnie jak zagrożenie z strony populistów sprofilowano
jako niebezpieczeństwo które ludzkość sama sobie wyświadczy jeśli tylko oda się władzę
w jej ręce. Odpowiedzią na to miała być władza Sztucznej Inteligencji, w której polityka,
emocje i fałszywa ludzka moralność nie miały by znaczenia. Sen o politykach- ekspertach
miał się w końcu ziścić. Nie musielibyśmy już głosować na tych czy innych nieudaczników.

Konrad Rekoj

Mieliśmy mieć państwo, w którym oddajemy głos każdego dnia używając smartfona,
a AI dostosowuję polityke państwa do demokratycznej woli ludu. Wyrażonej w mediach

Partia Ludzi

społecznościowych, zainteresowaniem konkretnych stron czy mailach. Mniej się mówiło o
tym, że sztuczna inteligencja mogła sama zdecydować o przyszłości państwa jeżeli uznała
to za jego interes. Budziło to zresztą kontrowersje w konserwatywnym odłamie Partii
Przyszłości.

-Po zdecydowanie zwycięskich wyborach parlamentarnych 2055 przez Partie Przyszłości
najważniejszym pytaniem pozostaję już nie czy, ale kiedy pod głosowanie poddana zostanie

Piskliwy głos dziennikarki i automatyczne podgłośnienie telefonu potęgowały uczucie

najważniejsza ustawa ostatnich dekad polskiej historii. Mowa oczywiście o Ustawie o Analizie

bólu głowy, czyli pozostałości po wczorajszej nocy z Maciejem.

Politycznej- stream z kanału rządowo-europejskiego rozręcił Macieja podczas dyskusji z
przyjacielem.

-Ranek po wyborach przyniósł nowe rozstrzygnięcia na mapie wyborczej Polski. Jeszcze
wczoraj z wyborczego zwycięstwa cieszyli się zwolennicy Partii Przyszłości. Dziś wydaję się, że

-Widzisz „Olo”. To kompletni głupcy. Ludzie sami oddali swoje człowieczeństwo robotom! Jak

wszystko pozostaję w rękach Partii Ludzi po tym jak propozycje koalicji złożyła jej druga co do

mamy walczyć o nich, jak oni chcą być ani narodem, ani rodziną, ani dziećmi Boga, ani nawet

wielkości parlamentarna siła, czyli Partia Transhumanizmu. Trzecia Partia Ludzi, choć ma tylko

kurwa ludźmi.

dwudziestu pięciu posłów jest języczkiem u wagi w sprawie wyboru nowego rządu, a co za tym

-Ustawa Analityczna psia mać. - dał się ponieść emocjom jeden z czołowych działaczy

idzie kierunku jakie obierze nasze państwo na najbliższe dziesięciolecia.

wielkopolskiego regionu Partii Ludzi- teraz po wyborach jedyne co nam pozostanie to czekać
na wyroki. Oni nam już nie odpuszczą. Nie obroni nas ani przewodniczący, ani żaden z 25

Wiadomości przerwał telefon.

świeżo upieczonych, szanownych posłów. Już teraz Ci powiem Maciek co analiza AI wykażę:

-Cześć Olo. Sam szef Cie wzywa. Pakuj się i przyjeżdżaj do Warszawy. Musisz tu być do 17.

Partia Ludzi szkodzi ekologii, planecie, państwu, zwierzętom, kobietom i psia jego mać całemu
społeczeństwu. W takim razie w analize AI z pewnością wyjdzie, że powinniśmy zdechnąć w celi.
Tyle cholernej pracy, wszystko na nic.
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-A co Wolski może ode mnie chcieć? Nawet nie zostałem posłem i nie jestem dziś w najlepszej
formie.
-Nie mamy czasu na dyskusje – nie dał się wybić z rytmu sekretarz Partii Ludzi Henryk
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Himelowicz- musisz tu być. Jesteś nam potrzebny.

-Nie. - przerwał mu kategorycznie Aleksander Niedźwiecki, sam chyba zaskoczony swoją
impertynencką pewnością siebie- Jeżeli wybierzemy transhumanizm zdradzimy wszystkie

Trzy godziny później były członek Sejmowej Komisji ds Projektowania Rodziny siedział w

nasze zasady. Urzędy i ministerstwa, które otrzymamy będą kompromitowane jako te, którymi

ścisłym gronie kierownictwa Partii Ludzi, które- trochę przypadkiem- miało zdecydować o

zarządza głupsza ludzkość. Regularnie będziemy przedstawiani jako gorszy sort, który wierzy w

przyszłości Polski. Mimo tego co powiedział Himelowiczowi, doskonale wiedział dlaczego

starą nieudolną wersje człowieka. Moim zdaniem propozycja z strony Partii Transhumanizmu

znalazł się w tak szacownym gronie. Od lat publikował artykuły o zagrożeniach z strony

padłaby nawet gdyby wygrali wybory. Chcieliby legitymizowania władzy Ludzi przeciwko

Ustawy o Analizie Politycznej, jak i projekcie Ulepszonej Ludzkości realizowanej przez

maszynom. Oczywiście

Partie Transhumanizmu. Doskonale zdawał sobie sprawę, że jego publikację nie są oparte

moglibyśmy pełnić rolę hamulca, starej widokówki lub kontrastowego imbecyla na jakiego tle

na emocjach i nie trafiają w najniższe instynkty co nie przynosi mu rozpoznawalności

wspaniale wyglądałby ich projekt Supermana. Wczoraj na spotkaniu partyjnym w Wielkopolsce-

wśród sympatyków, jednak celność jego prognoz i szerokie spojrzenie jest dostrzegane

tak „Olo” nazwał libacje alkoholową z Maciejem- analizowaliśmy potencjalne skutki Ustawy o

przez zarząd. Dziś okazało się, że zaprocentowało to wywindowaniem do samej wierchuszki

Analizie Politycznej. To prawda, że partie opozycyjne są zagrożone ich dominacją. Jednak oni

partyjnej. Nawet jeśli miało to być jedno z jej ostatnich spotkań Aleksander Niedźwiedzki

przede wszystkim widzą groźbę z strony transhumanizmu, a po drugie dopóki AI nie przejmie

czuł narcystyczną satysfakcje.

większości świata, nie zdecydują się na kategoryczne ruchy w stronę partii ludzkich. Kolejnym

w takiej walce mógłby wygrać tylko ulepszony człowiek, a my

aspektem jest to, że decyzje AI są odwracalne w przyszłości. Projekt Ulepszonej Ludzkości
-Witam na nadzwyczajnym spotkaniu partyjnym. Nie mamy czasu przedstawiać się- i tak

spowoduję defintywny dla naszych dzieci i wnuków bieg wydarzeń.

wszyscy powinni się znać doskonale. Musimy dziś do północy podjąc decyzje w sprawie oferty
Partii Transhumanizmu. Jest ona prosta i klarowna. Jeśli wejdziemy z nimi w koalicje dokonają
zmian w projekcie Ulepszonej Ludzkości. Do roku 2060 ulepszenia będą dotyczyć tylko ciała i

Dla Aleksandra Niedźwieckiego przegrane wybory jego ugrupowania były tragedią. Do

nie będą tylko dla bogatej klasy, lecz refundowane przez rząd. Dodają brak przymusu ulepszania

końca wierzył w naród, którego jednak spora część utożsamiła ratowanie człowieczeństwa

dzieci i oddanie naszej partii pod zarządzanie Województwo Podkarpackie, a także dwie teki:

z narodową tożsamością i rodziną zastępującą korporacyjne atomy. Okazało się jednak, że

Minister ds polityki regionalnej i ten od rodziny- do czasu, gdy implanty nie będą w ciele 95%

naród znów go rozczarował. Przełamała go zbyt duża wiedza jaką ludzie dali maszynom i

Polaków.

jaką posiedli nadludzie. Coraz częściej zdawał sobie sprawę, że zmierzch człowieka dokonuję
się na jego oczach. Zdecydowanie nie był zwolennikiem Ustawy o Analizie Politycznej, ale
mógł przynajmniej łudzić się, że europejskie AI przynajmniej pozwoli dotrwać w godności

O ile Partia Przyszłości była typowo europejskim modelem, o tyle Partia Transhumanizmu

do starości społeczeństwu i odeprze atak Superludzi.

była amerykańsko- rosyjskim projektem cywilizacyjnym. W czasie wojny z Chinami tylko
ulepszone jednostki były w stanie przełamać opór na ziemiach Państwa Środka. Amerykanie
podzielili się z Rosjanami swoją technologią za kilka przysług, które doprowadziły do

Jego przemowa na spotkaniu zarządu Partii Ludzi okazała się kluczowa. Odrzucono

ruiny chińskiej gospodarki, a sam naród zdziesiątkowały. Cały czas ulepszaną technologie

propozycje transhumanistów co spowodowało stworzenie rządu Cybernetycznej RP.

transhumanizmu sojusz rosyjsko- amerykański sprzedawał tym rządom, które miały

Przerażająca wizja, w którą nikt nie wierzył kilka lat temu dziś stawała się rzeczywistością.

realizować nie tylko międznarodowy program ulepszenia ludzkości, ale i budować wspólny
sojusz Nadludzi.

-Wybór AI spowoduję naszą prawdopobną likwidację. - z rozmyślań wyrwał "Ola" głos jednego

***

z najważniejszych polityków jego ugrupowania, Tomasza Antoniewskiego- natomiast jeżeli
zdecydujemy się na implanty nie tylko zachowany jakąś namiastkę wpływu na rzeczywistość,
ale i będziemy stanowić równowagę dla Europejskiego Sojus...
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-„Olo” a pamiętasz noc po wyborach w 2055? - zapytał uśmiechnięty od ucha do ucha Maciej.
-To było 3 lata temu, a my byliśmy kompletnie pijani, ale psia mać: pamiętam jak dziś.
Myślałem wtedy, że jesteśmy świadkami końca świata, że żadna walka już nie mamy sensu i
ostatecznie przegraliśmy ostatnią bitwę. Byłem pewien, że ludzkość umrze, a o Polsce nikt nie
będzie pamiętał za kilka lat. Los płata figle, co?
-Jeszcze jak Algorytm Szczęscia Narodowego wprowadzał ustawy prosto wyjęte z naszego
programu, a nawet je radykalizując to myślałem, że to jakiś fortel- a tu proszę. Komputer
obliczył, że samorządność musi być podstawą ustroju i musi być w rękach ludzi, że bez
gospodarki opartej na własności prywatnej jak najszerszej masy społeczeństwa nie zbuduje
zdrowego narodu, że rodzina musi posiadać specjalną ochronę jako wybitnie ważna jednostka
społeczna, a państwo powinno być tworzone przez naród i dla niego, a nie przeciw niemu...wyliczał Maciej
-Tak. Algorytm pokazał, że nacjonalizm ma rację. Ale to nie znaczy, że zwyciężyliśmy. Na razie
to znaczy, że nasz naród przetrwał kolejną zawieruchę. Z pewnością nie ostatnią.
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[A grafika jest niewiadomego pochodzenia]
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Nota od redakcji:
Szanowni Państwo, jako redakcja miesięcznika „Wiedza i przeszłość”
mamy niebywała przyjemność przedstawić Państwu przedruk niebywałego
źródła historycznego, odnalezionego w archiwach Państwowego Instytutu
Badania Przeszłości. Jak to się stało, że po tylu latach zespoły badawcze wciąż odnajdują tak drogocenne świadectwa przeszłości? Według
wyliczeń PIBD, archiwa instytucji gromadzą niezliczoną ilość dokumentów, których uporządkowanie i odpowiednie skatalogowanie może zając
jeszcze nawet dekadę. Prezentowany tekst odnaleziony został w dziale
Archiwów Politycznych. Załączone notatki świadczą, iż tekst został
załączony jako dowód w sprawie w procesie z art. 128 Kodeksu Karnego
ówcześnie obowiązującego prawa. W wyniku pogłębionej kwerendy odnaleziono materiały świadczące, iż autor prezentowanego „manifestu” zmarł
w wyniku zawału mięśnia sercowego w szpitalu MSWiA w Warszawie roku
2023. Niestety teczka osobowa oraz dokumenty procesowe uległy zniszczeniu podczas pożaru archiwum MSWiA z 2043 r. Część zbioru została
odratowana i zrekonstruowana w 2068 r. staraniem Franciszka Ksawerego
Barańskieego, inicjatora utworzenia PIBD, dzięki czemu możemy przekazać Państwu to przedziwne świadectwo epoki. To i inne znaleziska potwierdzają jedynie fakt, o którym dawno już wiedzieliśmy: przeszłość
skrywa przed nami wciąż wiele tajemnic, a historia wciąż pisze się
na nowo. Prezentowany materiał jest doskonałym źródłem do badań nad
mentalnością jednostki, procesami społecznymi i ukrytej historii politycznej, której autor stał się niewątpliwą częścią. Wszystkie przypisy pochodzą od redakcji.

Zima – mogłaby trwać
W pięknym miesiącu ciepłych wieczorów
Od ognisk obozowych
Gdzieś na lewym brzegu Dniepru
Gdzie Pan Skrzetuski
Dorzuca do ognia konopną machorkę
–
Gdzie dym nasącza strony
Z których dmie Step
Jak tęsknota
–
Zima mogłaby być
Pięknym miesiącem
W którym krew miesza się z mlekiem
Jak zachody–Jak wschody
I nikt nie płacze bez powodu
–
Ta zima – przewinięta na podglądzie
Jak kaseta–kiepski film
Bezmiar dni zimowych
–
Ta zima jak szkło w nosie
Obgryzione paznokcie
Źle zawinięte sreberko i pełne kieszenie
–
I w końcu wycie, wycie, wycie
Powyrywane strony

Szczęśliwy jest ten, który nie wątpi w dobroć Pana, który przychodzi. 1

Przypalone opuszki i krwawienie z nosa
To rodzi się dzieciątko

Pełzam,

pełzam,

pełzam.

Jak

larwa,

jak

robactwo,

jak

gad.

Nie

czu-

– zupełnie nie tutaj2

ję się już człowiekiem, nie czuję się już stworzeniem, nie czuję się już jednostką. Tylko pełznę, pełznę na brzuchu, zjadam przydrożny kurz, nie mu-

Kiepskie i nieporadne, ale potrzebuję ich. Są jak łój wyciskany w bólu z nabrzmiałego prysz-

szę unikać napotkanych spojrzeń, bo moje oczy na przestrzał nic nie wyrażają.

cza. Jak zniekształcone wołanie zza wpół rozdartej zasłony. Nie mam wątpliwości, że żyję
jak larwa. Godna pogardy imitacja stworzenia. Osiem godzin w pracy. Klep, klep. Uderzenia
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Rano dzwoni budzik. Szósta czterdzieści pięć. Szaruga. Prysznic jak obmycie z sennej iluzji.

klawiszy mogą być zupełnie bezmyślne, jak rozmowy w kuchni. Klep, klep… Szesnasta jak

Warkot silnika. Czasami piszę wiersze. Na kacu.

wyzwolenie, lecz bez zbędnego entuzjazmu. Warkot silnika. Puste mieszkanie i odwijanie

1
Fragment niezidentyfikowany. Prawdopodobnie parafraza z Pisma Świętego – świętej księgi mitów
cywilizacji chrześcijańskiej (przyp. red).

2
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, iż ostatnie wersy nawiązują do chrześcijańskiego święta Bożego Narodzenia, tradycyjnie obchodzonego 24 grudnia. W ten dzień wspominano narodzenie Jezusa Chrystusa, którego mitologia chrześcijańska określała Synem Bożym.
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sreberek. I znowu pełzanie – zaklęty krąg dnia.

miała determinować świat. Robotnik miał być czymś innym niż człowiekiem, raczej zębatym trybikiem w odduchowionej pracy w mechanizmach przemysłu i nowej rzeczywisto-

Kiedyś żyłem inaczej. Moje niegdysiejsze Ja czuje do obecnego siebie pełną pogardę. Cza-

ści, totalnie zdeterminowanym przez formę, którą przyjął. Wielu sądzi, że ten ekspery-

sami się zastanawiam, jak to się stało. Niegdyś byłem człowiekiem ze świata idei. Żywiłem

ment się nie powiódł, że runął, tak jak runęła Tysiącletnia Rzesza, Mur Berliński i Związek

się nimi i wierzyłem w ich realizację. Wierzyłem, że materia jest jedynie pierwszą warstwą,

Radziecki, a razem z nimi wszystko co konstytuowało tamten świat. To nieprawda. Jestem

pod którą skrywają się duchowe światy. Wierzyłem, że to, co naprawdę istotne, spowia

Robotnikiem XXI wieku. Wiem, kim jest współczesny Robotnik i wiem, że jeston formą

kurtyna, za którą zaglądnąć mogą tylko wybrani. Zasłona, która stanowi barierę tylko dla

po stokroć doskonalszą od wszystkich poprzednich form niewolnictwa. Tak, Robotnik jest

postrzegania, ale nie sprawia, że to, co po drugiej stronie, nie jest rzeczywiste, nie istnieje.

niewolnikiem. Jego umysł, jego świadomość i duch, intelekt i dłonie, spętane są niewidzialnym sznurem, który ciągnie Robotnika w wyznaczonym z góry kierunku. Jestem Robotnikiem i wiem o czym mówię.

A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół 3.
Kiedy wiele lat temu zetknąłem się z rynkiem pracy, sądziłem, że wszystko może
Uśpiłem swoją wiarę. Bóg mnie opuścił albo to ja opuściłem Boga. Eli, Eli, lema sabachtani?4

pójść dobrze. Miałem wszechstronne wykształcenie, zanurzony byłem w dorobku intelek-

Tak czy inaczej, przestaliśmy się widywać. Mury katedry upadły, ale mnie tam nie było, nie

tualnym Europy i posiadałem swoją prywatną świadomość rzeczy. Moja duchowość, wiara

mogłem nawet zapłakać. Kiedyś nosiłem swoje idee jak puklerz, mój Bóg był moją pochod-

i idee sprawiały, że potrafiłem odnaleźć w życiu cel, miałem nie tylko misję, ale także ma-

nią oświetlającą mi drogę. Moją ucieczką w strapieniu. Obdarli mnie z tego, na szczęście

rzenie, by moje życie nie pozostało puste, by przysłużyło się innym. Robotnik nie powinien

nie wiedząc, że w najgłębszym zakamarku ducha wciąż tli się jedna świeca.

tak myśleć. Jeszcze wtedy tego nie wiedziałem, ale było to wbrew fundamentalnym zało-

***

żeniom formy Robotnika. Przekonałem się o tym podczas swoich pierwszych rozmów o
pracę. Przeszedłem ich całkiem sporo: dziesiątki ciągnących się korytarzy pokrytych tera-

Nigdy nie zastanawiałem się kim jest Robotnik. W rodzinnym domu nie wychowy-

kotą wypełniającą pomieszczenie specyficznym zapachem. Tuziny kapiących klimatyzacji,

wano mnie na Robotnika, nie znałem tych ludzi i nie sądziłem, że przyjdzie mi stać się

śmiesznych recepcji, przyciasnych biur i niezliczona ilość pytań na które nie warto znać

jednym z nich. Wtedy, w czasach kiedy dorastałem, robotnikami nazywało się pracowni-

odpowiedzi. Gdzie widzi się Pan za dziesięć lat? – W drewnianym domu, na jakimś połu-

ków fizycznych. Tych, którzy po ciężkiej fizycznej pracy, w czerwcowe popołudnia chronili

dniowym zboczu w Beskidzie Wyspowym. W ręku trzymam kieliszek wina, drugą dłonią

się w cieniu rosnącego nieopodal mojego domu kasztana, a zimne piwo obmywało kurz z

gładzę po karku swojego psa. Jeszcze byłem butny, nie chciałem odpuścić. Nie było ciężko

ich gardeł. Ci robotnicy śmiali się głośno, kupowali mi papierosy i opowiadali historie z

mi się dostosować do wymagań rynku pracy. Miałem wtedy elastyczny intelekt, dzięki któ-

całego świata. Wtedy – tak mi się teraz wydaje – ten robotnik był ówczesną figurą mary-

remu mogłem szybko nabyć kompetencje do wykonywania większości popularnych za-

narza, którego życie składa się z niezliczonych przygód z dalekich portów. Dla nich tymi

wodów. Do dziś jednak pamiętam z ilu kawałków drewna zbudowana była łódź Odyseusza.

portami, tym morskim bezkresem, były zagraniczne budowy. Czyż opowieści z wyjazdów

Potrafię oczyma wyobraźni poznać ich fakturę, odgadnąć kolory, stąpać po powierzchni i

do Norwegii, Anglii, Francji czy Kanady, nie przypominały mi literackich przygód bohate-

czuć to, co czuje każdy wyprawiający się za horyzont. Chciałem, żeby ta świadomość mnie

rów, którzy wsiadali na statek tylko z małym tobołkiem, a po trzydziestu latach tułaczki i

konstytuowała, nie mogłem powiedzieć, ani nawet pomyśleć, że za dziesięć lat chciałbym

morskich przygód, dobijali do tego samego portu, z którego wyruszyli, z tym samym to-

znać niezliczone ilości funkcji w Excelu, albo wzorów na obliczenie inwestycyjnego ryzyka.

bołkiem i tymi samymi kilkoma monetami w sakiewce? Tych robotników już nie ma, jesz-

Co nie znaczy, że nawet tabele nie mogą być przygodą. To Oni tego nie chcą, bo przygo-

cze może gdzieś się krzątają przy granicy widnokręgu, ale doprawdy ciężko ich dostrzec.

da w ich mniemaniu deprawuje, wodzi na pokuszenie, skłania do marzeń, a to już daleko

By zrozumieć przemianę, trzeba się cofnąć do poprzedniego stulecia, w którym totalność

przekracza wszelkie granice. Kiedy w końcu straciłem nadzieję, poczułem się jak żyzny
czarnoziem przysypany wapnem. Jak kwietne łąki, które zabudowano groźnymi komina-

3
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Mt, 27, 51. Wyjątek z księgi mitów chrześcijan, określanej Ewangelią. „Zasłona przybytku” u protochrześcijan oddziałała sacrum, miejsce święte w Świątyni Jerozolimskiej, do którego dostęp mieli wyłącznie
kapłani, od profanum, czyli części świątyni dostępnej dla wszystkich. Motyw „zasłony” pojawia się również
w dalszych częściach tekstu i może być interpretowany jako próby osiągnięcia iluminacji lub dotarcia do
ukrytej prawdy.
4
Mt 27, 46. Słowa Jezusa (Syn Boży w mitologii chrześcijańskiej) przed śmiercią na krzyżu.

mi buchającymi oparami z przetapianej stali. Chciano, bym stał się Robotnikiem, a ja nie
miałem ochoty się już burzyć i wyrywać. Moje otwarte morze stało się ogrodową sadzawką
i w końcu przyszło mi powiedzieć: – niech Cię rozszarpią dzikie kurwy, Odyseuszu, Ciebie
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i tę Twoją pierdoloną łódkę. Stałem się Robotnikiem. Wlałem się w formę, bo nie widziałem

dziełami Robotnika (wolna myśl nigdy nie jest dziełem Robotnika [ujarzmionego]). Praca

innej sposobności żeby przetrwać. Wyrzekłem się marzeń i zastąpiłem je pragnieniami.

powinna czynić wolnym, nie wiem czemu Oni tego nie rozumieją. Herezją jest pogląd, któ-

Marzenia są z krainy ducha, umykają materii, skrywają okruszyny Boga. Robotnik powi-

ry patrzy na pracę jak na doczesną pokutę człowieka wygnanego z Raju. Doczesne trudno-

nien tylko pragnąć, nie wolno mu marzyć. Mógłby wtedy odkryć istotę rzeczy, naturę swo-

ści powinny być raczej odkupieniem, ciężką satysfakcją, błogosławionym trudem. Czemu

jej unikalnej duszy, jej boskie powołanie. Pragnienia zaś są jak narkotyk, który nie narusza

Oni muszą kłamać, czemu nie mogą powiedzieć nam prawdy? Czemu nie pozwalają nam

zasłony, do niczego nie dążą, nigdy nie dają spełnienia w swej realizacji. Zrozumiałem,

być szczęśliwymi?

kim jest Robotnik, pozbawiony marzeń i nadziei – ujarzmiona, prymitywna siła wprzężona w zębate trybiki. Wyzwoleniem – upojenie.

Wytwarzam algorytm, choć nie jest on dziełem, a produktem. Realizuję target, lecz niewypełnia mnie on, nie realizuje mojego powołania. Żyję, choć nie ma w moim życiu istoty

Natomiast wraz z kulturą zanika cicha rozkosz na krawędziach ogrodów makowych i ko-

człowieczeństwa – przeżywania.

nopnych. Z jednej strony przyspieszenie jest zbyt silne, z drugiej w

***

ramach tej utraty wystarczają – lub zdają się wystarczać – produkowane mechanicznie i reprodukowane obrazy, niczym kulisy

		

przysłaniające i zawężające pole widzenia. Kolektywne sny wy-

wa się świadomość człowieka, który Robotnikiem się staje.

pierają indywidualne marzenia, wewnętrzny świat obrazów jest

Forma determinuje. Robotnik nie może być bytem wolnym,

przysłonięty światem zewnętrznym. Oczywiście, wciąż pozostaje

jego myśl nie może być lekka i frywolna, ale Robotnik o tym

pragnienie, napinające poczucie pustki – przeczucie, że dni mijają

nie może wiedzieć. To zachwiałoby systemem. Robotnik ma

bezowocnie .5

sądzić, że decyduje, chociaż nikt go nie słucha. Uważać, że

Formę Robotnika widzę jako naczynie, w które wle-

wygrywa, zwłaszcza wtedy, kiedy jest oszukiwany. Sądzić, że
Wierzę w system, który mnie pognębił.

jest wolny, kiedy zamiast do pracy idzie do kina. Robotnik nie

Nie znajduję w sobie winy – jedynie słabość. Prymitywna siła,

wie, że Oni mają w tym interes, a nawet jeśli wie, że Oni mają

która we mnie narasta przejmuje kontrolę. Odduchowione upo-

w tym interes, to nie ma tego świadomości. Czytałem kiedyś

jenie jedynie strąca krople z mas występujących z brzegów. Kiedy

Traktat o szczęściu Tatarkiewicza. Na kilkuset stronach roz-

się przeleją, tłucze się szyby, wyje się w noc, szuka zaczepki i ury-

waża się tam, czym jest szczęście. W zdaniu, które najbar-

wa lusterka. Pluje się na tych, którzy są inni, którzy nie rozumie-

dziej zapadło mi w pamięć stwierdza się, że człowiek uznany

ją, którzy nie poczuli tej siły i upodlenia. Tak wzrosło kiedyś mo-

może być za szczęśliwego, wtedy tylko, kiedy ma świadomość

rze flag i zaciśniętych pięści. Tak mogło wzrosnąć kilka lat temu

szczęścia w trakcie jego trwania. Czy zatem nie jest kluczem

morze flag naszych, upodlonych, jak weksel bez pokrycia. Doma-

świadomość oszustwa, wtedy kiedy ono trwa? Świadomość

gam się spłaty. Żądam sprawiedliwości – mojej sprawiedliwości.

zniewolenia, wtedy kiedy sznur krępuje najbardziej? Świadomość odczłowieczającej formy Robotnika, wtedy kiedy od-

Jestem robotnikiem.

kształca ona ducha? Robotnik nie jest niczego świadomy. Świadomością Robotnika jest jego
siła produkcyjna, choć za nią skrywa się coś głębszego. Czasami tylko, w momentach kiedy
na krótką chwilę zasłona ulega rozdarciu, zyskuje on świadomość Siły, dużo potężniejszej

Ludzie nie rozumieją kim jest robotnik. Nie pojmują jaka drzemie w nim siła, która cze-

i z gruntu duchowej, która stanowi niedostrzegalną i na co dzień nieobecną, wspólną jaźń

ka na zew. Cały współczesny świat, każda cegła, każde miasto, każdy procesor i algorytm, są

wszystkich Robotników. Ta Siła, ten zbiorowy byt wymykający się karbom materii, ma coś
więcej niż każdy z osobna. Tym, czym dla pojedynczego człowieka jest świadomość, tym

5. Ernst Jünger, Przybliżenia. Narklotyki i upojenie. Dla autora manifestu, Jünger z pewnością stanowił z pewnością in-
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spirację, sama figura Robotnika, przynajmniej w pewnym sensie, nawiązuje do filozoficznej rozprawy z 1932 r. o takim
tytule. Trudno stwierdzić jednak kanoniczność przewijających się motywów, jak i stopień znajomości pism Jüngera przez
autora manifestu.

dla Siły jest intuicja. Jak Boskie tchnienie wypełniające w bezwietrzny dzień żagle. Wiem,
że istnieje moment przejścia. Wiem, że zasłona może zostać trwale rozdarta. Czy nie tak
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się stało już kiedyś? Drogą do wyzwolenia jest upodmiotowienie Siły. Tylko ona jest zdolna

Mój algorytm musi być przeciętny, dostosowany do norm, niedostający. Nie mogę wy-

rozbić formę zniewalającą Robotnika.

twarzać algorytmów wyjątkowych, ani nawet dobrych. Przywilej wytwarzania dobrych
***

algorytmów należy do Robotników wyższych rzędów. Robotnicy wyższych rzędów mogą
wytwarzać algorytmy dobre, nie są jednak ich Twórcami, nie powinni być zdolni do stwarzania. Ich algorytmy hierarchicznie obsługują mój algorytm, nie mogą być jednak wy-

By dotrwać do czasu przejścia, by móc utrzymać tlący się we mnie jeszcze płomień, wciąż

jątkowe. Przywilej wytwarzania algorytmów wyjątkowych należy tylko do wybranych,

znajduję w sobie moc, by karmić swój intelekt. Na tysiące sposobów staram się rozedrzeć

których wyznaczają z polecenia Właścicieli, Zarządcy. Każdy Robotnik może stać się Ro-

zasłonę, choćby na chwilę. Zwijam banknot, choć inni powtarzają mi by tego nie robić.

botnikiem wyższych rzędów, musi tylko sumiennie i totalnie wykonywać swoją pracę

Biorę woreczek z nadzieją i zawartość rozkruszam starą kartą do bankomatu. Pachnie jak

przez szereg lat. Jego świadomość nie może być niczym więcej jak ściankami naczynia, w

cement wymieszany z proszkiem do prania. Rano zawsze wysmarkuje się skrzepliny krwi

które została wlana. Robotnik niczego nie posiada. Jedyną jego własnością jest Siła, której

– jak wyrzut sumienia. Zasłona nie rozdziera się w chaotycznej gonitwie sreberek. Do tego

na ogół nie ma świadomości.

potrzebna jest mistyka rytuału. Nie poddałem się i szukam odpowiedzi, myślę nad rozwią-

Na tej drabinie hierarchii znajdują się jeszcze Zarządcy. Zarządcą zostaje się z nomina-

zaniami, szukam skamielin idei, które mogłoby ożyć jak ryba wypuszczona w rwące nurtu

cji Właścicieli, którzy delegują część swoich przymiotów na Zarządców wyższych rzędów.

potoku. Czytam książki, dosypiam z niedopałkiem. Walczę o urlopy i niepracujące week-

Forma Zarządcy nie różni się jakościowo od formy Robotnika. Nadano jej tylko większą

endy, by móc wyjechać za miasto w naturę. Winston Smith z Orwella też chyba wyjeżdżał

świadomość istnienia Siły, którą z polecenia Właścicieli, Zarządcy za wszelką cenę starają

za miasto. Z Julią?

się utrzymać pod powierzchnią. Zarządca jest niewolnikiem, któremu wręczono nahajkę.
Niczym więcej.

Czasami jeszcze wierzę, że System może mieć luki. Chodzę na wybory, mimo iż przeczuwam, że nie ma to żadnego znaczenia. Głosuję najczęściej na efemerydy, rzadziej na po-

Wszystkie te formy zanurzone są w wyłącznym świecie materii. Nie stworzono ich do tego,

pulistów – nie żeby byli zbyt cyniczni, oni po prostu nie mają świadomości, nie rozumieją

by wyglądały poza zasłonę. Jedyną luką w Systemie, w tych formach, jest Siła – najbardziej

istoty rzeczy, ich jedyną wartością jest intuicja, ale nie idzie poznać źródła, z którego wy-

pierwotna ze wszystkich, nie dająca stłamsić swojej natury, pozostająca w pełni wolną w

tryska. Moja sprawa nie jest ich sprawą. Nikomu nie zależy na wyswobodzeniu Robotnika.

swoim trwaniu. Siła może manifestować się w świecie materii, jednak jest w pełni ducho-

Tak jakby wolność nie była naszym powołaniem, chociaż spirala Dziejów wskazuje na coś

wa. Może obierać różne formy, jednak nigdy się nimi nie staje. Za Siłą idzie również wy-

innego. Ich sprawa nie jest moją sprawą. Dlaczego Ikkos ma pokonać Sotiona?

brzmiewająca przestroga, że spojrzenie ducha więcej jest warte niż percepcja rozumu.
***

– Byłeś mi wstrętny, jak dozorca niewolników, kiedy obskoczyli cię owi biedni ludzie, którym
narzucałeś swą wolę. Ograniczyłeś ich. Nie idzie mi o to co jesz, kiedy śpisz, przypuszczam nawet, że można się od ciebie nauczyć niejednej dobrej rzeczy, ale ty byś chciał nas spętać. Odtąd

Jestem Robotnikiem. Jestem dumny ze swojego istnienia, i wiem,

nie wolno by już było odetchnąć, nie pomyślawszy wpierw: czy to pora krótkiego, czy głębokiego

że w decydującym momencie nie ograniczy mnie żadna forma.

oddechu. Za tobą idzie marny lęk, głupi, nieznany dotychczas ludziom rodzaj tchórzostwa, lęk o

Jako samoświadomy Robotnik czuję odpowiedzialność za innych

każdy ruch zbyteczny i nierozważny… Cel mię ujarzmia!6

Robotników. Staram się zrozumieć Siłę, staram się ją posiąść we

***

władania. Siła jest moją jedyną tarczą, moim jedynym orężem. W
kontekście Siły wyrzekam się swojego indywidualnego Ja. Moje Ja
jest bytem zbiorowym wszystkich Robotników i ich jaźni. Dążę do
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Robotnik dziś nie ma zawodu, konkretnego zajęcia – ta forma obejmuje cały za-

przejścia. Ich jaźnie tworzą Siłę, którą się staję. Chcę ją posiąść,

kres życia, wszystkie zawody i wszystkie zajęcia. Robotnikom wtłoczono zasady, których

ujarzmić do wyzwolenia. Jestem Siłą. Wtłaczam w siebie nowe

brzmienie dopasowuje się do odpowiednich branż. Mój algorytm nie jest moim algorytmem.

komendy, konstytuuję się poprzez nowe fragmenty kodu.

6

Jan Parandowski, Dysk Olimpijski.
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N i e ma S z t a nda ru. N ie m am imi eni a. Mój al gor y tm jest moi m al gor y t m em .
M ó j a lg o ryt m j e st wyją tko wy i ujar zmi a i nne al gor y tmy . Mój al gor y tm jes t
wie rsz e m spoza sy stemu. Jestem moi m al gor yt m em .

– Pośród tego wyrachowania i rozsądku nie ma po prostu czasu, aby żyć.
– Żyć? To może za ciebie zrobić każdy niewolnik.
– O, mój drogi, nie dam się w tym wyręczyć niewolnikowi7.

P eł z a m , p eł z a m , p eł z a m .
J a k l a r wa . J a k r o ba c t wo . J a k g a d.
P a t r z ę. Tr wa m . Ra no dz wo ni bu dz ik . Sz ó s t a c z t er dz ie ś c i p i ę ć . W s ta j e
s ł o ńc e. P r ys z nic do da je m i s ił , z m ywa z e m nie br u d. W a rk ot s i ln i k a .
C z a s a m i p is z ę wier s z e.

Ma g a z yn u j ę w n i c h g n i e w .
jes t em Ro bo t nik iem .

C z ek a m n a cz as. Je st e m cie rp l i wy – moi m powołani em jest tr w anie. N ie
zmar nuję swojej Si ły – czek am n a c z a s .

Ot o m ó j
m a nif es t .

+

J e s t em ro b o t nikie m . T wo rz ę a l gor y tmy . Moją świ adomości ą jest si ła p r o d u k cyj n a . M o ją świado m o ścią jest Si ła. Jestem r obotni k i em, twor zę wyj ą t k o w e a lg o ryt m y, któ re są m oją własności ą. R ozumi em wol ność i j es t em
zd o ln y d o j e j po siada nia. Siła mi ę ujar zmi a. Si ła mi ę w y zw al a. Jestem r o -

Reinhold Genrichowicz Berg „Przed otwarciem kawiarni” 1963

b ot n i k ie m , któ re g o pra ca je st total na. Czuję odpowi edzi al ność za i n nyc h
ro b o tnikó w i szy k uję i ch do pr zejści a.

+

W rozpełzającej się coraz szerzej ciemnocie ideologicznej, w epoce która cała przeradza się w
jeden wielki dictionnaire des idées reçues, układany pracowicie przez aptekarzy od jednych
i prawdziwych ideologii, krzyk ten rozlega się coraz głośniej przybierając różne tonacje. Jest
prymitywny, ale czasem bywa wspaniały; i jest to właściwie j e d y n y s ł y s z a l n y głos protestu i buntu. Dławi w gardle.8
.
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J. Parandowski, ibidem.
Andrzej Bobkowski, Szkice piórkiem.
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ich będzie, więc nie damy im pardonu. I wali mnie to, co napiszą w mediach. Media kłamią,
a prawda zawsze po naszej stronie. Zrozumiano?
- Tak jest! – obok Michała ryknęli chórem jego współtowarzysze.
- Tak. – odpowiedział przekonany Michał.
- Świetnie. Tylko musimy się zgrać tak, by nie wszyscy wylecieli do ataku, bo możemy
ryzykować zostawienie ludzi bez obrony. I wtedy nietrudno o tragedię. – dokończył Louis.
Po tych słowach chłopcy się ustawili przed formującą się kolumną. Natychmiast zostali otoczeni przez fotografów, jednak się tym nie przejmowali. Byli zamaskowani. Parę
minut po pierwszych zdjęciach kolumny, na której czele szły dziewczyny z transparentem
z wizerunkiem Dziewicy Orleańskiej z karabinem AK-47 i hasłem: „Mamy prawo bronić
życia” w językach łacińskim, francuskim, angielskim i polskim. Po bokach banery tematyczne, flagi ekip i grup LERP spoza Paryża, barwy reprezentacyjne innych Organizacji, a
nad głowami powiewały flagi oraz co jakiś czas odpalane były race i świece dymne w kolo-

Zmierzch Krzyża
rozdział II, cz. 1)

Adam Busse

rach złotych i granatowych. W kolumnie było około tysiąca osób. Do ekipy sportowej dołączyli również przygotowani do akcji chłopcy z Action Francaise. Wśród nich była… Anna,
przyszła miłość Michała.
***

Marsz dla Życia
Sobota. Godzina 11:00. Godzina Zero. Pod pomnikiem Dziewicy Orleańskiej w Paryżu
zaczęły zbierać się pierwsze grupy osób. Wśród nich wyróżniali się ubiorem oraz symboliką
działacze LERP, Action Francaise i innych Organizacji, organizujący własną kolumnę. Nad
ich głowami powiewały flagi ze złotymi liliami na granatowym tle na przemian z czarnymi
flagami z Krzyżem Celtyckim. W rękach dwóch dziewczyn przygotowane do rozwinięcia
transparenty. Wokół tej grupy krążyło wiele postronnych osób, więc Michel, Maria, Adrienne, Robert, Pierre i Dominique rozdawali ulotki organizacyjne. Steven, Xavier i Michał

Dochodziła 11:30. Godzina wymarszu na Plac. Na Placu zgromadzonych było dziesiątki tysięcy Francuzów, pomiędzy nimi kręcili się turyści z innych krajów. Naród francuski w całym swoim przekroju – rodziny z dziećmi, starsi ludzie, weterani i młodzież różnej
proweniencji – od aktywistów pro-life po radykalnych nacjonalistów, od uczniów szkół
katolickich po… młodych muzułmanów, którzy również postanowili wziąć udział. Ten widok wzruszył mocno Michała, aż kiedy zamknął na chwilę oczy, to poleciało z oczu kilka
łez.

stali obok w oddzielnej grupie, jednej z grup odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Ubiór

- Ech, żeby tak cała Polska powstała w obronie życia, w większej liczbie niż dotychczas,

w stylu Czarnych Szczurów, kaski motocyklowe, okulary przeciwsłoneczne, rękawiczki i

żeby nie bała się mówić głośno na przekór politycznej poprawności, to faktycznie mogłaby

ukryty w kieszeniach sprzęt – gaz i batony. Obok grupy Stevena stała identyczna grupa

być Ziemią Obiecaną dla Tradycji. – pomyślał głośno Michał.

dowodzona przez Louisa. Wszyscy gotowi na wszystko.

Dalsze myśli Michała przerwał donośny głos Louisa.

- Wiadomo coś? – Michał zapytał Xaviera.

- Ruszamy!

Xavier, pomny „ochrzczenia” przez Polaka pseudonimem Clochard, nie odpowiedział na

Tysiąc tradycjonalistów i nacjonalistów przeszedł spod pomnika Joanny d’Arc na Plac Pi-

pytanie i odszedł. Za niego odpowiedział Louis:

ramid. Co chwila zatrzymywał się skandując hasła zarzucane z megafonu przez Xaviera:

- Tak. Jak tylko wyjdziemy z Placu Piramid, to ustawiamy się wszyscy naprzód, przed głów-

- Europa, Młodość, Rewolucja!

nym banerem. Antifa się mobilizuje do ataku na jednym ze skrajów Rue de Rivoli. Trochę
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- Rekonkwista!
- Francja dla Francuzów! Europa dla Europejczyków!
- Aborcja to zbrodnia! Aborcja to śmierć!
Natychmiast przyciągnął on uwagę pozostałych uczestników Marszu dla Życia.
Część młodych ludzi spontanicznie dołączała do kolumny, bito brawa oraz podchwycano
zarzucane hasła. I tak hasła walki o obronę życia i Europy niosły się po całym placu. Wśród
uczestników Marszu można było zauważyć żółte kamizelki na ubraniach, na znak solidarności.

w okolicy plus liczne grupy spoza Francji robiące spontaniczne blokady wyjść z Placu Piramid. Antyfaszyści przy zupełnej bierności policji prowokowali manifestantów. Nacjonaliści z LERP, Action Francaise i kibole PSG musieli stanąć na wysokości zadania. Nad głowami ludzi nieustanna wymiana „uprzejmości” w postaci petard, rac oraz świec dymnych.
Po dziesięciu minutach, korzystając z wyrwania się z kordonu antyfaszystów do kolejnego
ataku, zebrało się naprzeciw nich trzysta osób gotowych do walki. Ramię w ramię z kibicami i nacjonalistami zebrało się sporo młodych ludzi, w tym wspomniani wyznawcy Allaha
z antysyjonistycznego centrum naukowego. Łącznie trzysta osób. Niezdecydowanego Xaviera zastąpili Louis i Michał. Na widok polskiego nacjonalisty, polscy antyfaszyści ryknęli:

Kolumna szła powoli, równo w Marszu. „Sportowcy” dbali o jej bezpieczne przejście, pilnowali spokoju i obserwowali teren wokół Placu. Gdy tylko Marsz wyszedł z Placu
Piramid, w kierunku Rue de Rivoli, kolumna natychmiast skierowała się w stronę domów
towarowych. Tam zgromadzonych było sporo turystów, a tuż za trzecim domem Louis
kątem oka zauważył trzystu antyfaszystów, anarchistów i feministek. Nieproszeni goście
natychmiast ruszyli do ataku wiedząc, że tutaj nie ma za dużo policji, więc pewni zwycięstwa bez słowa pobiegli.
- Atakują. Pierwsza grupa naprzód na nich! – krzyknął Louis.
Nie skończył zdania, jak natychmiast Michał, Pierre i kilkunastu chłopaków się zebrało, chętnych do walki. W międzyczasie zaczęło się bombardowanie z obu stron. Feministki rzucały balonami wypełnionymi spermą, antyfaszyści petardami i świecami dymnymi, po czym część demonstrantów natychmiast się zaczęła wycofywać z powrotem w

- Precz z faszyzmem!
- Francja dla Francuzów i Polaków!
Nim zdążyli kontynuować swój repertuar, uzbrojeni w twarde drzewce do siekier,
pałki, tarcze i gaz, obrońcy Tradycji ruszyli do kontrataku. Wywiązała się twarda, bezwzględna walka na pięści, pałki, kije i kastety. Na pierwszej linii ognia byli Michał, Louis i
Anna. Dziewczyna również ruszyła do walki, poruszona odwagą Michała. Starcie trwające
15 minut, ale dzięki którym wielu zwykłych demonstrantów mogło bezpiecznie wycofać
się w głąb placu, zostało przerwane przez francuską żandarmerię, która rozdzieliła walczących i przystąpiła do ataku na nacjonalistów. Miejsce balonów ze spermą zastąpił gaz
łzawiący, granaty hukowe i bogato rozdawane razy pałkami. Raz po raz Michał krzyczał w
stronę towarzyszy po polsku:

stronę placu. Rozochoceni swoimi działaniami zaczęli skandować antyfaszystowskie i

- Ani kroku w tył! Wytrzymajcie jeszcze chwilę, to bezpiecznie niewinni demonstranci się

feministyczne bzdury. Nim minęło kilka minut, a spod dymu zobaczyli biegnących w ich

wycofają na Plac!

stronę lerpowców i… muzułmanów w arafatkach. Trafili się nawzajem. I walka. Z biegiem
czasu antyfaszyści pożałowali swojego czynu. Po dziesięciu minutach ostrego starcia na
pięści i pałki, przeplatanego rzucaniem petard i świec dymnych, przeciwnicy normalności
się wycofali. Równie szybko pojawiła się policja, która osłoniła ich odwrót i stanęła naprzeciwko obrońców życia. Pozostała na dobry złego początek wymiana uprzejmości z antifą i
smutnymi panami, i lerpowcy Louisa osłonili część uczestników Marszu, która wróciła na
miejsce. Marsz ruszył dalej.
Nie minęło jednak dwadzieścia minut Marszu, a na Rue de Rivoli antyfaszystowska
blokada. Niedobitki z pierwszego starcia, wsparci przez czarnoskórych rozrabiaków oraz
przybyłych na mobilizację antyfaszystów z Niemiec, Belgii oraz Polski (poznańska załoga)
zrobili blokadę na całej szerokości ulicy. Wówczas organizatorzy postanowili zmienić formułę manifestacji i Marsz przekształcił się w wielką pikietę stacjonarną. Ponad 40 tysięcy
ludzi na Placu Piramid, naprzeciw nim spore oddziały policji i chowający się za nimi anty-
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faszyści w sile trzech tysięcy osób, obsadzający trzynaście zgłoszonych kontrmanifestacji

I istotnie, wielu demonstrantów, szczególnie rodziny i starsi weterani z okresu walki
o niepodległość Algierii, zdążyło się wycofać. Drudzy spośród nich zagrzewali młodych do
boju. Natychmiast po zakończeniu starcia nacjonaliści rozpoczęli zorganizowany odwrót.
Żandarmi próbowali złamać opór, brutalnie zbili pałami Michała, nie oszczędzili razów
Annie, skatowali kilku młodych studentów. „Stróże prawa” korzystając z okazji próbowali
aresztować Michała, ale lerpowcy natychmiast go odbili, co z kolei kosztowało dwóch zatrzymanych. Łącznie aresztowano 70 osób, głównie lerpowców i kibiców oraz trzech muzułmanów. Po stronie antyfaszystów – nikt. To spotkało się z ostrą odpowiedzią w postaci
antypolicyjnych okrzyków ze strony uczestników Marszu.
***
- Bracia i Siostry. Dzisiaj byliśmy świadkami totalnej hipokryzji ze strony opozycji i broniących ich stróżów prawa. – w tym samym czasie, gdy miały miejsce walki z lewicowymi
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bojówkami i policją na końcach Placu Piramid, na mobilnej scenie przemawiał Michel Co-

sywnych antyfaszystów, tych ludzi spoza kordonu policji, którzy dalej próbują zagłuszać

upier, organizator Marszu dla Życia. – Policja w żaden sposób nie reagowała na przemoc

nas swoimi żałosnymi okrzykami i bębnami, nie został aresztowany. Więc widzicie, że w

ze strony skrajnej lewicy, natomiast zabrała się za brutalną pacyfikację legalnego zgro-

demokracji są równi i równiejsi. Jedni mogą swobodnie, za koncesją systemu, wyrażać

madzenia. Proszę wszystkich obecnych o nieuleganie prowokacjom, nagrywanie wszel-

swoje poglądy, a inni – już nie. Do tych innych zaliczamy się my. Nie wierzcie mediom,

kich nadużyć ze strony funkcjonariuszy oraz modlitwę za aresztowanych. Na chwilę obec-

jeśli będą na zamówienie lewicy i liberałów pisać różne kłamstwa i przeinaczenia na temat

ną policja aresztowała 70 osób, francuskich patriotów, kibiców i studentów, którzy mimo

dzisiejszego Marszu. Mówcie publicznie prawdę o tych wydarzeniach i idźcie na przekór

wszystko mieli odwagę stawić zbrojny opór agresji lewactwa i ochraniającej ich policji!

tym, którzy będą próbowali was okłamać. Nikt nas nie złamie, ani antifa, ani policja, ani

Aresztowanych może być jeszcze więcej. Jako organizatorzy udzielimy pomocy prawnej

liberalne media, ani Unia Europejska! To tyle z mojej strony, dziękuję!

aresztowanym i poszkodowanym przez policję…
Przemówienie organizatora było raz po raz przerywane brawami i okrzykami. Michel kontynuował:
…Razem z narodem francuskim, który dzisiaj demonstruje w obronie życia tu, na
Placu Piramid, są i demonstrują obecni ludzie z różnych stron Europy. Cieszy nas przede
wszystkim obecność Polaków, którzy są jednym z niewielu europejskich narodów gotowych do obrony naszej Cywilizacji. Cywilizacji Łacińskiej. Polski naród uratował Europę
przed inwazją islamu, przed bezbożnym komunizmem i dzisiaj walczy z unijną eurokracją.
Jesteśmy z Wami, Polacy! Walczcie!
Tłum pod główną sceną gęstniał, nad jego głowami powiewały obok francuskich flag
polskie, biało-czerwone.

Burza oklasków rozległa się na całym placu. W międzyczasie między uczestnikami
Marszu dla Życia krążyły dziewczyny z LERP i Action Francaise, które zbierały pieniądze
na pomoc prawną. Spotkały się z pozytywnym odzewem. Wrzucano co łaska, jedni wrzucali pięć euro, inni dwadzieścia, jeszcze inni wrzucali pieniądze w innych walutach. Polacy
obecni na Marszu łącznie wrzucili 370 złotych. Za sceną Steven z główną grupą sportową
opatrywali rany towarzyszom walki. Louisowi niewiele brakowało, by doznał wstrząśnienia mózgu. Michał miał rozległe ślady od pałek na rękach i silny ból brzucha, co jakiś czas
wymiotował. Xavier stracił przytomność i trzeba było mu robić raz po raz sztuczne oddychanie. Dominique nie mógł otworzyć oczu ze względu na silne pieczenie spowodowane gazem z ręki żandarma. Oprócz Kolegów lerpowcy udzielili również pomocy Polakom,
którzy walczyli z lewakami, a mieli poważniejsze obrażenia ze względu na brak kasków na
głowie. Ta część miejsca zgromadzenia była osłaniana przez oficjalną straż porządkową
Marszu dla Życia. Anna była czule opatrywana przez Michelle, musiała pić bardzo dużo

Organizator wzruszony atmosferą Marszu dokończył przemówienie:
- Dzisiaj zaczyna się kolejny etap naszej walki. Walki o prawa nienarodzonych dzieci do
życia. Nie możemy zrobić kroku w tył, ponieważ przegramy i nasza Cywilizacja zginie.
Zginie, ponieważ nie będzie miał kto jej bronić. Robimy wszystko, co możemy. Demon-

rojalistów i kibiców w zagrożonych punktach zajęła straż porządkowa Marszu. Wskutek
długich i zażartych negocjacji udało się wymóc na policji wycofanie się z placu w pobliże
lewicowych kontrdemonstracji.

stracje, pikiety, petycje, kampanie informacyjne, edukacja w szkołach, propaganda – jest

Zbliżała się godzina 14:00. O tej godzinie Michel Coupier oficjalnie rozwiązał Marsz,

tego dużo, ale nas jest bardzo mało. Wierzymy jednak, że Prawda zatriumfuje, a Kłamstwo

podziękował zgromadzonym za przybycie i zaapelował o bezpieczny powrót w większych

spadnie w otchłań piekieł. Nawet jeśli będzie nas niewielu, to nie ugniemy się. Musimy

grupach. Pierre zadeklarował chęć pomocy przy zabezpieczeniu powrotów demonstran-

walczyć o każde życie, każdego dnia!

tów do domów w obawie przed atakami lewicowych bojówkarzy. Organizator wyraził nie-

Później miało miejsce kolejne przemówienie, na scenę wstąpił szef Organizacji LERP
z Marsylii, Pierre, z puszką w lewej ręce. Puszka była oblepiona wlepkami ze złotymi liliami, logiem Organizacji oraz różnymi hasłami:
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wody, miała solidnie obite od pałek ręce i płakała z bólu. Miejsce walczących lerpowców,

formalną zgodę, więc Pierre przystąpił do działania. Lekko rannych i będących w pełni sił
towarzyszy zebrał ze sobą i podzielił na kilka grup. Do lerpowców dołączyło kilku Polaków
oraz pozostałych dwudziestu kiboli z nieformalnej, nacjonalistycznej bojówki PSG. Ich zadaniem było bezpieczne przeprowadzenie uczestników Marszu do domów, przystanków

- Koleżanki i Koledzy. Jestem przedstawicielem Organizacji LERP. Jak usłyszeliście od mo-

autobusowych bądź na bardziej bezpieczne części miasta w większych grupach. Poważnie

jego przedmówcy, policja aresztowała 70 naszych Kolegów i dalej przeprowadza łapanki

rannych i opatrzonych Steven ze swoją grupą zawiózł samochodami do głównej siedziby

na wysokości Rue de Rivoli i dobiegającego tam skraju Placu Piramid. Nasze Koleżanki te-

Organizacji, przy Rue la Fayette. Tam zostali zakwaterowani w kilku wolnych mieszka-

raz będą zbierać pieniądze na pomoc prawną dla zatrzymanych. Równolegle nikt z agre-

niach na drugim piętrze, pod opieką Adrienne, która postanowiła poświęcić swój czas w
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„Je suis partout” na rzecz pomocy towarzyszom.
Po dwóch godzinach od zakończenia Marszu, Plac Piramid pozostał pusty. Tylko ślady

patrząc na odpoczywającego Michała. Leżał na kanapie, przykryty kocem, z zabandażowanymi rękami i półprzytomny ze snu. Westchnął i powiedział:

krwi i niedopałków po odpalonych petardach pozostały świadectwem kolejnej bitwy wy-

- Chcę szczególnie podziękować naszemu polskiemu towarzyszowi, Michałowi, za to, że

danej w obronie życia i Cywilizacji. Cywilizacji zbudowanej na szacunku do każdego życia,

w krytycznej chwili podczas starć na Rue de Rivoli przejął dwie grupy naszych Kolegów

nie śmierci.

i powstrzymał dwa ataki – najpierw lewaków, później żandarmerii, dzięki czemu spora

***

część manifestantów mogła dojść z powrotem na Plac Piramid. Przed Marszem brał czynny udział w rozdawaniu ulotek. Teraz jest, jak niejeden z naszych braci, w trudnej sytu-

I po Marszu…
Dwa dni później. Wieczór. Główny lokal LERP przy Rue la Fayette.

szu represje przeciwko nam. Swoje w tym zrobiła antifa, która zawsze była konfidencko
nastawiona do przeciwników politycznych, jak była w opałach. W Lyonie aresztowania,

- W imieniu Organizatorów naszej kolumny na Marsz dla Życia chciałbym podziękować

zatrzymano całą dziesiątkę ludzi z tamtejszej ekipy i po dwóch dniach na skutek prote-

wszystkim za współpracę, trud i wysiłek, jaki został włożony w zorganizowanie wydarze-

stów organizatorów Marszu wypuszczono, ale będą mieli sprawy. W Marsylii obława na

nia. – w kawiarni na parterze lokalu Steven rozpoczął zebranie.

lokal LERP, zrobiono eksmisję i wyrzucono ludzi na bruk. W Metz w miarę spokój, choć tu

Wszyscy zebrani zajmowali miejsca na stolikach. Jedynie najbardziej poszkodowani spośród towarzyszy wyjątkowo zajęli dwie kanapy, na których się położyli i odpoczywali.

po Marszu Michela aresztowali na cały dzień bez dowodów i wypuścili. Jak w pozostałych
miastach – nie wiem. O Paryżu nie mówię, bo wszyscy wiecie, ale nie tylko lerpowcy zostali aresztowani, również trochę kibiców i młodych studentów. W każdym razie jest teraz

- Wszyscy odwaliliśmy kawał bardzo dobrej roboty. Pokazaliśmy, że istniejemy realnie i

ciężko. Mimo to, od dzisiaj jesteś jednym z Nas. – Steven skończył podchodząc do Michała

działamy dalej ku chwale Francji i Matki Europy. Że Rekonkwista nie jest pustym sloganem

i uścisnął mu rękę, po czym wyszedł z kawiarni.

na naszych flagach, ale żywą ideą, którą zaniesiemy całej Europie! Dziękuję Wam. Dziękuję
Adrienne i Michelowi za przygotowanie odpowiedniej propagandy na Marsz i współpracę z
organizatorami. Dziękuję Marii i Michelle za organizację konferencji i czuwań modlitewnych w kaplicy Notre-Dame-de-Consolation. Dziękuję Xavierowi za śledzenie i informowanie ludzi o planowanych prowokacjach skrajnej lewicy, dzięki czemu mogliśmy regularnie reagować na miejscu. Dziękuję braciom z Action Francaise za pomoc przy naszych
akcjach, szczególnie Annie, która godnie reprezentowała Marsylię na naszym Marszu i
przed marszem rozdawała ulotki, wieszała transparenty i była łączniczką między nami
a organizatorami. – tu Steven zrobił krótką docinkę w stronę Kolegów – więc niektórzy z
was mogliby się od niej uczyć, pajace.
W tym momencie wstali na chwilę Ludwik, Marc i Henri, zawstydzeni, jednak po tej krótkiej lekcji pokory usiedli z powrotem.

- Ku chwale Rekonkwisty. – odpowiedział monotonnym głosem Michał.
Po wyjściu Stevena zapadła chwila długiej ciszy i krótkie zebranie zostało zakończone.
Niektórym przypomniały się słowa z przemówienia Michela Coupiera sprzed kilku godzin,
gdy podziękował Polakom za obecność na Marszu. Teraz w ich oczach uosobieniem tej polskości, przepełnionej wiarą, heroizmem i dumą narodową, stał się leżący i cierpiący Michał.

Wyznanie miłości
Tuż po zakończeniu zebrania reszta zaczęła opuszczać kawiarnię. Zostali tylko Michał i Anna. Jak tylko wszyscy wyszli, Anna przysiadła się na kanapie tuż obok leżącego Polaka i objęła go. Teraz mógł poczuć ciepło bijące z ciała francuskiej rojalistki, gdy go przytuliła jak najmocniej do siebie i zaczęła płakać. Była wzruszona i dumna z jego postawy.

Po krótkiej chwili wszystkie oczy skierowały się na koniec sali, na kanapę, na której odpo-

Michał chciał coś powiedzieć, jednak dziewczyna położyła na jego ustach palec wskazują-

czywali poszkodowani. Steven zrozumiał rzecz i powiedział:

cy, po czym zaczęła zbliżać swoje usta do jego ust. Nim otworzyli do końca oczy, a już się

- Chciałbym podziękować naszym Kolegom, którzy wraz z 70 aresztowanymi stawili zdecydowany opór próbom prowokacji skrajnej lewicy i policyjnemu bandytyzmowi. Dziękuję
ponownie Annie, która natychmiast zorganizowała na miejscu spontanicznie zbiórkę pieniędzy na pomoc prawną dla zatrzymanych. – po chwili Stevenowi zaczął łamać się głos,
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acji, ponieważ nie może wrócić do domu. Jak wiecie, policja rozpoczęła w dzień po Mar-

pocałowali. To ze strony Anny jest wystarczające wyznanie miłości. Odwzajemnione przez
Michała. Później będzie czas na randki, kwiaty i rozmowy. Teraz noc, już trzeba odpocząć.
Po pocałunkach Anna pogłaskała Michała po włosach, wzięła porzucony przez Lucasa wełniany koc i położyła się na drugiej stronie kanapy. I zasnęli.
***
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Anna urodziła się w 1994 roku w Marsylii, miała polskie korzenie. Jednak patrząc
na tragicznie przedstawiającą się sytuację we Francji postanowiła wspólnie z rodziną wyjechać i zamieszkać na stałe w Polsce. Ukończyła studia filozoficzne na Universite d’Aix-Marseille I z tytułem magistra, z zamiłowania i zawodu – bibliotekarka. Interesowała
się polską literaturą. Skromna, pogodna, ale uparta i z silnym charakterem. Mimo tego nie
została nigdy feministką, a prawdziwą kontrkulturą dla niej był i pozostaje do dziś ruch
narodowy.
***

przed pokój. Tam drugi policjant, który zmienił pierwszego, rozkuł ich, oddał dokumenty,
telefony i zwolnił do domu.
- Jesteście wolni. Za tydzień macie rozprawy w sądzie poprawczym w Paryżu. Tu macie
wypisane kwity, akt oskarżenia i termin rozprawy. – sierżant Mark Leri lakonicznie oznajmił zatrzymanym. – W razie niestawienia się w terminie rozprawy zostaniecie doprowadzeni przez policję do sądu.
Chłopcy wzięli papiery do rąk i bez słowa wyszli z komisariatu policji, ulokowanego w centrum Paryża.

Świat zza krat
Tydzień później. Paryż. Areszt śledczy przy jednym z komisariatów policji.
- Jak tam się czujesz, Karol? – zapytał „Rudy”
Karol obudził się po zadaniu pytania i usiadł na pryczy.
- Źle. Do dziś mnie mocno boli głowa, szumi, nie mogę się wyprostować.
„Rudy” i Karol dzielili celę. Byli jednymi z ponad 70 aresztowanych bojowników po Marszu dla Życia. Zostali aresztowani podczas próby przebicia się z policyjnego okrążenia na
skraju Placu Piramid, skuci kajdankami i pobici do nieprzytomności. Obudzili się dopiero tutaj. Podczas przesłuchań solidarnie odmawiali składania zeznań. Nie pozwalano im
na kontakt z prawnikiem, telefon do rodziny czy zapalenie papierosa. Oficjalnie chciano
ich oskarżyć o posiadanie narkotyków, jednak wszyscy wiedzieli, że będą szykanowani za
udział w walkach z lewicowymi bojówkami na Rue de Rivoli. Grozi im do 10 lat więzienia
łącznie za pobicie i napaść na policjantów (mimo posiadania dowodów, iż działali w obronie koniecznej).
- Wiesz, co z Michałem? – Karol przypomniał o starym koledze z uczelni, który już drugi
tydzień przebywał w Paryżu i pomagał czynnie LERP.

***
W tym samym czasie w areszcie śledczym w Marsylii siedziała dziesiątka z obecnych
na Marszu dla Życia bojowników LERP. Pierre, Robert, Dominique, Mark, Karol, Albert,
Francois, Thierry, Daniel oraz Philippe. Wszyscy czekają na rozprawę, mają zostać oskarżeni o nielegalne zajmowanie budynku przy ulicy Rue de Rome. Ten budynek, z którego zostali siłą eksmitowani, był lokalem marsylskiej grupy. Wobec wszystkich działaczy
zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu, z możliwością jego
przedłużenia na wniosek sądu. Tym samym marsylska komórka LERP została rozbita.
Policjanci byli szczególnie surowi wobec aresztowanej dziesiątki. Psychiczne szykany i
groźby na przesłuchaniach, wymuszanie złożenia zeznań, odmawianie kontaktów z rodziną, telefonu do prawnika oraz zakaz rozmów między celami. Aresztowani przebywali w
celach już niecałe dwa tygodnie i kwestią czasu mogło pozostać, kiedy pierwszy z nich się
załamie oraz zacznie sypać. Nic takiego jednak nie miało na szczęście miejsca. Był to Czas
Próby. Dalej siedzieli, cierpieli, trwali.
Następnego dnia udało się wyjść za kaucją trzem Kolegom – Karolowi, Danielowi oraz Markowi. Dzięki zebranym na Marszu pieniądzom Anna wpłaciła za nich poręczenia o łącznej
sumie 5000 euro. Po załatwieniu formalności i otrzymaniu informacji o rozprawach wyszli z aresztu. Natychmiast skontaktowali się z Paryżem i poinformowali o swojej sytuacji,

- Michał jest bezpieczny, lerpowcy ukryli go w głównym lokalu na Rue la Fayette. Raz do-

w związku z czym postanowili zawiesić działalność swojej struktury w Marsylii. Sytuacja

stał sanki w Paryżu, jak był w żółtej kamizelce. Teraz może też dostać dłuższe sanki, jak

spotkała się z należytym zrozumieniem ze strony Paryża. Równolegle Daniel, szef roz-

go złapią.

wiązanej struktury, dał znać, iż jego towarzysze są na skraju wytrzymałości psychicznej.

- No. Widać, że to nie była jego pierwsza walka na ulicy. Uratował zresztą Marsz. – z nutą
wrażenia odpowiedział Karol.

Koledzy z Paryża natychmiast rozpoczęli wewnętrzną zbiórkę pieniędzy na wypuszczenie
pozostałych z aresztu za kaucją.
***

- Tak jak 70 chłopaków, którzy teraz siedzą rozsiani po różnych więzieniach…
Rozmowę chłopaków przerwało otwieranie drzwi celi przez policjanta, a następnie ich
wywołanie. Polacy wyszli. Zostali po wyjściu ponownie zakuci w kajdanki i zaprowadzeni
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- Zbieramy pieniądze dla pozostałych siedmiu Kolegów z Marsylii, by ich wyciągnąć
z aresztu! – Steven w krótkich, żołnierskich słowach, oznajmił, w czym rzecz i postawił
puszkę przed wejściem na siłownię. – Kto ma kasę, a nie wrzuci, ten frajer.
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To wystarczyło za motywację. Po dwóch godzinach udało się zebrać w samej komórce pa-

państwa), zebrano w Internecie już łącznie 20 tysięcy euro. Jedna część zostanie prze-

ryskiej 7000 euro. Oprócz lerpowców wpłacali również konserwatywni studenci i aktywiści

kazana na opłacenie prawników, druga - zagospodarowana na zapłaty (jeśli będą wyroki

pro-life, zaproszeni na prelekcję Adrienne w klubie „Je suis partout” poświęconą kryzy-

grzywny) i koszty sądowe. Rozprawa odbędzie się już za tydzień, koledzy z Marsylii mają

sowi w Kościele Katolickim. Wpłacili również poszkodowani bohaterowie. Michał z kolei

być sądzeni dziś, ale wszyscy byli gotowi do walki. Sprawiedliwość zwycięży, czy nie?

wrzucił 200 polskich złotych do puszki, Louis – 500 euro, Xavier – 300, Dominique – 100.

***

Równolegle fundusze ze sprzedaży książek, koszulek i gadżetów w sklepie organizacyjnym LERP zostały przeznaczone na ten cel. To dało do puszki – wraz z poprzednim utargiem – dodatkowe 2000 euro.
- Wystarczy nam 7000 euro? – zapytała Mira, właścicielka utargu sklepowego LERP.
- Na razie musi nam wystarczyć tyle. Ale działamy dalej. Najważniejsze, że jest kasa na
pomoc prawną. – odpowiedział przekonany Steven.
I tak się stało. Dwa dni później Pierre, Robert, Dominique, Albert, Francois, Thierry i Philippe wyszli za kaucją. Łącznie wszyscy w dziesięciu mieli rozprawy tego samego dnia, w
tym samym sądzie, w różnych odstępach czasu od godziny 9:00 do 14:00. Jak tylko informacja o rozprawach kolegów z Marsylii dotarła do Stevena, ten natychmiast zarządził
mobilizację na ten dzień. Wiedziano, że ta rozprawa odbędzie się tylko z udziałem oskarżonych, obrońców, sądu i prokuratora, więc nie liczono na masowy udział. Dodatkowo będzie duże zabezpieczenie ze strony policji. Mimo to, nie można zostawić Kolegów samych
w potrzebie.
***
Tego samego dnia wezwanie na rozprawę do sądu, która ma odbyć się tydzień po
nich, otrzymali drogą pocztową Michał, Louis i Xavier. Natychmiast Anna i Michel nagłośnili te wydarzenia w Internecie oraz zarządzili mobilizację na kolejne rozprawy. Tego
samego dnia odpowiedział Michel Coupier, główny organizator Marszu dla Życia, który
również dostał z sądu skierowanie na rozprawę przeciwko niemu. Natychmiast rozpoczęto kampanię w obronie wszystkich ofiar policyjnych represji. W jej ramach wysyłano do
sądów listy protestacyjne, zbierano pieniądze na pomoc prawną, publikowano filmy, na
których policja prowokowała do zamieszek, co już stanowiło pokaźne dowody na korzyść
represjonowanych. Mimo, iż media, policja oraz władze Paryża próbowały zatuszować
sprawę, to nic nie mogło już odwrócić raz poruszonej fali. Francja zaczęła się budzić. Tak
jak obudziła się w żółtych kamizelkach, tak czyni to kolejny raz. Czy zwycięży? Może tak, a
może nie.
Na pomoc prawną dla Michała, Louisa, Xaviera, Michela Coupiera oraz Amina Farraha, lidera antysyjonistycznego, szyickiego centrum naukowego, mobilizującego muzułmanów
do wsparcia Marszu dla Życia (został on aresztowany pod zarzutem ataku na świeckość
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Młodzi artyści – co jest ich powołaniem? Czego lud żąda od artystów, lub czego nie
żąda, a mimo to oni zobowiązani są mu to przekazać? O czym ma pisać młody poeta, jak
komponować ma młody kompozytor, co malować ma młody malarz…? Dotarliśmy bowiem
do kresu. Wszystko już było. Malarz nie namaluje obrazu, który wniósłby coś nowego do
świata kultury klasycznej. Kompozytor nie doda do świata muzyki nowego akordu, nie postawi ani jednej kreski taktowej, która sensem różniłaby się od tych znanych już od wieków. Stojąc u kresu artysta w rzeczywistości stoi przed trudnym wyborem – aby tworzyć
dalej, musiałby zacząć naśladować swoich poprzedników albo ruszyć w stronę awangardy.
Jeśli zatrzyma się w miejscu, zginie. Jeśli zwróci się ku awangardzie, zginie jako klasycysta.
Jeśli klasycystą pozostanie, dozna bólu odrzucenia przez współczesny, chory świat sztuki.

Tę bitwę z własnym sumieniem toczy nad brzegiem oceanu, w którym aż roi się od
dzieł Horacego, Bacha, Norwida i Matejki, które niczym rybki żwawo poruszają się w morskich głębinach. Po owym oceanie pływają potężne statki awangardzistów, podziwianych
przez świat. Czyj los podzieli nasz bohater? Rybki na patelnię czy Wielcy…?
Sztuka teraz jest wolna – mówią miłośnicy współczesnej awangardy. Nikt nie dyktuje
współczesnym artystom, jaką sztukę mają tworzyć. Fekalia rozsmarowane fantazyjnie na
płótnie i talerze rzucone na struny fortepianu stały się sztuką. Genitalia zawisły na krzyżu, bo artysta miał taki pomysł na swój unikalny przekaz. Artysta z Boskiego Rzemieślnika stał się kurtyzaną własnych żądz lub, co gorsza, poddał się prostytucji bardzo dobrze
opłacanej przez antykulturowców, o których nie od dzisiaj wiadomo, iż wiodą prym na
salonach sztuki współczesnej. I tak oto, rzekomo „wyswobadzając się” spod ręki mecenasa, chociażby tego spod przeklętego dzisiaj znaku krzyża, współczesny i awangardowy
za wszelką cenę artysta pozbył się nie tylko więzów gustu zamawiającego dzieło, ale również własnego honoru i tej nieśmiertelnej cząstki, która formowała sztukę przez tysiąclecia. Artysta dziś niejednokroć jest zbyt wielki, aby powiedzieć o Boskim natchnieniu. Dziś
artysta nie powie, że chciał swoim dziełem wyrazić jakąś prawdę i przekazać odbiorcy coś,
co jest również dobre i piękne. Przecież skończyły się czasy sztuki moralizatorskiej! Pytam
zatem – dla jakiej sztuki jest dzisiaj miejsce? Odpowiedź jest gorzka w swojej prawdziwości – sztuka ma być demoralizująca.

(…) cóż nam – na wietrze drżeć
i znów w popioły chuchać mącić eter
gryźć palce szukać próżnych słów (…)1
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1. Z. Herbert, Do Marka Aurelego
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Tymi słowami poety można scharakteryzować pytanie – fundamentalne dla młodego

cząstki niedopowiedzianego.

twórcy sztuki klasycznej: CO ROBIĆ? Jak pozostać prorokiem, łącznikiem między światem
nadprzyrodzonym a rzeczywistością doczesną; jak to, co nieśmiertelne, zamknąć w dzie-

Z tymi przemyśleniami rozpoczynam kompozycję oratorium JADWIGA opowiadającego

łach przemijających…? Pojawia się pragnienie, aby sztuki właśnie użyć jako środka przeka-

historię życia naszego świętego Króla. Czy będzie to dzieło awangardowe? Oczywiście! Kto

zywania kultury. Czy nadal jest to możliwe? Współczesna sztuka dawno już z tym zerwała

spodziewa się, że poważne oratorium hagiograficzne, którego akcja rozgrywa się w śre-

– lecz nie o to pytam – zadaję sobie i światu pytanie: czy nadal jest to możliwe? Odpowiedź

dniowiecznym Krakowie, rozpocznie Chór Kwiaciarek…? A jednak – to chyba oczywiste!

nasuwa mi mój wrodzony optymizm – to m u s i być możliwe. Sztuka ponoć jest wieczna
– ona nie może się po prostu wyczerpać. Po refleksji dochodzę do rozwiązania problemu

Autorką tekstu oratorium jest Magdalena Rajkiewicz - niezwykła młoda poetka z Kielc. Nie

niemocy twórcy klasycznego w obecnych realiach: AWANGARDA! Jednak nie ta, która każe

osiągnąwszy nawet wieku 20 lat, dwoje młodych ludzi z miasta, którego mieszkańców nie

wystawiać akademie ku czci trupa-kompozytora, o którym wiemy jedynie, że był wielkim,

liczy się w milionach, zabiera się za temat sprzed 636 lat… Czyż to nie awangarda?!

nie ta, która najpierw głosi laudacje, a następnie myśli, ale awangarda prawdziwa i semantycznie czysta, wolna od naleciałości wypocin tych, którzy stali się awangardzistami,

Jest zatem nadzieja nawet dla polskiej poezji! Młoda poetka Rajkiewicz pewnie nie otrzy-

zanim precyzyjnie zdefiniowali sobie to pojęcie.

ma Nobla. Musimy jednak zadać sobie podstawowe pytanie – jakie znaczenie ma dla nas
ta nagroda…? Czy musimy nadal polegać na opinii innych narodów, zagranicznych profe-

Czym będzie więc dziś awangarda? Być może obrazem namalowanym w stylu Moneta i

sorskich głów i obcych mediów? Czy potrafimy wydobyć się ze straszliwego kompleksu, w

Matejki zarazem? Utworem muzycznym, który połączy jasne brzmienia baroku z ekspre-

którym sugerujemy, że skoro jakiś nasz rodak nie został doceniony na tzw. Zachodzie, to

syjnymi akordami romantyzmu? Dziełem literackim, które zawrze w doskonałej formie to,

najwyraźniej jego twórczość nie jest godna uwagi, i - dla bezpieczeństwa - nie ma czym

co polskie i to, co europejskie…? Jeżeli uznamy, że awangarda to ukazanie światu czegoś,

się chwalić…? Czemu boimy się tworzyć awangardę, niejednokrotnie dzisiaj przyjmują-

czego dotąd nie oglądał, a przy tym pragniemy pozostać klasycystami, to nie pozostaje

cą oblicze poezji, malarstwa i muzyki spod znaku bieli i czerwieni? Odwagi! Niech mówią

nam nic innego, jak ruszyć w kierunku awangardy.

antykulturowcy, choćby z tytułami profesorskimi, niech mówią autorytety, że czcimy cepelię, że bogoojczyźniane uczucia przelewamy w nasze dzieła. Niech nas nazywają choćby

Nikt jednak nie spuści szalupy ratunkowej ze statku Wielkich Awangardzistów. Pozosta-

i faszystami. Bo tyle są warte słowa, ile ci, co je wypowiadają. I vice versa: Tyle są warci

niemy sami – samotni żeglarze w niezmierzonej przestrzeni oceanu. Żywić się będziemy

ludzie, ile słowa, które płyną z ich ust. Cóż więc ma nam do przekazania słowami wiersza

tym, co wyłowimy z wody – rano Bitwą pod Grunwaldem, w południe Strasznym Dworem,

młoda poetka Magdalena z Kielc…?

a wieczorem Panem Tadeuszem. Potem nocami tworzyć będziemy awangardę tak, aby
wykorzystać lekcję daną nam przez Mistrzów i pójść ich śladami, a potem dodać do dzieła

M. Rajkiewicz

swój własny światopogląd, osobisty przekaz. Za cel – podobnie jak oni – postawimy sobie

KWIAT

Dobro, Prawdę i Piękno. Spojrzymy jak oni niegdyś w niebo i złożymy dziecinnie ręce pro-
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sząc o Natchnienie. Długo będziemy płakać na środku bezkresnego oceanu, bo nikt nie od-

wolności kwiat w ojczystej ziemi

powie nam ze świetlistych obłoków, za którymi skrył się księżyc. I wyczekiwać będziemy

zapuszczon stoi korzeniami

tej wielkiej chwili, która nadejdzie, na pewno nadejdzie, która musi nadejść. Doczekamy

póki użyźniać ją własnymi

się natchnienia, które przyjdzie niespodziewanie, kiedy akurat będziemy naprawiać swoje

będziemy z polskiej krwi rękami

sieci. Chwycimy swój oręż – pędzel, pióro, ołówek i papier nutowy, ruszymy nimi odważ-

do kiedy naród w ślad rycerza

nie na białą przestrzeń arkusza i półświadomi poprowadzimy naszą rękę po zakątkach,

niepodległości nosi zbroję

gdzie łączy się wyobraźnia z niezmienną harmonią zasad Witruwiusza.

nie legnie serca mur ni wieża

Bo są jeszcze ludzie prawi, zakochani w sztuce klasycznej. Jeszcze gdzieniegdzie znajdują

choćby świat złączył wojska swoje

się miłośnicy muzyki, w której czcią otacza się rytm i melodię. Jeszcze żyją wśród nas od-

a gdy się on oddaje w rządy

biorcy, którzy patrząc na obraz, oczekują jasnego języka tysięcy lat kultury i intrygującej

zwątpienia i nie daj Bóg trwogi
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wszystkie go szlaki, wodne prądy
prowadzą w głąb ostatniej drogi
bez zbroi pędzi w bój jak zwierzę

Sławomir Kowalski
To Ona dała Ci życie

zwiedziony jak szaleniec światem
po czym rozpaczy szpadel bierze
by pod ziemię zejść razem z kwiatem

To Ona dała Ci życie
I pierwsze przed zimnem okrycie
I pierwszą zabawkę blaszaną
A teraz widzisz ją zapłakaną
Płaczę z powodu swojego syna
Płaczę cała jego rodzina
Przewrócone życiowe drogowskazy
Nie ma dziś ludzi bez skazy !

***
Sztuka klasyczna rzeczywiście jest wieczna. Skończyła się samotność mojej łódeczki na
środku oceanu! Wyruszymy – my, młodzi, pełni niepewności – coraz dalej i dalej. Nie
skorzystamy z szalup Wielkich Awangardzistów, nie sprzedamy Chrystusa, Ojczyzny i
naszej narodowej cepelii za cenę wątpliwej wartości sławy. I mieć będziemy tylko nadzieję, że nasi Rodacy nas docenią. Tu, i nigdzie indziej, ważyć się będą losy nasze i naszej
twórczości; nie na celebryckich salonach i bezbożnych bankietach. Nie w mass-mediach
i nie na scenie politycznej, lecz w gmachu najgodniejszym i najwspanialszym – w sercu
każdego polskiego patrioty i nacjonalisty, gdzie oceniać nas będzie jury w składzie: Bóg,
Honor i Ojczyzna.
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Adam busse
Wyklętych testament odczytaj dziś
Wyklętych testament odczytaj dziś,
Zostawiony nam w spadku.
Na nowo odkryj heroiczny mit,
W nocnym marszu i wśród pochodni znaków.
Ich ogień płonie dalej w nas,
Bohuna, Ognia, Warszyca i tysięcy innych.
Testament ich odczytaj wraz,
Idei Niepodległości zawsze wiernych.
Walczyli o Orła i dla Niego koronę,
Bóg, Ojczyzna, Honor – hasłem ich i naszym.
Komuna cisnęła jednym, drugim gromem,
Nie złamie nigdy pragnień ludzkich, wolnych.
Nie walczyli o kraj wyzysku pracowników!
Nie walczyli o bazy amerykańskie!
Nie walczyli o rozpasane rządy politykierów!
Nie walczyli o „wolność” za brukselskie euro!
Walczyli o solidaryzm, społeczną sprawiedliwość!
Walczyli o niezależność od dyktatu obcych stolic!
Walczyli o ustrój, Narodu praworządność!
Walczyli o naszą Wolność, mogącą się wówczas śnić!
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Powrót Codreanu
Andrzej Kowara

Bogusław Nachut

Syn Apollina z córą Dioniza,
rana wielka, chyba niesprawiedliwa.
Książę młody, starcza dusza, wysoki
Pochylony pod ciężarem,
w rozpaczy głębokiej.

O śmierci bliska, tyś celem wojownika!
Nową krucjatę ogłasza anioł Michał!
Wróg przebrał się miano - wielkiego bezbożnika,
On Boga sobie za wroga wybrał.

Femme fatale,
Nie ufaj, nie kochaj.
Nie masz prawa, nie umiesz.
On i tak nie zrozumie.
Przeklęty idealista.
A gdzie był Bóg?
Kiedyś sprawiedliwy,
dzisiaj odarty z mądrości.
Dzisiaj bojaźliwy.
Dzisiaj miłosierny.
Gott ist tot!

Miasta on gnębi, on wsie katuje,
Lica on nie ma, twarz jego maska.
W czasie modlitwy głos w sercu czuję,
W tem ktoś się pojawia i krzyczy: Trăiască!
Rzucam więc wszystko, choć lęku nie kryję,
Lecz słodsza śmierć w walce od losu niewolnika.
Do dnia zwycięstwa nie wiem czy dożyję,
Niech krew rycerzy tę ziemię przenika!

Zablił go lud wierny.
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