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Szanowni Czytelnicy i Czytelniczki!
Rozpoczynamy nowy projekt wydawniczy z przekonaniem, że brakowało dotąd w ramach nurtu lewicowego w Polsce ośrodka swobodnej
dyskusji analityczno-programowej, nakierowanego na krytyczną refleksję społeczną w duchu myśli marksistowskiej. Nie pojawiamy się oczywiście niczym deus ex machina. Nie jest tak, że myśl marksistowska
była nieobecna w Polsce po 1989 roku. W szczególności uważamy się
za kontynuatora wydawnictwa „Dalej! Pismo socjalistyczne”, którego
49 numerów ukazało się w latach 1991-2017. Było to pismo trockistowskie, a więc pismo antyautorytarnego marksizmu. Trockizm okazał
się jedynym nurtem wykazującym żywotność intelektualną na lewicy
antykapitalistycznej po kryzysie, jaki wywołał upadek Bloku Wschodniego. Gdyby nie teoria ZSRR jako „zdegenerowanego państwa robotniczego” i wizja nomenklatury jako siły prokapitalistycznej, sformułowane przez Lwa Trockiego w „Zdradzonej rewolucji” (1936 r.), inne
formy krytyki Kremla przez tego myśliciela i działalność nurtu organizacyjnego jaki zapoczątkował, marksizm można by rzeczywiście uznać
za moralnie i intelektualnie skompromitowany. Szczęśliwie jest inaczej.
Wielki kryzys światowego systemu kapitalistycznego, jaki obecnie przeżywamy, dowodzi po raz kolejny, że marksistowska metoda analizy
zjawisk ekonomicznych i społecznych pozostaje optymalnym narzędziem poznawczym w tej sferze. W skali globalnej świadomość tego
faktu jest zresztą powszechna. „Manifest Partii Komunistycznej” Karola
Marksa i Fryderyka Engelsa, z około 500 milionami sprzedanych egzemplarzy, jest jedną z czterech najlepiej sprzedających się książek
wszech czasów. A kilka lat temu zarówno „Manifest”, jak i pierwszy
tom „Kapitału” zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa
UNESCO „Pamięć Świata”.
Pogłębiające się nierówności społeczne osiągnęły poziom niespotykany
w historii ludzkości. Według raportu organizacji Oxfam, już w 2019
roku 2153 najbogatszych osób (0,00002833 proc. ludności Ziemi) zgro-
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madziło w swoich rękach więcej majątku niż 4,6 mld ludzi (odpowiadających 60 proc. mieszkańców Ziemi). Pandemiczny rok 2020 spowodował jeszcze dalej idącą koncentrację kapitału. Procesy te grożą realizacją
dystopijnej wizji totalitarnego społeczeństwa, w której miliardowe rzesze
pozbawionych praw proletariuszy zarządzane będą i kontrolowane przez
wąską kastę oligarchów. Równocześnie chaos gospodarki kapitalistycznej,
z towarzyszącymi mu marnotrawstwem surowców i energii oraz rabunkową eksploatacją środowiska naturalnego, prowadzi do katastrofy ekologicznej, która niesie ze sobą zagładę wielu gatunków fauny i flory,
grożąc przetrwaniu samej ludzkości.
Załamanie się zachodniego państwa dobrobytu i fiasko socjaldemokratycznych prób budowy „kapitalizmu z ludzką twarzą”, wskazują, że alternatywą dla kapitalistycznych sił destrukcji może być tylko socjalizm.
Nigdy wcześniej głoszone przez Różę Luksemburg hasło „Socjalizm
albo barbarzyństwo” nie było tak wyraziście aktualne. Jedynie poprzez
uspołecznienie środków produkcji i demokratyczną kontrolę nad procesami produkcyjnymi możemy zapobiec globalnej katastrofie. W tej
sytuacji zarówno Polska, jak i cała ludzkość potrzebują silnej lewicy
społecznej, która sformułuje program humanistycznej alternatywy dla
coraz bardziej destrukcyjnego kapitalizmu
Załamanie się zachodniego państwa dobrobytu w jego schyłkowej, imperialistycznej fazie.
I będzie w stanie ten program zrealizować.
i fiasko socjaldemokratycznych prób budowy
„kapitalizmu z ludzką
Potrzebujemy lewicy, która w racjonalny
twarzą”, wskazują, że
sposób łączyła będzie fundamentalne dla niej
alternatywą dla kapitaliswolnościowe, egalitarne, solidarnościowe i
tycznych sił destrukcji
emancypacyjne
wartości. Walcząc o wyzwomoże być tylko socjalizm.
lenie społeczne, uznając prymat kwestii ekonomicznych, lewica musi dziś bronić także elementarnych praw obywatelskich i pracowniczych, demokracji i wolności słowa, których zagrożenie
widzimy obecnie w wielu krajach, m.in. pod pretekstem walki z pandemią
Covid-19. Nie rezygnując oczywiście ze słusznego zaangażowania w
obronie praw kobiet i mniejszości czy walki o świeckość państwa.
W Polsce tak pojętej lewicy, w formie zorganizowanych struktur, nie
mamy. Jej budowę trzeba zacząć od określenia fundamentów ideowych
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i programowych. Rolę naszego pisma widzimy jako jednego z ogniw
w tym dziele.
Myśl lewicowa w naszym kraju od trzech dekad pozostaje pod przemożnym wpływem dominujących na Zachodzie ośrodków intelektualnych i politycznych. Efektem tego stało się porzucenie, w ślad za zachodnią socjaldemokracją, poszukiwań alternatywy dla systemu
kapitalistycznego. Był to błąd, który w znacznym stopniu przyczynił się
do politycznej marginalizacji polskiej lewicy. Aby wyjść z tego ślepego
zaułka, musimy w większym stopniu otworzyć się na mniej eksponowane,
radykalne nurty lewicowej myśli politycznej Zachodu, ale także czerpać z doświad- …musimy w większym
stopniu otworzyć się
czeń lewicy z innych części świata. Zwra- na mniej eksponowane,
cając się zwłaszcza ku tym krajom, gdzie radykalne nurty lewicoruchy lewicowe są silne w wyniku społecz- wej myśli politycznej Zanego zakorzenienia w masach ludowych, chodu, ale także czerpać
co widzimy obecnie m.in. w Indiach czy z doświadczeń lewicy
z innych części świata.
Ameryce Łacińskiej (Boliwia, Wenezuela,
Kuba, Ekwador, Chile). Ważne dla przyszłości świata rzeczy dzieją się
także u naszych wschodnich sąsiadów: w Rosji, na Białorusi, Ukrainie
czy w Donbasie.
Wychodząc poza opłotki Zachodu pragniemy przyczynić się do przezwyciężenia europocentrycznych tendencji, od których nie są wolne
również środowiska lewicowe, a które utrudniają m.in. realistyczne
określenie miejsca naszego kraju w międzynarodowym podziale pracy.
W wielu punktach położenie Polski zbieżne jest z poddanymi neokolonialnej eksploatacji krajami Trzeciego Świata, dlatego uważamy za
ważne obserwację tamtejszych ruchów narodowo-wyzwoleńczych i tendencji emancypacyjnych na tym obszarze – w duchu krytyki imperialistycznej ekspansji państw kapitalistycznego Centrum formułowanej
przez takich myślicieli jak Immanuel Polska lewica powinna jednak
Wallerstein i Samir Amin.
w większym niż dotąd zakresie czerpać również z dziePolska lewica powinna jednak w więk- dzictwa rodzimych ruchów
rewolucyjnych, robotniczych,
szym niż dotąd zakresie czerpać rów- chłopskich, demokratycznież z dziedzictwa rodzimych ruchów nych, antyklerykalnych
rewolucyjnych, robotniczych, chłop- i feministycznych.
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skich, demokratycznych, antyklerykalnych i feministycznych. Szczególnie
niedoceniane pozostają tu tradycje ludowego oporu przeciw feudalnej
opresji symbolizowane przez takie postaci jak Aleksander Kostka-Napierski i Jakub Szela, a także walk klasowych robotników i chłopów
z okresu II RP. Ważnym źródłem inspiracji wciąż może być dorobek intelektualny polskich komunistów, działaczy lewego skrzydła PPS czy radykalnego odłamu ruchu ludowego.
Tematy z zarysowanego powyżej spektrum zainteresowań znajdzie Czytelnik już w tym numerze „Krytyki Społecznej”, gdzie np. prezentujemy
zarówno artykuł programowy z amerykańskiego magazynu „Jacobin”,
jak i fragment książki lewicowego publicysty z Białorusi Aleksieja Dziermanta oraz wyjątki z bogatej publicystyki głośnego rosyjskiego pisarza
Zachara Prilepina. Analizujemy systemowe przyczyny globalnego kryzysu
kapitalizmu, ale pochylamy się również nad sytuacją pandemiczną w Afryce. Zastanawiamy się nad genezą i konsekwencjami polskiego Strajku
Kobiet, ale przyglądamy się także niedawnym protestom na Białorusi w
kontekście interesującej specyfiki tamtejszego modelu ustrojowego. Omawiamy też epizody z dziejów walk klasowych w II RP i zjawisko antysemityzmu we współczesnej Polsce.
Wśród nurtów intelektualnych, do których będziemy się chcieli odwoływać, znajdzie się również (choć jeszcze nie w tym numerze) teologia
wyzwolenia. Stosunek lewicy do kwestii religii jest oczywiście złożony.
O ile SLD-owska atrapa lewicy wykazywała zawsze wobec kleru katolickiego kompromitujący serwilizm, o tyle stanowisko nihilistycznego
wykluczenia osób wierzących z kręgu lewicy też wydaje się nam zupełnie chybione. Trzeba tu pójść zdecydowanie dalej niż pisał Lenin:
„Jeśli duchowny zbliża się do nas w celu wspólnej pracy politycznej i
sumiennie wykonuje pracę partyjną, nie występując przeciw programowi
partyjnemu, to możemy go przyjąć w szeregi socjaldemokratów, albowiem sprzeczność ducha i podstaw naszego programu z przekonaniami
religijnymi duchownego mogłyby w takich warunkach tylko dotyczyć
jego samego, być jego osobistą sprzecznością, egzaminować zaś swoich
członków, czy między ich poglądami a programem partii nie ma sprzeczności, organizacja polityczna nie może”. (O stosunku partii robotniczej
do religii, 1909 r.)
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Tych, którzy podzielają nasze spojrzenie na potrzebę zmiany lewicowej
debaty w Polsce, zapraszamy do współpracy. Tych, którzy widzą to inaczej, zachęcamy do polemik. Jesteśmy otwarci, bo uważamy, że tylko
w ramach nieskrępowanej dyskusji …tylko w ramach nieskrępowamożemy wyjść z zapaści, w jakiej nej dyskusji możemy wyjść z
od lat pogrążą się polska lewica, zapaści, w jakiej od lat pogrążą
w tym lewicowa myśl polityczna. się polska lewica, w tym lewicowa myśl polityczna.
Pierwszy numer naszego pisma poświęcamy pamięci naszego zmarłego
niedawno redakcyjnego Kolegi red. Grzegorza Walińskiego. Był cenionym publicystą, wieloletnim dziennikarzem „Dziennika Trybuna”, wybitnym znawcą Afryki i stosunków międzynarodowych, poliglotą. Razem
z nami przygotowywał to wydanie i pracował nad wizją kwartalnika,
jednak nie doczekał jego publikacji. Cześć Jego pamięci!
Zespół redakcyjny

Kartonowy głos ulicy
Fotoreportaż Angeliny Głowinkowskiej z protestów
Ogólnopolskiego Strajku Kobiet
Od redakcji:
Jesienne protesty Ogólnopolskiego Strajku Kobiet
były wydarzeniem niezwykle atrakcyjnym, również
od strony czysto wizualnej. Na ulicach polskich miast
ujrzeliśmy wielobarwny, tęczowy tłum tysięcy ludzi.
Powszechnym zjawiskiem były hasła polityczne wyrażane przez uczestników na różnego rodzaju nośnikach graficznych – kartonach i transparentach. Nie
Angelina
Głowinkowska
bez powodu protesty nazywano nieco ironicznym
mianem „kartonowej rewolucji”. Forma ekspresji postulatów i ocen politycznych była bardzo kreatywna. Bezkompromisowa, często prześmiewcza, nieraz wulgarna, ale na pewno wiele mówiąca o nastrojach i poglądach protestujących kobiet i mężczyzn. W całym numerze czasopisma
publikujemy cykl zdjęć autorstwa Angeliny Głowinkowskiej, dobranych
pod kątem prezentacji właśnie tego kartonowego przekazu.
Autorka zdjęć deklaruje, że pociągający był dla niej przede wszystkim
sam akt żywiołowego protestu mas ludzi, niezależnie od jego politycznego
wymiaru. – „Początkowo w protestach interesowały mnie tzw. DŻS-y
[Dokumenty Życia Społecznego] jako reakcja społeczeństwa na aktualną
sytuację w kraju. Z czasem starałam się uchwycić również emocje towarzyszące tym protestom” – powiedziała nam Angelina Głowinkowska.
Autorka deklaruje, że nie ma jednoznacznej oceny tych procesów, a to,
co uchwyciła aparatem, pozostawia ocenie odbiorcy.
Zdjęcia wykonane zostały pomiędzy 30.10.2020 a 29.01.2021 na ulicach
Łodzi, Wrocławia i Warszawy. Fotoreportaż stanowi fragment szerszej
publikacji, która znajduje się w przygotowaniu.

Warszawa, 18.11.2020 r.

Warszawa, 18.11.2020 r.

Strajk Kobiet,
feminizm i lewica
Rozmowa Jacka C. Kamińskiego z Bożeną Keff

– Jesienią doświadczyliśmy
w Polsce wyjątkowych wydarzeń, o skali bez mała historycznej. Po orzeczeniu Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie aborcji ulice polskich miast ogarnęło
wrzenie. Mieliśmy do czynienia
z największymi protestami społecznymi od czterdziestu lat.
Ogromny ferment, który ogarnął
wiele środowisk, dotarł do poziomu małych miasteczek, często
postrzeganych jako konserwatywne. Gdzieniegdzie do protestów, o feministycznym przecież charakterze, dołączali nawet rolnicy. Nagle to wszystko
jednak wygasło. Dlatego nasuwa się pytanie, czy coś z tego wynika? Czy
rzeczywiście mieliśmy do czynienia z czymś wielkim, jak na polską skalę,
czy raczej była to burza w szklance wody?
– Trudno to ocenić w tym momencie. Nie była to na pewno burza
w szklance wody, ale też nie było to coś wielkiego, w tym sensie, żeby ten
ruch zwiastował rewolucyjny przewrót. Myślę, że to wyraz zmiany, która
zaszła w świadomości młodszych pokoleń, tzn. ludzi, którzy mają po dwadzieścia kilka, trzydzieści kilka lat, czterdzieści. To jest jednak bardzo poważna zmiana, która – trochę w cudzysłowie tak to powiem – nie wiem
skąd się wzięła. Dlatego że wydawało się, że już od ponad pół wieku najpowszechniejszą siłą edukującą i wychowującą w Polsce jest, niestety,
Kościół katolicki. I w związku z tym nie oczekiwałam aż takiej zmiany
świadomości, choć jednocześnie w swoim otoczeniu taką zmianę odnotowuję, zwłaszcza u młodych kobiet. Ale na pewno to nie jest rewolucja...
– Takie hasło padało jednak podczas protestów...
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– Hasło padało, ale rewolucja w takim klasycznym sensie tego słowa
oznacza jednak gwałtowną i powszechną zmianę polityczną i społeczną.
Rewolucja nie ma charakteru opozycyjnego, ale prowadzi do przejęcia
władzy, albo przejęcia dyskursu. Ma wymiar ostatecznego i decydującego przełomu. To znaczy, że jedna strona się poddaje, a druga strona
zwycięża. Ja bym wolała zachować tradycyjne znaczenie tego pojęcia,
bo inaczej nie będzie jak nazwać realnej rewolucji. W radiu TOK FM,
którego słucham, jest taka audycja pod nazwą „Biuletyn rewolucyjny”.
A to jest raczej mainstreamowe radio, więc tym bardziej jestem pewna,
że nie jest to rewolucja. Bo rewolucja jednak nie zatrudnia znanych
dziennikarzy, nie ma swojego biuletynu w mainstreamowych mediach
i nie ogłasza się jej na łamach miesięcznika typu „Od pań dla pań”. To
są zupełnie inne rzeczy. Ja bym powiedziała, że to jest pewien ruch
społeczny, szeroki, ale nie powszechny. Mam nadzieję, że ten ruch
będzie trwał, będzie budował swoje struktury, że powstanie rozgałęziona
sieć powiązań pomiędzy ludźmi. I wtedy można by liczyć na to, że za
jakiś czas to naprawdę będzie bardzo silny, oddolny ruch.
Rewolucyjne jest natomiast to, że głośno padają takie hasła – za którymi
ja zresztą od zawsze jestem – że bez tłumaczenia się żądamy legalnego
i bezpiecznego dostępu do aborcji, że „aborcja jest OK”. Bo to jest odrzucenie tej psychicznej, uwewnętrz- …rewolucja jednak nie zatrudnionej, feudalnej zależności wobec nia znanych dziennikarzy, nie
Kościoła i jego języka. Można było ma swojego biuletynu w mainjedynie tak dukać sobie, że „ach, ta streamowych mediach i nie
aborcja, to rzecz straszna, oczywiście, ogłasza się jej na łamach miesięcznika „Od pań dla pań”.
ale...”, że syndrom postaborcyjny – w
rzeczywistości post-antyaborcyjny, jak trafnie powiedziała kiedyś Kinga
Dunin – ale jednak... Dopiero wtedy, jak już się tak spłaciło dług temu
dyskursowi, to można było powiedzieć, że jednak może, w tym wypadku
kiedy kobiecie ma odlecieć noga, ręka, oko i wypłynąć jej trzewia, to
może jednak trzeba dopuszczać się tej aborcji.
– Wszystko to było dotąd tak bardzo nieśmiałe, bardzo defensywne. Ofensywa
była po tamtej, konserwatywnej stronie.
– Absolutnie tak. To były pokorne prośby, procesja z wizerunkiem Najjaśniejszego Pana, by raczył mieć na względzie to, czego nie ma, nie
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miał i nigdy nie będzie miał na względzie. I w tym sensie zaszła rewolucyjna zmiana. Nie rewolucja, ale rewolucyjna zmiana. Łącznie z tym
wyrażeniem „aborcja na żądanie”, bo to jest sformułowanie, które Kościół totalnie zdemonizował. Bo określenie „na żądanie” oznacza de
facto, że kobieta nie musi się przed nikim tłumaczyć, bo jest dorosłym,
samodzielnym i autonomicznym podmiotem gatunku homo sapiens. W
ujęciu Kościoła to sformułowanie oznacza notoryczne żądanie przerywania ciąży dla samej woli i przyjemności przerywania. I to jest wyraz
rozpasania, właściwie zupełnego zepsucia moralnego tych kobiet. Ale
przerwanie ciąży „na życzenie” oznacza tylko tyle, że kobieta sama podejmuje decyzję i nie musi tego, jeśli nie chce, z nikim konsultować ani
omawiać tej sprawy.
– Czyli korzysta ze swojej podmiotowości.
– Tak. W PRL tak się to właśnie utarło, jako …kobieta nie musi się
praktyka „na życzenie”. Taka była praktyka, przed nikim tłumaczyć,
choć początkowo to było obłożone jakimiś bo jest dorosłym, samotam warunkami. Sama w sobie była to dobra dzielnym i autonomicznym podmiotem gapraktyka, natomiast bez wątpienia aborcja była tunku homo sapiens.
wówczas często stosowana ze względu na
brak dostępu do antykoncepcji, i to była cena którą kobiety płaciły, bo –
powiedzmy szczerze – każdy człowiek boi się ingerencji w swoje ciało,
w jego wnętrze, to nic miłego. Tym bardziej państwo powinno dawać
kobiecie prawo do decyzji, a potem prawo do poczucia bezpieczeństwa.
– Tutaj właściwie wkraczamy w dziedzinę praw i wolności jednostki. To
wykracza poza wątek czysto feministyczny, praw kobiet...
– Zdecydowanie. To przecież kwestia także decydowania o swojej płodności, praw reprodukcyjnych, także mężczyzn. To jest kwestia praw,
które mają niezależne jednostki. Na pewno kobiety w Polsce nie są na tej
pozycji. U nas mamy do czynienia z zarządzaniem płodnością poddanych.
Poddanych Kościoła, państwa, podanych „narodu”. To jedyny w tej chwili
kraj w Europie, gdzie kobiety nie są na pozycji podmiotowej.
– No właśnie, tu chciałbym nawiązać do wątku, powiedzmy, „antyfeudalnego”
wymiaru tych protestów. Ten bunt nie był przecież skierowany ostrzem
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wyłącznie przeciwko Kościołowi, ale szerzej – przeciwko elitom władzy
jako takim. Przecież to głośne hasło „wypierdalać!”, jak rozumiem, odnosiło
się także do liderów PiS-u i innych polityków, którzy roszczą sobie prawo
do kontrolowania ludzi, do ingerowania głęboko w ich życie prywatne.
W Polsce zawsze mieliśmy do czynienia z czołobitnością w stosunku do polityków, wyższych urzędników. Tymczasem podczas tych protestów mogliśmy zauważyć radykalną zmianę również w tym aspekcie. Nagle do tych
ludzi zaczęto mówić językiem bezceremonialnym. To chyba też ważny wymiar tych protestów, świadczący o zmianach świadomości politycznej,
zwłaszcza młodych ludzi?
– To absolutnie podstawowy wymiar tych protestów. Powiedziałabym,
że to jest właśnie ten aspekt rewolucyjny. Jeśli już ciągnąć ten wątek
analogii z rewolucją 1905 roku, to kiedy wojsko carskie strzelało i zabijało ludzi z pokornej procesji do cara, to kolejne ruchy ludu nie były
już pokorne. Tu było podobnie, w tym tylko znaczeniu oczywiście, że
już były pokorne supliki, podpisywanie listów protestacyjnych i odrzucane kolejne projekty ustaw, które Lewica przecież składała jakiś czas
temu. I teraz nasza strona, zrozumiała, że nie ma żadnej możliwości
wymiany. Prawica, tak jak i Kościół, ma tylko poczucie swojej absolutnej
moralnej słuszności i wyższości wobec tych, którzy mają mniejszą moc
polityczną. To pokazuje, jak bardzo w Polsce panuje model patriarchalny
i feudalny, konserwowany i perpetuowany przez Kościół, który sam
jest instytucją głęboko feudalną.
– A ludzie mają słuchać.
– Kulturoznawcy przyjmują rozróżnienie na kraje, który mają duży lub
mały tak zwany „dystans (wobec) władzy”. Są kraje, w których dystans
wobec władzy jest mały, to znaczy, że osoby, które sprawują władzę są
blisko ludzi, można do nich łatwo dotrzeć, nie
mają prawa bogacić się czy wykorzystywać do …w Polsce panuje moinnych własnych celów władzy, którą sprawują. del patriarchalny i feudalny, konserwowany
Tu najbardziej reprezentatywne są kraje skan- i perpetuowany przez
dynawskie, Holandia i inne stare demokracje. Kościół
Tam, gdzie dystans wobec władzy jest duży, czasem w ogóle nie można dotrzeć do sprawujących władzę, jak np.
w Korei Północnej. Polska jest pewnie gdzieś tam pośrodku tej skali, ale
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na pewno nie jest to mały czy krótki dystans wobec władzy. Więc w Polsce
w zasadzie nie wolno się bogacić z racji sprawowanej funkcji, ale procesy
o korupcję są rzadkie i trudne. Strajk Kobiet to rewolta, która mówi
„chcemy to skrócić, dystans wobec władzy ma być mały, słuchajcie naszych
potrzeb”. I w tym sensie jest to działanie rewolucyjne, bo dla dominującej
w Polsce od lat prawicy wzorcem systemu władzy jest Kościół.
– Bardzo hierarchiczna instytucja.
– Hierarchiczna i autokratyczna. Oni mają swoje dogmaty a o dogmatach
się nie dyskutuje. Dla Kościoła źródłem władzy jest Bóg, a dla prawicowej władzy świeckiej jednak nie suweren, ale tajemny „duch narodu”,
który mówi Kaczyńskiemu czy komuś tam, co należy robić. I temu,
czego żąda „duch narodu”, naród ma się podporządkować. Zresztą temu
służy samo pojęcie narodu, które jest – jak wiadomo – fikcyjne. To są
narzędzia, za pomocą których sprawuje się władzę autorytarną. I nagle
społeczeństwo powiedziało temu „nie”.
– Coś pękło. Tutaj jednak pojawia się pytanie, dlaczego akurat taka reakcja
pojawiła się w danym momencie. Bo w ostatnich latach mieliśmy różnego
rodzaju protesty społeczne, począwszy od obrony sądów, ale nie przybrały
one tak masowego wymiaru. Tymczasem tą iskrą zapalną okazała się
sprawa aborcji.
– Tu się zbiega wiele czynników. Zapewne nie będę w stanie ich wszystkich wychwycić. Powiedziałabym, że najważniejszy był wymiar symboliczny tego co się stało. Został wydany symboliczny akt odbierający
ostatecznie i ostentacyjnie podmiotowość połowie populacji. Tak naprawdę ta podmiotowość kobietom została odebrana w 1993 roku, kiedy
została uchwalona ustawa antyaborcyjna. Bo kobietom odmawia ona
możliwości podjęcia decyzji, którą podjąć może tylko człowiek, który
jest kobietą. To kwestia praw człowieka. Przy zakazie przerywania ciąży
człowiek, który ma macicę, traci z tego powodu, że ją ma, ważne prawa
ludzkie. Chyba, że uznamy, że o ile ktoś ma macicę to nie jest człowiekiem, ale jeśli jest, to nie można mu odbierać praw. Bo pół populacji
nie na macicy, a pół ma. I ruchy rewolucyjne na ogół to rozumieją.
W Rosji Radzieckiej w 1918 roku to prawo zostało kobietom przyznane
zaraz po Październiku, gdy reszta Europy w ogóle o tym jeszcze nie
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myślała. Potem oczywiście to prawo zostało cofnięte, odebrane przez
Stalina. W Polsce obecnie dorosła jakaś znaczna grupa ludzi o innej
mentalności niż klasycznie patriarchalna, zwłaszcza młodych kobiet,
które rozumieją symbolikę tego, co się dzieje. Bo przecież prawa do
przerywania ciąży kobiety nie mają już od jakichś 25 lat.
– Strona prawicowa też podkreśla, że realnie ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego dotyczyła sytuacji bardzo nielicznej grupy osób.
– Ale nie chodzi o liczbę osób, tylko o możliwość, o potencjalność. Potencjalnie każda kobieta która zachodzi w ciążę, może się znaleźć
w takiej sytuacji. Każda. Ale poza tym nawet jeśli ja nie wierzę, że
mogę się znaleźć w takiej sytuacji, to jednak to jest prawo wymierzone
we mnie, jako homo z macicą. Wymowa znów jest symbolicznie niezwykle silna. Bo tu nie tylko chodzi o to, że To kwestia praw człomasz urodzić i ja, ustawodawca, to nakazuję, wieka. Przy zakazie przeale następnie masz jeszcze przeżyć śmierć rywania ciąży człowiek,
tego dziecka, albo poświęcić resztę życia na który ma macicę, traci
opiekę nad nim. Czyli to już nie jest „tylko” z tego powodu, że ją ma,
zarządzanie płodnością, to jest też zarządza- ważne prawa ludzkie.
nie przeżyciami i życiem. To jest jednoznaczne zepchnięcie kobiety na
pozycję niewolnicy. A jednocześnie niestety w Polsce jest tak, że gigantyczny procent mężczyzn, ponad 70 proc., w związkach, w których
rodzi się niepełnosprawne dziecko, odchodzi. Zostawiają ten problem
na głowie kobiecie.
– I państwo też umywa ręce.
– Bo to państwo jest wyrazem mentalności tych mężczyzn. Bardzo
smutna jest zresztą sprawa z mężczyznami w Polsce. Niepłacenie alimentów, porzucanie kobiet w trudnej sytuacji, „była żona i byłe dziecko”.
Straszny wzorzec męskości, bardzo samolubny, nieodpowiedzialny
i patriarchalny jednocześnie.
– Ale to się chyba zmienia na lepsze, na co wskazywałoby liczne poparcie
mężczyzn dla Strajku Kobiet.
– Tak, możliwe, ale łatwiej jest wesprzeć ideologicznie niż przełożyć to
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na realne działanie, gdy mężczyzna znajdzie się w takiej sytuacji,
o której mówimy, z niepełnosprawnym dzieckiem. Więc ja ostrożnie do
tego podchodzę, jak pies do jeża. Naprawdę nie wiem, kto wychowuje
mężczyzn w Polsce i dlaczego oni są tacy straszni. Przepraszam, że
mówię to w Twojej obecności, ale taka jest prawda statystyczna, do tej
statystyki się odnoszę. To znaczy niestety na pewno kobiety ich wychowują, ale oprócz tego jest też pewien wzorzec męskości, który chłopców
w pewnym momencie przejmuje i ten wzorzec jest straszny.
– Maczystowski.
– On jest specyficznie maczystowski. Bo ten polski maczo jest często
synkiem swojej żony, domaga się opieki i często konkuruje z własnym
dzieckiem o uwagę kobiety. Chyba ten klasyczny, opisywany kiedyś,
maczo hiszpański czy latynoski ma jednak siłę decyzyjną i rządzi tym,
co się dzieje w związku, a w polskim związku najczęściej zarządza
i rządzi kobieta. Polski „macho” jest sterowany „na pilota” i chyba bardzo aspołeczny. Młody, silny facet na stacji benzynowej bez maseczki
w czasie pandemii na uwagę, że powinien ją mieć, odpowiada wściekle
„nie jestem niewolnikiem”. Nie jest nie…w nacjonalistycznej
wolnikiem! Nie musi nosić maseczki, pławizji rządzi widmo narodu, męskie i rycerskie, cić alimentów, lubić kogokolwiek. Wolny
od tego. To jest ta pozycja uprzywilejowana
zabójcze i mordercze
aż do nieodpowiedzialności. Wolno mu być
nieodpowiedzialnym i to jest bardzo spójne z całym tym „narodowym”
wzorcem kultury, nacjonalistycznym, no bo w nacjonalistycznej wizji
rządzi widmo narodu, męskie i rycerskie, zabójcze i mordercze, które
po pierwsze połamie kości kobietom tego narodu, jego wszelkim odmieńcom, bo na razie do innych ofiar nie ma dostępu. Mężczyzna ma
być gotów dla tego narodu różne rzeczy zrobić i jest w pogotowiu. A co
ma zrobić?
– Przede wszystkim umrzeć za ojczyznę.
– Oczywiście, bezdyskusyjnie. Umrzeć za ojczyznę, otóż to jest wyraz
patriotyzmu w Polsce, a skoro nie umrze to przecież zawsze mógłby,
w razie czego. W związku z tym obowiązki mężczyzny w ramach tego
wzorca są totalnie abstrakcyjne. Obowiązki jego nie są ziemskie.
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– Ad maiora natus sum, „Do wyższych rzeczy jestem stworzony”. Takie
hasło propaguje Kościół w ramach edukacji młodych chłopców, nawiązując
do motta św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży.
– A te „wyższe rzeczy” zdarzają się raz na jakiś czas i one na przykład
są Powstaniem Warszawskim. Rewelacyjny wzorzec, że tak powiem
ironicznie. Zwłaszcza, że Powstanie Warszawskie było warszawskie,
a nie ogólnopolskie...
– Teraz już jest ogólnopolskie, bo obchody odbywają się niemal w każdym
miasteczku w Polsce.
– Teraz rzeczywiście tak. Tak właśnie odklejamy się od rzeczywistości,
bo jesteśmy w paradygmacie tego polskiego, męskiego myślenia o historii. Nie chcę przez to powiedzieć, że kobiety mają jakieś inne podejście,
ale one są w tym wszystkim na pozycji podporządkowanej. To są po
prostu fantomy, wizje, zwidy, które się upowszechniają i w końcu
wszyscy stajemy się uczestnikami Powstania Warszawskiego, które zostało wygrane. A przecież w rzeczywistości dowództwo powstania totalnie
nie zważało na ludność cywilną, więc na kobiety w pierwszej kolejności.
Ludność cywilna to straty „uboczne”. „Gdzie drwa rąbią, tam wióry
lecą”, więc to były te „wióry”. Podkomendni zresztą też, bo przecież to
były dzieciaki i te dzieciaki zostały rzucone na pożarcie z bardzo szlachecką fantazją dowództwa. W imię narodu i honoru, bo trzeba było
taki akt honorowy wykonać. To niczemu nie służyło, choć mitologia w
tej chwili mówi, że służyło naszemu poczuciu polskości. Wracając do
Twojego pytania, dorosło pokolenie, które poczuło, że to nie jest ich, że
to wszystko jest im obce.
– Ciekawe, że ten ferment ideowy dotarł nawet do tak bardzo konserwatywno-nacjonalistycznych środowisk jak fani piłkarscy, którzy zaczęli się
wahać w odniesieniu do protestów Strajku Kobiet. Były oczywiście ataki
bojówek kibolskich na manifestacje, ale z drugiej strony pojawiły się oficjalne
głosy przedstawicieli tych środowisk, że „my nie jesteśmy przeciwko postulatom kobiet, tylko nie chcemy, żeby nam się tu Antifa panoszyła i demolowała kościoły”. Chyba jest to świadectwem, że jednak pewne głębsze
przemiany o charakterze świadomościowym w Polsce postępują? Socjologowie odnotowują, że społeczeństwo polskie laicyzuje się, zmienia się na-
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stawienie Polaków do Kościoła, postępuje liberalizacja obyczajowa. To narastało przez lata podskórnie, wbrew całemu aparatowi oficjalnej propagandy
państwa i Kościoła. Dlaczego tak się dzieje?
– Strasznie trudno na to pytanie odpowiedzieć. Ja jestem nauczycielką
„tajnej” nauki genderu, przez lata prowadziłam zajęcia genderowe. Wiem,
że takie rzeczy w Polsce się dzieją, ale moja ocena zawsze była taka, że
to są wąskie środowiska. Być może po prostu nie doceniamy znaczenia
świeckiej kultury w Polsce i tego, co ona ze sobą niesie. Tymczasem
prawdopodobnie jednak następuje absorpcja różnego rodzaju treści przez
kulturę, przez to, co płynie z kultury. A akurat w polskiej kulturze te
treści emancypacyjne, lewicowe są silne. Nie w filmie, ale w teatrze,
w literaturze, plastyce. O filmie niestety nie mogę tego powiedzieć, ale
film jest sztuką, która wymaga najwięcej pieniędzy. Teatr w Polsce jest
bardzo progresywny, jak się teraz mówi, żeby uniknąć słowa „postępowy”, bo uchodzi za obciążone [śmiech]. …w polskiej kulturze te
Ale on jest postępowy, emancypacyjny w treści emancypacyjne, leswojej znakomitej większości. Można jed- wicowe są silne. Nie w filnak powiedzieć: „no dobrze, ale jaki pro- mie, ale w teatrze, w litecent ludzi chodzi to teatru?”. No, nieduży. raturze, plastyce.
Czyta w Polsce też fatalnie mało ludzi, ale widocznie jednak te treści
jakoś przedostają się do szerszych kręgów. Ten przykład dyfuzji pewnych
idei mogłam wcześniej zaobserwować na przykładzie innej tematyki, którą
się zajmowałam, czyli wiedzy na temat (ochoczej) współpracy Polaków
z hitlerowcami w Zagładzie Żydów. Pracowałam przez wiele lat w Żydowskim Instytucie Historycznym, moi koledzy się tym zajmowali, ja
sama to śledzę na gruncie literatury. I jest wiele publikacji na ten temat.
Na ten, czyli taki temat, że polska świadomość była jadowicie antysemicka
i współpraca na tej „wąskiej kładce”, jak to ujął Karski, między Polakami
a Niemcami była bardzo szeroka. Myślałam, że ta wiedza jest naprawdę
bardzo elitarna i że się nigdzie nie przedostaje. PiS próbował ją blokować,
forsując ustawę wprowadzającą karę trzech lat więzienia za obrażanie narodu polskiego. Tymczasem, gdy przyszła 50. rocznica Marca ‘68, okazało
się, że wszystkie nieprawicowe tygodniki opublikowały teksty, z których
wynikało, że ta wiedza została jakoś wchłonięta. Byłam pozytywnie zaskoczona, a to rzadko mi się zdarza. Ale co do kibiców i ich poparcia dla
praw kobiet, to zachowam swój niebotycznie wielki dystans. W końcu,
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„jeśli partnerka zajdzie w niechcianą ciążę, to lepiej żebym i ja nie miał
kłopotu, niech ją przerwie legalnie”. To chyba wygodniej niż jechać do
Austrii czy na Słowację.
– W każdym razie prawicowi publicyści są spanikowani, że Kościół i prawica
tracą rząd dusz w Polsce na rzecz lewicy.
– Może są spanikowani, ale też są niesłychanie agresywni i przynajmniej
niektórzy publicyści prawicowi piszą rzeczy straszliwe i powinni być
za to karani przynajmniej grzywnami, bo to są groźby karalne. Prawica
twierdzi, że trwa wojna kulturowa i ma rację, bo to jest wojna kulturowa.
I ta wojna kulturowa jest właściwie odwieczna, ciągnie się w Polsce
przynajmniej od Oświecenia. Pomiędzy
Lewica jest bardzo słaba
wzorcem europejskim a sarmackim. (Sari coś się dzieje z nią tamaci na pewno nie nosiliby maseczek
kiego, że nie potrafi wykrzesać z siebie więcej,
w czasie pandemii, bo byli „wolni”). Ten
a cała opozycja generalnie wzorzec rodzimy, siedemnastowiecznonie spełnia swojej roli.
sarmacki zakłada, że wspólnota nie jest
ważniejsza niż mój interes, i że może się nawet rozlecieć, trudno, ale ja
(ja sarmata, ja pan) muszę mieć to, co mi się należy. To egoizm społeczny, który powoduje że społeczeństwo jest mało zintegrowane,
a państwo słabe i zagrożone. I naprzeciwko tego jest nurt oświeceniowy,
słaby i spóźniony. Ale jest. Więc tak, to jest wojna kulturowa.
Myślę, że dla bardzo wielu ludzi jednak w Polsce to zbliżenie do Europy
jest cenne, przynależność do Unii Europejskiej jest cenna. Nie tylko ze
względu na kasę, ale także na wartości. Zwłaszcza praworządność. Problem polega na tym, że ci ludzie, którzy wychodzą na ulice, nie mają
swojej reprezentacji politycznej. Lewica jest bardzo słaba i coś się dzieje
z nią takiego, że nie potrafi wykrzesać z siebie więcej. Również cała
opozycja generalnie nie spełnia swojej roli. Co też wynika z tego, że
ten trzon opozycji, czyli PO, jest bardzo konserwatywny. Mam wrażenie,
że bardzo często różnica pomiędzy PO i PiS-em polega jedynie na personaliach, choć ja nie śledzę tego szczegółowo, żeby się chronić psychicznie. Konserwatyści nie mogą być wyrazicielami opinii ludzi, którzy
są znacznie bardziej od nich radykalni.
– To ciekawe, bo nagle się okazało, że jakaś znacząca część społeczeństwa,

Strajk Kobiet, feminizm i lewica

25

może nawet większość, jest znacznie bardziej postępowo nastawiona niż
elity polityczne.
– Zdecydowanie. I to jest kolejny aspekt rewolucyjny. Tak zwana ulica
jest dużo bardziej radykalna niż ci, którzy są parlamentarną opozycją.
W moim odczuciu to był protest przeciwko pozbawianiu podmiotowości,
a właściwie zadeklarowaniu, że połowa społeczeństwa jest niewolnicami.
I są to niewolnice tego patriarchalnego ducha, którego ciałami są przedstawiciele PiS-u i Kościół. A przy tym jakaś część tego „ludu kobiecego”
jest już tak daleko gdzie indziej niż elity polityczne w swoich postawach,
poglądach, przekonaniach, że może już tylko pokazać środkowy palec
„Fuck you!” i powiedzieć „wypierdalać!”. Nasze mentalności nie są
już w ogóle kompatybilne. Nie ma żadnego momentu, w którym się
spotykamy, gdy przychodzi taki jakiś mastodont, którego trzon jest
z głębokiego średniowiecza a nos może z XVII wieku. Nie mamy jak
rozmawiać. Tu już tylko naprawdę można powiedzieć tylko „wypierdalaj!”, wracaj do swojego bagna, przepadnij w tej jaskini dziejów, bo
wylazłeś nie w swoim czasie. Ale problem polega też na tym, że to nie
tylko kwestia elit. My mamy takie społeczeństwo, w którym część jest
z tego czasu, a część z innego czasu, i to jest naprawdę konflikt kulturowy. Jak mówiłam, uważam, że instytucją konserwującą jest Kościół.
To jest taki kolektor, który zbiera wszystkie treści, które inaczej zostałyby
odsiane, odpadłyby, bo to są treści toksyczne, anachroniczne, z głębin
przeszłości i normalnie one by zaniknęły, ale Kościół je zbiera i z powrotem wprowadza do obiegu. Perpetuuje, nie mam lepszego słowa.
Bo nie tylko utrwala, ale powoduje, że one nadal są w obiegu, pracują.
– Mimo wszystko ta dominująca narracja konserwatywno-nacjonalistyczna
się kruszy. Może właśnie dlatego, że tak bardzo odstaje ona od codziennej
rzeczywistości?
– Ale nie wiem, czy się kruszy, czy raczej opór wobec niej jest silniejszy
niż był i ona jest bardziej agresywna. Poza tym zarówno młodzi ludzie,
jak i starsi ruszają się, poznają Europę.
Nie bez znaczenia jest dość powszechna …nawet te kobiety prawiznajomość języka angielskiego wśród cowe, które są dziś aktywne na scenie polityczmłodzieży, co daje możliwość dostępu do nej, korzystają ze zdobyczy,
różnorodnego przekazu. Nie wiemy też, które przyniosła im lewica
jaką rolę odgrywa przekaz rodzinny w od- i feminizm.
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niesieniu do czasów PRL, który jest czarą dziurą w podręcznikach historii
i w wiedzy młodszych ludzi. Matki tych młodych kobiet, które dziś protestują, przechodziły emancypację w okresie Polski Ludowej. Przecież
nawet te kobiety prawicowe, które są dziś aktywne na scenie politycznej,
korzystają ze zdobyczy, które przyniosła im lewica i feminizm.
– Ale one traktują to jako coś oczywistego, co przyszło samo z siebie.
– Tak, jakby to wynikało z natury rzeczy. Najgorsze, że będą tej swojej
pozycji używały przeciwko kobietom i przeciwko sobie też w pewnym
sensie, bo taka jest prawicowa świadomość.
– Ale ruch protestacyjny kobiet, który nieco przygasł, nie powiedział przecież
ostatniego słowa...
– Jeśli chodzi o te masowe przejawy, to ten ruch jest reaktywny. Erupcja
protestów nastąpiła w momencie, gdy pojawiła się konkretna groźba,
natomiast ruch z pewnością nie zamarł, trwa. Trudno jednak oczekiwać,
żeby to cały czas manifestowało się na ulicach w tak ogromnych protestach, bo to jednak jest wysiłek. No i mamy problem pandemii. Można
sobie wyobrazić, jak wielka byłaby skala tej manifestacji 30 października, gdyby nie pandemia. Ja na przykład nie chciałam się włączyć w
tak ogromny tłum, bo tam nie było możliwości zachowania dystansu.
Mam znajomych powyżej pięćdziesiątki czy sześćdziesiątki, którzy obawiali się przyjść z tego powodu. To były protesty młodzieżowe, co też
jest wielką zmianą, bo np. na protestach KOD-u tej młodzieży nie było.
I teraz jest pytanie, co z tego zostanie? Bo trzeba też pamiętać, że
w tych protestach uczestniczyły jednak osoby o zróżnicowanych poglądach. Dla części kobiet, mężczyzn zresztą też, ważne było tylko to,
żeby cofnięto orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i żeby przywrócony został tak zwany „kompromis”, który nigdy nie był kompromisem.
Z drugiej strony jest część osób, np. liderki Strajku Kobiet, które już
mówią o wielu innych sprawach, nie tylko związanych z prawami kobiet,
ale w ogóle z prawami obywatelskimi, socjalnymi. Więc jest to kierunek
lewicowy i ciekawe, czy Strajk Kobiet pójdzie w tym kierunku, bo przecież feminizm zawsze związany był z lewicą. Niedawno wyciągnęłam
numer „Res Publiki Nowej” z roku 2000, w którym był zapis dyskusji
„Feminizm a lewica”. Wzięło w niej udział chyba dziesięć kobiet bardzo
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zaangażowanych wówczas, dziś zresztą też, feministycznie. Były tam:
Kinga Dunin, Agata Araszkiewicz, Teresa Oleszczuk, Agnieszka Graff,
byłam ja i już nie pamiętam kto. Pamiętam, że byłam bardzo niezadowolona, bo strasznie trudno było wtedy powiedzieć takie proste zdanie, że
feminizm jest ruchem lewicowym i zawsze związany był z lewą stroną
sceny politycznej. I dużo lewicy zawdzięcza. Wśród feministek jest spór,
czy kobiety w Polsce dostały, czy wywalczyły sobie prawa wyborcze w
1918 roku. Ja jednak jestem tego zdania, że dostały, bo prawa emancypacyjne były wpisane w programy partii lewicowych, w tym wypadku socjalistów, i kobiety za bardzo walczyć o to nie musiały, a ich ruch nie był
masowy. Endecja była gwałtownie przeciwko, ale ludowcy byli za i socjaliści oczywiście byli za. Miały miejsce, co prawda, też pewne akcje
kobiet, ale nie były to jednak żadne akcje masowe. O to spierałam się z
moimi koleżankami, które chcą tej wizji praw „wywalczonych”. Gdyby
powstanie II RP odbywało się pod egidą endecji, to kobiety nic by nie
wywalczyły. Byłoby zapewne jak we Francji, gdzie dostały prawa wyborcze dopiero po II wojnie światowej. Feministki chcą widzieć, że to
jest ta zasługa działań feministycznych, ale mnie się wydaje, że w Polsce
świadomość feministyczna była przed wojną jeszcze bardzo elitarna. I to
nie była świadomość małych miasteczek czy wsi.
– Ogólnopolski Strajk Kobiet nie definiuje się jednak jednoznacznie jako
ruch lewicowy...
– Ale gdy mamy do czynienia z postulatami socjalnymi, to jednak takiego
charakteru nabiera. Natomiast nie wiem, czy w Polsce to słowo „lewicowość” ma jeszcze tak silnie obciążenie, że nie ma chęci, żeby go używać. Może nadal jesteśmy na etapie tej dyskusji z roku 2000 i większość
aktywistek woli być raczej feministyczna niż lewicowa. Na pytanie, dlaczego interes kobiet jest tak słabo pod- Unikamy słów „klasy,
noszony, Kinga Dunin odpowiedziała wów- interes i marksizm”,
czas: „bo interes to jest klasa, a klasa to ale te słowa też trzeba bęjest marksizm”. Powiedziała to oczywiście dzie przecież odczarować.
ironicznie, ale trafnie opisała sytuację. Unikamy słów „klasy, interes
i marksizm”, ale te słowa też trzeba będzie przecież odczarować. Nie
wiem, czy tak się stanie przy okazji Strajku Kobiet, ale dobrze by było
kiedyś wreszcie to zrobić. Fajnie byłoby mieć w Polsce taką lewicę pochodzenia feministycznego, ale lewicę mocno lewicową.
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– Wyrosłą na bazie masowego ruchu społecznego, a takich ruchów w Polsce
dotąd brakowało. Mieliśmy ostatnio protesty rolników i drobnych przedsiębiorców, ale jednak nie o tej o tej skali. Protestów pracowniczych właściwie nie ma.
– Widocznie, żeby pojawiły się „żółte kamizelki”, trzeba mieć zaplecze
lewicowego myślenia społecznego. I tu jest jakaś dziura. Ruch feministyczny ma siłą rzeczy potencjalnie największą grupę odbiorców, bo to
połowa społeczeństwa i siła jesiennych protestów wskazuje, że widocznie
świadomość jakiejś znaczącej części kobiet jest dużo bardziej określona
i zdefiniowana niż tych osób, które np. są prekariatem. Wygląda na to,
że kobiety rozumieją swoje elementarne interesy szerzej i głębiej niż
inne grupy społeczne. Przedwojenny komunista powiedziałby, że kobiety
wystąpiły jako najbardziej świadomy klasowo element społeczny.
– Mówiliśmy o symbolicznym znaczeniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które było kolejnym przejawem prawicowej ofensywy ideologicznej.
Czym powinna odpowiedzieć lewica w tym wymiarze symbolicznym, aby
przejść do ofensywy?
– W Polsce mamy niby system parlamentarny, ale w Sejmie wisi krzyż,
który dla mnie jednak od początku oznacza wprowadzenie do sali sejmowej ducha polskiego Kościoła katolickiego, który jest absolutnie
niedialogiczny, który jest antyparlamentarny, autorytarny. Więc bardzo
proszę zdjąć ten krzyż i usunąć te krzyże z innych miejsc publicznych,
i wtedy można zacząć rozmowę. Od tego powinna zacząć lewica. I nie
bać się, że nie wszyscy ją pokochają, bo i tak nie wszyscy ją pokochają.
Bożena Keff (1948) – poetka, eseistka, badaczka literatury, wykładowczyni
filozofii i etyki, krytyczka filmowa, tłumaczka, publicystka, działaczka ruchu
feministycznego. Dwukrotnie była nominowana do Nagrody Literackiej „Nike”.
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Pękający sojusz
O tym jak polscy liberałowie z klerem
przez 30 lat pod rękę chodzili
Wanda Trawkina
Restauracja kapitalizmu w Polsce oznaczała gwałtowną klerykalizację. Dzięki zwycięstwu „Solidarności”, polski Kościół
katolicki odzyskał bardzo wiele ze swej potężnej pozycji, jaką
zajmował w okresie międzywojennym. Zacofanie w tym
względzie nadrobiła w pierwszych latach Polska Ludowa
(wprowadzając rozdział Kościoła od państwa, świeckie małżeństwa, prawo rozwodowe, od 1956 roku prawo do aborcji,
legalizację mniejszych związków wyznaniowych itp.). Absolutnie nie mieliśmy jednak w PRL do czynienia z prześladowaniami religijnymi, a w latach 70. i 80. polski Kościół katolicki zaczął przechodzić coraz bardziej do ofensywy.
Co zadziwiające, klerykalizacja Polski po 1989 roku dokonywana została
w dużym stopniu przez tzw. lewicę laicką, która w III RP zamieniła się
w obóz liberalny. U historycznej genezy tego kierunku leży grupa młodzieży, która rozpoczęła swoją działalność w latach 60. Wywodziła się
ona z domów nomenklatury, często pochodzenia żydowskiego. Mówimy
tu więc o środowisku, które było ateistyczne. O środowisku dobrze wykształconym, które było doskonale …klerykalizacja Polski po
świadome totalitarnego charakteru Ko- 1989 roku dokonywana była
ścioła katolickiego, jego pazerności w dużym stopniu przez tzw.
i wstecznych dążeń w sferze obycza- lewicę laicką, która w III RP
jowej. To, że ten nurt w opozycji anty- zamieniła się w obóz liberalny
komunistycznej był przed 1989 rokiem najbardziej wpływowy, wynikało
między innymi z zawarcia przezeń kompromisu z Kościołem katolickim.
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Kompromis ten zadeklarowany został w głośnej książce Adama Michnika „Kościół, lewica, dialog” (Paryż 1977). Bez tego synowie dawnych
stalinowców byliby bez ustanku sekowani przez Kościół, który obawiałby się, że dojście ich do władzy będzie oznaczało kontynuację praktyk laickich. W konsekwencji, polscy liberałowie po roku 1989 okazali
się więc najdziwniejszymi liberałami na całym świecie.
Znacząca siła liberalizmu na polskiej scenie politycznej po 1989 roku
była czymś zaskakującym w historii politycznej kraju. Historycznie liberalizm możemy wiązać z triumfem burżuazji w czasie Wielkiej Rewolucji
Francuskiej. Burżuazja ta przeprowadziła po raz pierwszy w nowoczesnej
historii europejskiej rozdział Kościoła od państwa. O ile w ustroju feudalnym monarcha czerpał legitymizację swojej władzy z poparcia Kościoła
– był władcą „z łaski Bożej” – o tyle burżuazja nie mogła liczyć na takie
poparcie Kościoła, ale też go nie potrzebowała. Źródłem władzy miało
być poparcie „ludu” (narodu). Stąd utrwalanie się porządków burżuazyjnych w XIX-wiecznej Europie związane było z ograniczaniem władzy
Kościołów, a przede wszystkim Kościoła katolickiego. Natomiast w Polsce
„klasa średnia” w XIX wieku nie potrafiła wyemancypować się spod dominacji Kościoła. Zadecydowała o tym choćby odmienność wyznaniowa
rosyjskiego i pruskiego zaborcy. Hasłom liberalnym nie służyła również
rywalizacja między polskim drobnomieszczaństwem a drobnomieszczaństwem żydowskim. Stąd właśnie słabość kierunku liberalnego w polskiej
polityce XIX i XX w. Wybór po roku 1989 haseł liberalnych przez wcześniejszą lewicę laicką miał zaś charakter czysto pragmatyczny i instrumentalny. Dlatego polscy liberałowie, ku zadziwieniu swoich zachodnich
kompanionów, uczestniczyli we wprowadzeniu religii do szkół, podpisaniu
konkordatu, we wprowadzeniu zakazu aborcji w roku 1993. Żadni inni liberałowie – a przynajmniej ci z zachodniej Europy – nie zajmowali się
nigdy tak aktywnym wspieraniem Kościoła katolickiego. Ta potworna karykatura liberalizmu w wydaniu III RP przypomina postawienie po klęsce
rewolucji 1905 roku przez część polskich liberałów – na czele z Andrzejem
Niemojowskim – na hasła antysemickie (!).
Solidarnościowe korzenie klerykalizacji
Ważne, by o tych solidarnościowych korzeniach klerykalizacji po 1989
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roku, dzisiaj przypominać. Jest to bowiem temat świadomie przemilczany przez dużą grupę czołowych polskich feministek. Ich wizja polityczna zawiera w sobie silny antykomunizm, co sprawia, że kontekst
wprowadzenia zakazu aborcji w Polsce w roku 1993 jest przez nie falsyfikowany. Łączy się to też z wypowiedziami antyrosyjskimi czy też
antybiałoruskimi takich działaczek jak Ważne, by o tych solidarnoKlementyna Suchanow czy Marta Lem- ściowych korzeniach klerypart. Atakują one Łukaszenkę i Putina kalizacji po 1989 roku, dzitwierdząc, że Kaczyński zmierza w kie- siaj przypominać.
runku reprezentowanego przez nich autorytaryzmu. Jednak jest to choćby
o tyle chybione, że na Białorusi i w Rosji tamtejsze kobiety dysponują
prawem do aborcji. Powiedzenie prawdy na ten temat również musiałoby
więc oznaczać zerwanie z dziedzictwem „Solidarności” i przesunięciem
się na pozycje lewicowe, podczas gdy matecznikiem tych działaczek
jest środowisko solidarnościowe w wydaniu „Gazety Wyborczej”.
Pierwsze 25-lecie III RP zatrute było masowym kultem Jana Pawła II. Sojusz tronu i ołtarza po 1989 roku i kult „największego z Polaków” miały
ułatwiać brutalną transformację gospodarczą. „Gazeta Wyborcza” miała
w tym kulcie Jana Pawła II swój wielki udział. Natomiast liberalne media
w USA czy w Europie Zachodniej już od
Pierwsze 25-lecie III RP
końca lat 80. pisały np. o skandalach pe- zatrute było masowym kuldofilskich w Kościele katolickim i nie wa- tem Jana Pawła II. Sojusz
hały się dostrzegać w ich kontekście przy- tronu i ołtarza po 1989 roku
najmniej podejrzanej bierności Wojtyły. i kult „największego z Polaków” miały ułatwiać brutalną
transformację gospodarczą.
Jeszcze kilka lat temu nie można się było
spodziewać po środowisku „Gazety Wyborczej” nawet poparcia dla równouprawnienia homoseksualistów. W wywiadzie dla tej gazety z 2014 r.
Adam Michnik tak odpowiedział dziennikarkom na ich pytanie:
– Polska wciąż nie może uchwalić ustawy o związkach partnerskich,
geje są nieustannie poniżani publicznie. Winny jest temu Kościół?
– Jestem z pokolenia, w którym ludzie tolerancyjni po prostu o tym nie
rozmawiali. Byłem zaprzyjaźniony ze Stefanem Kisielewskim, który zapraszał do domu wielu gejów: Zygmunta Mycielskiego, Jerzego Wal-
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dorffa, Jerzego Zawieyskiego. Wszyscy wiedzieli, że oni są gejami, ale
nikt tego nie roztrząsał. Dla mnie to był w pierwszej chwili szok, że homoseksualiści wychodzą z tym na ulicę, bo mam mentalność trochę konserwatywną. Sam całe życie uprawiałem seks pozamałżeński, ale nigdy
bym z tym nie wychodził na uliczną demonstrację.
Trudno się temu dziwić, skoro w tym samym wywiadzie Michnik otwarcie stwierdził, że jest wielbicielem Jana Pawła II:
– Jaka jest odpowiedzialność Jana Pawła II za to, że Kościół polski
ma twarz Rydzyka?
– Dajcie mi spokój, Jan Paweł II to moja miłość. Wyznawał, tak jak
prymas Wyszyński, bardzo ortodoksyjne poglądy, ale duszę miał szeroką.
To, co wykładał, bywało wąskie, ale jego mowa ciała była taka, jakby
otwierał serce dla całego świata. Wielokrotnie mówił, że to wspaniale,
że polski Kościół otwiera się na innych ludzi. W Polsce dzisiaj jest
bardzo mało autorytetów, nie wolno wszystkich poniewierać. („Gazeta
Wyborcza” 18 III 2014).
Solidarnościowa klasa polityczna, w tym jej sektor liberalny, nie mogła
zerwać się ze smyczy swoich wieloletnich uzależnień. Nie mogła więc
zaatakować Kościoła katolickiego, skoro z częścią jego funkcjonariuszy
„walczyła z komuną” ramię w ramię. Jeszcze w roku 2015, w dziesiątą
rocznicę śmierci Wojtyły, Adam Michnik nadal przypominał czytelnikom
„Wyborczej”, jak należy odnosić się do „świętego” Jana Pawła i jaka
więź łączy polskich liberałów z Kościołem katolickim: Dokonał rzeczy
niezwykłych. Przywrócił Polakom, i nie tylko Polakom, poczucie godności, obudził do wolności, wyzwolił nadzieję. Był kochany i podziwiany.
Szanowali go nawet ci, którzy szczerze nie aprobowali publicznej aktywności kapłana z Wadowic, potem krakowskiego kardynała, wreszcie
– papieża – twierdził.
Czytając to wszystko należy pamiętać o roli, jaką w polskim systemie
medialnym odgrywała do 2015 r. „Gazeta Wyborcza”. Po zwycięstwie
„Solidarności” zdominowała ona rynek medialny i sprawowała de facto
rząd dusz wśród inteligencji. Jeden artykuł w „Wyborczej” mógł znisz-
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czyć człowieka. „Gazeta” nie tylko ferowała wyroki, ale i decydowała,
kto jest, a kto nie jest autorytetem dla Polaków i kogo wolno, a kogo
nie wolno krytykować. W praktyce zablokowany był więc rozwój myśli
krytycznej na lewo od tego środowiska (z wyjątkiem „NIE”, gazety
programowo bezprogramowej, a więc kanalizującej krytykę w jałowy
rechot). Natomiast na prawicy konserwatywnej jak najbardziej rozkwitały środowiska niezależne od „Wyborczej”, czyli w praktyce: jeszcze
bardziej – bo ideowo i konsekwentnie! – klerykalne i chętnie wykazujące
hipokryzję i paradoksy liberalnego klerykalizmu.
Wieloletnia współpraca liberałów z klerem nakazywała ukrywać nawet
najbardziej potworne brudy. Dopiero w roku 2018 roku na dobre wyszła
na światło dzienne sprawa pedofilii księdza Henryka Jankowskiego (19362010), legendarnego „kapelana Solidarności”. Czy rzeczywiście liczni
gdańscy solidarnościowi politycy nigdy nie słyszeli oskarżeń pod adresem
tak dobrze znanego sobie księdza? Przecież wielokrotnie gościli u niego
na plebanii, a wieloletni prezydent Wieloletnia współpraca liberaGdańska, Paweł Adamowicz, był na- łów z klerem nakazywała
wet ministrantem w kościele, którego ukrywać nawet najbardziej poproboszczem był Henryk Jankowski. tworne brudy.
Czy Adam Michnik, którego odnajdujemy na zdjęciach z księdzem Jankowskim, i który jest redaktorem świetnie poinformowanej gazety, też
nie miał pojęcia o tych oskarżeniach? Trudno w to uwierzyć. Jak zaświadcza w jednym z wywiadów ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski:
– na przełomie lat 80. i 90. Adam Michnik dał Jankowskiemu dwie
książki z dedykacją dla „Kochanego księdza Henryka”. A więc dla redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” ksiądz Henryk Jankowski był
w tamtym czasie autorytetem.
– Wielu byłych opozycjonistów znało się z księdzem Henrykiem Jankowskim, bywało u niego…
– To jest straszna hipokryzja. Tam odbywały się spotkania Solidarności.
Tam bywali i Tadeusz Mazowiecki, i Bronisław Geremek, i Adam Michnik, i Zbigniew Bujak. Dziś ci, którzy żyją mówią, że wiedzieli ale nie
reagowali. Czyli są też winni w tej sprawie. („Do rzeczy” 15 XII 2018).
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Liberałowie zrywają pakt z Kościołem
Tak samo trudno oczywiście uwierzyć, żeby tak wybitny intelektualista,
mówiący wieloma językami i odwiedzający dziesiątki krajów, otrzymujący setki poufnych raportów kościelnych, osobisty autor wielu ważnych kościelnych dokumentów, jakim był JP2, nie zdawał sobie sprawy,
że przestępstwa pedofilskie mają też miejsce w Kościele polskim. Przecież zanim Wojtyła wyjechał do Rzymu w 1978 r., by stać się Janem
Pawłem II, był w Polsce księdzem i biskupem przez 30 lat. Trudno
więc, aby nie zauważył tego problemu. Jest to zupełnie niemożliwe
w przypadku Kościoła katolickiego, który dysponuje bodaj najgłębszą
informacją na temat problemów obyczajowych w społeczeństwie, choćby
ze względu na poufność i powszechność instytucji spowiedzi.
Jednak w solidarnościowej Polsce cenzura i autocenzura trzymały się
świetnie. Trudno się temu dziwić, skoro liberałowie, samozwańczy
strażnicy wolności, byli w Polsce właśnie tymi, którzy wraz z prawicą
konserwatywną założyli społeczeństwu kaganiec i ani myśleli go zdejmować. W 2005 roku, kiedy po śmierci papieża wydawało się, że
w Polsce powoli będzie można bardziej
…w solidarnościowej Polsce obiektywnie mówić na temat jego poncenzura i autocenzura trzytyfikatu i złamać tabu na temat przemały się świetnie
stępstw seksualnych w Kościele, telewizja TVN w rozmodleniu puszczała „Barkę” a Adam Michnik podjął
kroki, by stanowczo stłumić początki krytycznego fermentu wobec Wojtyły. Jak stwierdził kategorycznie:
– Tylko nie Jan Paweł II. Nie był on z pewnością obrońcą pedofilów (…)
Tu idzie po prostu o minimum przyzwoitości i zdrowego rozsądku.
I jeszcze o to, by podczas badania zawiłych mroków pedofilii czy agentury policyjnej, nie posługiwać się siekierą do niszczenia godności ludzkiej i dobrego imienia bliźnich. („Gazeta Wyborcza”, 12 VIII 2005).
Świat wiedział o tym wszystkim już wiele lat temu. Nowość
polega na tym, że pękła cenzura w polskich liberalnych
mediach.

Jeśli więc mamy dziś w polskich
mediach falę doniesień o pedofilii
w Kościele katolickim, o pobłażliwości i tuszowaniu przestępstw
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przez hierarchię tej instytucji, o zastraszaniu ofiar i ochronie sprawców,
to nowość tak naprawdę nie polega na tym, że oto właśnie ostatnio
świat poznał brzydkie tajemnice papieża Polaka, głowy Kościoła katolickiego, i dowiedział się o haniebnej roli kardynała Stanisława Dziwisza. Świat wiedział o tym wszystkim już wiele lat temu. Nowość polega
na tym, że pękła cenzura w polskich liberalnych mediach. Stąd zdziwienie „poczciwego” kardynała Stanisława, który oskarżany pod koniec
2020 r. przez dziennikarzy TVN, nie mogąc uwierzyć w to, co się
dzieje, powtarzał tylko w kółko, zaskoczony oskarżeniami: „żeby
w MOIM kraju? Żeby w MOIM kraju?”. Bo to był JEGO kraj.
Nowość polega na tym, że oto polscy liberałowie zmuszeni zostali do
zerwania paktu z Kościołem katolickim i przestają go kryć. Wcześniej,
chcąc rządzić, zdecydowali się na wykorzystanie klerykalizmu do otępiania mas, choć sami katolikami najczęściej nie byli. Obecnie usiłują,
niczym surferzy, przeskoczyć na kolejną falę – na falę antyklerykalizmu,
której nie da się już chyba powstrzymać. Stąd decyzje o emisji kilku
demaskatorskich programów w TVN i antyklerykalny zwrot w innych
liberalnych mediach. Antyklerykalne nastroje wśród Polaków są bowiem
nie tylko doraźną reakcją na zaostrzenie zakazu aborcji. Są masową odpowiedzią na lata upokorzeń od 1989 r.,
od kiedy na skutek sojuszu tronu i ołtarza Liberałowie akceptowali
Kościół katolicki stał się wszechobecny. klerykalizację programów
nauczania i życia szkół,
Liberałowie akceptowali klerykalizację olimpiad przedmiotowych,
programów nauczania i życia szkół, olim- a nawet takich instytucji
piad przedmiotowych, a nawet takich in- jak np. harcerstwo
stytucji jak np. harcerstwo, doprowadzając
do sytuacji, w której praktycznie młody człowiek nie może poruszyć
się w przestrzeni publicznej nie natrafiając na kontrolną obecność Kościoła katolickiego. Wprowadzono kapelanów do wojska, a nawet do
szpitali (!). Jeszcze dwa lata temu rektor państwowej uczelni, jaką jest
Warszawski Uniwersytet Medyczny, regularnie zapraszał księdza do…
święcenia nowo oddawanych oddziałów. Mowa tu o tym samym rektorze, który ściśle związany jest ze środowiskiem zarządu TVN. Tego
wszystkiego, a nie tylko zaostrzenia zakazu aborcji, dotyczy krótkie
i treściwe hasło: „WYP…ALAĆ!”. A skierowane jest ono również do
solidarnościowych „dziadersów”, którzy nam to wszystko zafundowali.
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To, co optymistyczne, jeśli chodzi o przebudzenie społeczne w ramach
Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, to fakt że akurat w sprawie rozprawy
z przywilejami Kościoła jego antykomunistyczne i proliberalne liderki
wydają się dość konsekwentne.
Wanda Trawkina – absolwentka UW, socjalistka i feministka, poza polityką interesuje się architekturą i dizajnem.

Warszawa, 29.01.2021 r.

Warszawa, 02.11.2020 r.

Davos: Fałszywa obietnica
„Wielkiego Resetu”
ujawnia strach przed rewolucją
Niklas Albin Svensson
Ostatnie lata zawirowań politycznych poważnie zaniepokoiły
klasę panującą. Światowe elity władzy i kapitału stanęły
w obliczu bezprecedensowych fal protestów społecznych
i destabilizacji. Coraz bardziej desperacko usiłują uspokoić
sytuację za pomocą wydatków budżetowych i innych
ustępstw. Przejawy takiego podejścia widzieliśmy na ostatnim Światowym Forum Ekonomicznym w styczniu 2021 r.
Śnieżne wzgórza Davos są odwiedzane corocznie przez światowych
bogaczy i wpływowe osobistości, które zbierają się tam, aby obradować.
W tym roku pandemia zmusiła ich do spotkania w formie on-line. Nie
był to więc ten sam co zwykle cyrk o wartości 19 tys. USD za bilet.
Było to wydarzenie publiczne na mniejszą skalę, bez żadnych rozmów
„off the record” ani nawiązywania nieoficjalnych kontaktów. Mimo to
wzięło w nim udział wielu obecnych i byłych szefów rządów z całego
świata, a także prezesi największych ponadnarodowych korporacji.
Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był „Wielki Reset”. Hasło
to nawiązywało do książki założyciela Forum Klausa Schwaba, która
ukazała się latem ubiegłego roku. Jednym z jej sponsorów był książę
Walii Karol Windsor, następca brytyjskiego tronu. Książka spotkała się
z szerokim odzewem, a nawet wywołała falę teorii spiskowych, w tym
w wydaniu prawicowych komentatorów, którzy nie mogli zdecydować
się, czy jej przesłanie to quasi-faszyzm, czy komunizm (jak np. Rowan
Dean w Australian Sky News). Oczywiście, tak nie jest.
Schwab i jego zwolennicy są zaniepokojeni brakiem postępów w rozwiązywaniu takich problemów, jak zmiany klimatyczne i rosnące nierówności. Postrzegają pandemię jako okazję do „zresetowania” kapitalizmu i przywrócenia stabilności systemu. Ostrzegają, że jest to kwestia
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planowego dokonania zmian lub utraty kontroli nad procesami społecznymi: „Brak reakcji na głęboko zakorzenione problemy naszych społeczeństw i gospodarek oraz niepodjęcie próby ich przezwyciężania może
zwiększyć ryzyko, że podobnie jak w całej historii, ostateczny reset narzucą nam gwałtowne wstrząsy, takie jak konflikty, a nawet rewolucje.
Naszym obowiązkiem jest wziąć byka za rogi. Pandemia daje nam taką
szansę: stanowi rzadką i ulotną okazję do refleksji, ponownego przemyślenia i zresetowania naszego świata”.
To dość mocne ostrzeżenie dla światowej klasy panującej: jeśli pójdziemy
tą samą drogą, jaką zmierzamy od lat 80. XX wieku, staniemy w obliczu
Naszym obowiązkiem jest wziąć gwałtownych konfliktów, a nawet
rewolucji. To okazja do zmiany
byka za rogi. Pandemia daje
nam taką szansę: stanowi
i najwyższy czas, aby ją wykorzadką i ulotną okazję do reflek- rzystać, argumentuje Schwab.
sji, ponownego przemyślenia
i zresetowania naszego świata.
Jakie lekarstwo proponuje? Oferuje
„kapitalizm interesariuszy”, w którym interesy akcjonariuszy nie zawsze
są na pierwszym miejscu, natomiast należy liczyć się ze wszystkimi interesariuszami, w tym ze środowiskiem naturalnym, pracownikami i konsumentami. Środki, które rozważa Schwab, to podatki ekologiczne, podatki
od działalności biznesowej, edukacja i masowe „zielone” inwestycje.
Pod wieloma względami postulaty te odzwierciedlają nastroje reprezentowane przez MFW, ONZ i inne duże instytucje międzynarodowe, które nalegają na wielkie inwestycje w opiekę zdrowotną w celu zwalczenia pandemii oraz proponują znaczne powiększenie deficytów budżetowych.
Efekt pandemii i odejście od Friedmana
Kiedy pandemia wybuchła na dobre w marcu zeszłego roku, klasa panująca została postawiona pod ścianą. Miała do wyboru, albo pozwolić
na załamanie się systemów opieki zdrowotnej i opieki społecznej oraz
wielu innych aspektów cywilizowanego społeczeństwa, zamknąć gospodarkę i pozwolić milionom ludzi pozostać bez pracy, albo zaciągnąć
ogromne kwoty długu publicznego, aby zasilić gospodarkę w oczekiwaniu na szczepionkę. W końcu wybrała to drugie.
W ciągu ostatniego roku rządy wydały więcej pieniędzy niż kiedykol-
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wiek wcześniej w czasie pokoju, ponad dwukrotnie więcej niż podczas
kryzysu 2008-2009. Narosły ogromne kwoty deficytów budżetowych
bez realnej perspektywy ich spłaty. Dług publiczny osiągnie w tym roku
rekordowe maksimum, wyższe niż pod koniec II wojny światowej. Obawiając się, że bańka pęknie, rządzący jeszcze bardziej ją napompowali.
To, z czym mamy do czynienia, to powrót do keynesizmu na pełną
skalę. Nagle ludzie tacy jak Paul Krugman stają w centrum uwagi,
a nawet rośnie zainteresowanie myśleniem życzeniowym Nowoczesnej
Teorii Monetarnej (MMT).
To znacząca zmiana. Przez całe dziesięciolecia idee Miltona Friedmana
dominowały w myśleniu klasy kapitalistów. Friedman twierdził, że
Wielki Kryzys był spowodowany
Wielkie instytucje finansowe
błędną polityką rządów i ogólnie trzymały rządy w charakterze
rzecz biorąc, im mniej rząd robi, tym zakładników, grożąc upadkiem
lepiej. Było to myślenie niezwykle i katastrofą, jeśli nie otrzymają
sprzyjające narastaniu prywatnych setek miliardów dolarów. I w
zysków. Wmawiano nam, że jeśli efekcie je otrzymywały. To tyle
w kwestii „wolnego” rynku.
bogaci staną się jeszcze bogatsi, to
część tego bogactwa „skapnie” do biedniejszych. To było oczywiście
kłamstwo, ale było to kłamstwo oficjalne, nauczane na wszystkich
uczelniach ekonomicznych na świecie. Państwo było złe, prywatne
przedsiębiorstwa dobre.
Upadek Lehman Brothers w 2008 roku postawił pod znakiem zapytania
te idee. Nagle wszystkie banki pobiegły do państwa po dotacje. Im
większe i bardziej oburzające były ich roszczenia, tym większe było
prawdopodobieństwo, że zostaną pozytywnie rozpatrzone. Wielkie instytucje finansowe trzymały rządy w charakterze zakładników, grożąc
upadkiem i katastrofą, jeśli nie otrzymają setek miliardów dolarów. I w
efekcie je otrzymywały. To tyle w kwestii „wolnego” rynku.
Kiedy monetaryzm i Friedman osiągnęli szczyt swoich wpływów
w połowie lat 90. XX wieku, Ted Grant przewidział ich nadchodzący
upadek: „Każda akcja budzi reakcję. To prawo odnosi się nie tylko do
fizyki, ale także do społeczeństwa. Pęd ku prywatyzacji osiągnie
w końcu swój kres. To już zaczyna się dziać w Wielkiej Brytanii.
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W pewnym momencie powróci tendencja do etatyzacji”. (Ted Grant
„The Collapse of Stalinism and the Class Nature of the Russian State”).
Rzeczywistość objawiła to, co rynki finansowe wyraźnie przyjęły za pewnik – a mianowicie, że niektóre banki są po prostu zbyt duże, aby upaść,
a państwo (rząd i bank centralny) jest ostatnim gwarantem systemu bankowego. Przez dziesięciolecia rządy i komentatorzy medialni podkreślali,
że nie ma pieniędzy na szpitale, szkoły, zasiłki chorobowe itp. Natomiast
nagle banki otrzymały do dyspozycji setki miliardów dolarów.
Ben Bernanke, ówczesny szef Rezerwy Federalnej, prywatnie stwierdził,
że był zaskoczony, iż nie spotkało się to z poważniejszą reakcją ze
strony społeczeństwa, ale przyznał, że nastąpiła ona z pewnym opóźnieniem, począwszy od takich ruchów jak Occupy Wall Street. Ten początkowy brak odpowiedzi ze
Społeczeństwo kapitalistyczne
strony klasy pracującej prawdozostało poważnie wstrząśnięte
kryzysem 2008 roku, przede
podobnie dał klasie panującej
wszystkim na płaszczyźnie eko- śmiałość do podjęcia bardziej zunomicznej. Aby ratować sytuację chwałych kroków.
gospodarczą, firmy i rządy rozpoczęły atak na prawa świata
Od około 2010 roku, po minięciu
pracy i państwo opiekuńcze.
początkowego szoku, podjęto
zdecydowane wysiłki, aby to pracownicy zapłacili za kryzys poprzez
politykę „cięć”. Dotyczyło to w sposób oczywisty pracowników sektora
publicznego, ale miało również poważny wpływ na pracowników sektora
prywatnego. Prekaryzacja, atak na emerytury i prawa pracownicze,
a także na płace wzbudziły jednak w końcu to, co media nazwały „populistyczną reakcją”.
Przyjrzyjmy się temu, co się wydarzyło, rozpatrując to w kategoriach
marksistowskich. Społeczeństwo kapitalistyczne zostało poważnie
wstrząśnięte kryzysem 2008 roku, przede wszystkim na płaszczyźnie
ekonomicznej. Aby ratować sytuację gospodarczą, firmy i rządy rozpoczęły atak na prawa świata pracy i państwo opiekuńcze. Doprowadziło
to następnie do fal masowych protestów i poważnej niestabilności wyników wyborów parlamentarnych. Przy czym wyborcy przechodzili do
nowych partii, a stare partie były odrzucane lub reformowane. W ten
sposób stary porządek polityczny został podważony. Innymi słowy,
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próba przywrócenia równowagi gospodarczej zachwiała równowagą
polityczną i społeczną. Klasa kapitalistów i jej przedstawiciele zapłacili
jednak pewną cenę za swoją nadmierną pewność siebie.
MFW latem ubiegłego roku sporządził spis masowych protestów. Zrobił
to po raz pierwszy i najwyraźniej była to próba zrozumienia istoty wydarzeń. Korzystając z ogromnej bazy danych zawartej w artykułach prasowych w wielu językach, dokonano analizy wzrostu i schyłku ruchów
protestacyjnych od lat 80. XX wieku. Nie było zaskoczeniem, że rok
2019 okazał się momentem kulminacyjnym fali protestów w skali globalnej. Jedynym momentem zbliżającym się do tego poziomu protestów
był okres Arabskiej Wiosny, ale miała ona charakter bardziej lokalny.
Rosnąca niestabilność
Odnosząc się do tego, jak protesty rozwijały się w 2020 roku, MFW
skomentował w swoim „World Economic Outlook” z października, że
osłabły one z powodu pandemii, ale będzie to stan krótkotrwały: „Rozsądnie jest oczekiwać, że wraz z zanikiem kryzysu pandemicznego niepokoje mogą pojawić się ponownie w tych miejscach, w których istniały
wcześniej – nie z powodu kryzysu COVID-19, ale po prostu dlatego, że
nie rozwiązano podstawowych problemów społecznych i politycznych.
Zagrożenia mogą stać się poważniejsze, gdyż kryzys pandemiczny ujawnia lub zaostrza problemy takie jak brak zaufania do instytucji, złe zarządzanie, ubóstwo lub nierówności”.
Jednak nawet mimo pandemii, w 2020 roku doszło do prawdopodobnie
największych protestów w historii Poziom zaufania do establishUSA, z dziesiątkami milionów mentu jest niski jak nigdy
uczestników ruchu Black Lives Mat- dotąd. W sondażu przeprowadzonym przez Edelman PR w 27
ter, co – nawiasem mówiąc – spra- krajach, 57-59 proc. ankietowawia, że zwolennicy Trumpa, którzy nych uważa, że rządy, liderzy
szturmowali Kapitol, w porównaniu biznesu i media celowo wprowaz nimi wyglądali raczej żałośnie. dzają ludzi w błąd.
O ile rok 2020 był złym rokiem dla stabilności politycznej, jak wykazuje
MFW, to nadchodzące lata będą prawdopodobnie jeszcze gorsze.
Poziom zaufania do establishmentu jest niski jak nigdy dotąd. W sondażu
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przeprowadzonym przez Edelman PR w 27 krajach, 57-59 proc. ankietowanych uważa, że rządy, liderzy biznesu i media celowo wprowadzają
ludzi w błąd. U podstaw tego leży głęboka obawa o przyszłość: 84 proc.
obawia się utraty miejsc pracy (53 proc. jest tym przerażonych); 54 proc.
pracuje w firmie, w której nastąpiły redukcje zatrudnienia lub w której
pracownikom okrojono etaty; 56 proc. obawia się, że pandemia przyspieszy tempo, w jakim pracownicy będą zastępowani przez sztuczną inteligencję lub roboty.
W ubiegłym roku, jeszcze przed pandemią, ta sama firma PR ujawniła,
że 56 proc. respondentów uważa, iż „kapitalizm wyrządza dziś więcej
szkody niż pożytku na świecie”, 74 proc. wyraziło poczucie niesprawiedliwości, 73 proc. pragnienie zmian, a 48 proc. stwierdziło: „system
mnie zawodzi”.
Zmęczenie kapitalistycznego społeczeństwa pokazują nie tylko protesty
uliczne. Widoczne jest to także na szczeblu parlamentarnym. Gwałtowne
wahania opinii publicznej i rosnąca polaryzacja destabilizują parlamenty
na całym świecie. Na Zachodzie najbardziej uderzającym tego przykładem było głosowanie dwóch piątych Kongresu USA za nieuznaniem
wyniku wyborów prezydenckich i próba dokonania przez większość
Izby Reprezentantów impeachmentu ustępującego prezydenta pod zarzutem usiłowania przez niego dokonania próby przewrotu. Jedynym
precedensem dla tych wydarzeń, na który mogliby wskazać historycy,
jest okres poprzedzający wojnę secesyjną w USA. To znaczy, moment
poprzedzający Drugą Rewolucję Amerykańską.
W 1915 roku Lenin tak opisywał warunki sytuacji rewolucyjnej: „Niemożliwość utrzymania przez klasy panujące swego panowania w niezmienionej formie; ten czy inny kryzys ‘na górze’, kryzys polityki klasy
panującej, stwarzający szczelinę, przez którą przedziera się niezadowolenie
i oburzenie klas uciskanych” (W.I. Lenin „Krach II Międzynarodówki”).
Równocześnie Lenin tak scharakteryzował sytuację w czasie I wojny
światowej: „Mamy kryzys polityczny: żaden rząd nie jest pewny dnia jutrzejszego, żaden nie jest wolny od niebezpieczeństwa krachu finansowego,
utraty terytorium, wygnania z własnego kraju (jak wygnano rząd z Belgii).
Wszystkie rządy żyją na wulkanie, wszystkie same apelują do inicjatywy
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i bohaterstwa mas. Cały reżim polityczny Europy doznał wstrząsu i nikt
zapewne nie zaprzeczy, że wkroczyliśmy (i wkraczamy coraz dalej – piszę
to w dniu wypowiedzenia wojny przez Włochy) w epokę najpotężniejszych
wstrząsów politycznych” (tamże).
Oczywiście, ówczesny kryzys był szczególnie dotkliwy z powodu wojny,
ale możemy zauważyć wiele podobieństw z obecną sytuacją. Wiele powiedziano już o tym, że pandemia jest podobna do stanu wojny i do
pewnego stopnia jest to prawdą. Lenin kontynuuje: „Wojna się rozprzestrzenia. Polityczne podwaliny Europy chwieją się coraz bardziej.
Nieszczęścia mas są okropne, a wysiłki rządów, burżuazji i oportunistów,
by pomijać te nieszczęścia milczeniem, coraz częściej spełzają na niczym. Osiągnięte w wyniku wojny zyski określonych grup kapitalistów
są niesłychanie, skandalicznie wielkie. Zaostrzenie sprzeczności jest
ogromne. Głuche wzburzenie mas, niejasne pragnienie poczciwego (‘demokratycznego’) pokoju wśród zahukanych i ciemnych warstw, rozpoczynające się szemranie w ‘dołach’ – wszystko to jest faktem. Im
bardziej zaś przeciąga się i zaostrza wojna, tym mocniej same rządy
rozwijają i muszą rozwijać aktywność mas, nawołując je do wysiłków
i poświęceń ponad wszelką miarę” (tamże).
Wiele z powyższych słów można powiedzieć również o obecnej sytuacji,
ale w rozwiniętych krajach kapitalistycznych nie ma jednak porównywalnych z ówczesnymi cierpień. Tak naprawdę jest tylko jeden powód, że do
tego nie doszło – klasa panująca od początku rozumiała, że byłaby to pożywka dla jeszcze bardziej intensywnej walki klasowej niż ta, z którą już
mamy do czynienia. Dopuszczenie do wzrostu masowego bezrobocia
bez jakiegokolwiek systemu zabezpieczeń socjalnych jest obecnie po
prostu politycznie niemożliwe, nie wspominając o nieopłacalności.
Wydawaj, wydawaj, wydawaj!
Z powyższych względów następuje dramatyczna zmiana nastawienia
w całej klasie politycznej. Nagle „rząd” przestał być brzydkim słowem.
W rzeczywistości rządy zostały wezwane do zerwania ze wszelkimi zasadami, które kierowały ich działalnością od lat 80. XX wieku.
Mamy niezwykłą sytuację, w której Trump i republikanie stworzyli naj-
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większy od dziesięcioleci program socjalny w USA. Zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych od dawna jest naprawdę nędzny,
ale 600 USD tygodniowo dodatku federalnego oznaczało, że wielu pracownikom bardziej opłacało się przejść na bezrobocie niż pracować. To
wzbudziło przerażenie pracodawców, którym zależy na tym, aby pracownicy z powodu desperacji akceptowali nędzne płace. Podobną rolę
odegrały czeki na 1200 USD, które rozdano ludziom, aby przesłonić
ogromne dotacje na rzecz korporacji.
Tego typu pomoc socjalna otrzymała wsparcie z niespodziewanej strony,
np. od senatora Pata Toomeya, który był przeciwny interwencjom
z 2009 r. a obecnie domaga się wprowadzenia podatku liniowego i chce
znieść federalny urząd podatkowy (IRS). „Powinniśmy to uznać za nadzwyczajne wydarzenie, ‘czarnego łabędzia’, a nie coś, co można by powtórzyć w zwykłych okolicznościach” – argumentował.
Kwestia, którą zajęto się w Davos w tym roku, dotyczyła jednak nie
tyle sposobu radzenia sobie z doraźną sytuacją pandemiczną, ale raczej
tego, co robić dalej po pandemii. „Odbudujmy to lepiej”, jak to ujął
w kampanii prezydenckiej Joe Biden.
Steve Bannon, na swój sposób bystry polityczny obserwator, wiosną
ubiegłego roku zwrócił uwagę na fakt, że koronawirus wiele zmienia:
„Era Roberta Tafta, konserwatyzm samoograniczającego się rządu?” –
powiedział Steve Bannon, niegdyś polityczny guru prezydenta Trumpa,
odnosząc się do senatora z Ohio, który walczył z ekspansją programów
rządowych i kredytami federalnymi – „To już nie jest istotne. To po
prostu nie ma znaczenia”.
Takie właśnie podejście znalazło odzwierciedlenie w Davos. Weźmy
na przykład Darrena Walkera, prezesa Fundacji Forda, która wyrobiła
sobie markę promując właśnie ideologię Miltona Friedmana. Zaznaczył
on, że uczestnikami Światowego Forum Ekonomicznego są najwięksi
światowi kapitaliści, mając na myśli zwolenników kapitalizmu. Zadeklarował, że sam jest kapitalistą, ponieważ wierzy w kapitalizm, ale
„jeśli kapitalizm ma być zachowany, musimy wbić gwóźdź do trumny
ideologii propagowanej przez Miltona Friedmana”.
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Martin Wolf, główny komentator ekonomiczny w „Financial Times”,
napisał coś bardzo podobnego pod adresem Joe Bidena: „Konieczna
zmiana wciąż może nastąpić. Pod warunkiem, że administracja Bidena
dość szybko udowodni, że kompetentny rząd ludzi, którzy w nią wierzą,
może to zapewnić. Musi pokazać, że błędne jest słynne stwierdzenie
Ronalda Reagana: ‘Dziewięć najbardziej przerażających słów w języku
angielskim to: jestem z rządu i jestem tutaj, aby Ci pomóc’. Zaufanie
do zdrowych i przyzwoitych demokratycznych rządów nie jest wrogiem
wolności, ale jedną z jej najważniejszych gwarancji”.
Nietrudno dostrzec, skąd bierze się ta nowo odkryta troska o los ubogich.
Podczas Forum w Davos James Quincey, dyrektor generalny Coca-Cola
Company, zauważył, że liderzy biznesu muszą pomagać w kształtowaniu
gospodarki, która „pracuje na rzecz wszystkich”. Prezes Paypal Dan
Schulman zapytał: „Jak możemy oczekiwać, że ktoś zaakceptuje demokrację, skoro uważa, że system nie działa z korzyścią dla niego? (…)
Jako biznes mamy obowiązek zintensyfikować współpracę z sektorem
publicznym, współpracować ze wszystkimi społecznościami, którym
służymy”. Co w istocie oznacza: jak burżuazja może oczekiwać, że
masy nie pójdą drogą rewolucji, skoro obecny system gospodarczy po
prostu prowadzi je do nędzy?
Prezydent Rosji Władimir Putin w swoim przemówieniu na Forum przestrzegł przed podobieństwami między obecną sytuacją a początkiem lat
30. XX wieku, a w szczególności …jak burżuazja może oczekiwać,
przed nierównościami, które – jak że masy nie pójdą drogą rewolupowiedział – podsycają zarówno cji, skoro obecny system gospoprawicowy, jak i lewicowy radyka- darczy po prostu prowadzi je
lizm, a także wzrost ruchów ekstre- do nędzy?
mistycznych. Sam Putin jest w pełni świadomy problemów, z jakimi
borykają się rządy po dramatycznym spadku ich popularności, przejawiające rosnącą potrzebę posługiwania się kłamstwem i środkami policyjnymi, aby utrzymać się przy władzy.
Od pewnego czasu takie osobistości jak Warren Buffet, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, opowiadają się za opodatkowaniem miliarderów.
W 2017 roku wyraził sceptycyzm wobec obniżek podatku dochodowego
od osób prawnych dokonanych przez Trumpa. W 2018 roku zaprezentował
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podobny pogląd w numerze magazynu „Time”, który gościnnie zredagował Bill Gates: „System rynkowy pozostawił jednak wiele osób beznadziejnie w tyle, zwłaszcza, że stał się coraz bardziej wyspecjalizowany.
Te destrukcyjne skutki uboczne można złagodzić: bogata rodzina opiekuje
się wszystkimi swoimi dziećmi, a nie tylko tymi z talentami cenionymi
na rynku”.
Bardzo podobny pogląd powtórzył ostatnio Martin Wolf: „Rządy muszą
wydawać. Ale z biegiem czasu muszą przenieść swój priorytet z ratowania gospodarki na zrównowa„Wielki Reset” dotyczy przede
wszystkim przywrócenia wiary żony wzrost. Jeśli ostatecznie pow kapitalizm.
datki będą musiały wzrosnąć, to
musi to spaść na zwycięzców w tym systemie. To jest polityczna konieczność. To jest też słuszne”.
To właśnie rosnące niezadowolenie społeczeństw napędza tego typu
przemyślenia w kręgu światowych przywódców. Jak to ujął Martin
Wolf, jest to „polityczna konieczność”. Dramatyczny upadek wiary
w „demokrację”, czyli kapitalizm, jest głęboko niepokojący dla burżuazji
i jej przedstawicieli w mediach i świecie polityki. Dlatego „Wielki
Reset” dotyczy przede wszystkim przywrócenia wiary w kapitalizm.
Myślenie życzeniowe
Sekretarz generalny ONZ powiedział, że potrzebujemy „nowego kontraktu społecznego”: „Aby umożliwić ludziom godne życie [potrzebna
jest] nowa umowa społeczna między rządami, narodami, społeczeństwem obywatelskim, biznesem i innymi podmiotami, obejmująca zatrudnienie, zrównoważony rozwój, ochronę socjalną. Oparta na równych
prawach i szansach dla wszystkich ”.
Problem w tym, że to wszystko jest myśleniem życzeniowym. Z pewnością w tej chwili widzimy pewne ustępstwa na rzecz świata pracy.
Biden robi dużo hałasu w kwestii podwojenia federalnej płacy minimalnej w USA do 15 dolarów za godzinę. Może jednak znaleźć dogodną
wymówkę, że Kongres zablokuje tę propozycję. Podobnie Partia Konserwatywna w Wielkiej Brytanii przejęła wiele haseł od Partii Pracy
Corbyna, na przykład w kwestii stymulowania gospodarki. Jednak
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w tym samym czasie przygotowywane są masowe zwolnienia w hotelarstwie, transporcie i produkcji, a wielkie firmy podejmują atak na warunki zatrudnienia pracowników. Zamiast inwestować w technologie,
aby poprawić konkurencyjność, firmy te konkurują pogarszając warunki
zatrudnienia, próbują antagonizować między sobą pracowników. Pracownicy będą zadawać sobie pytanie, co to za „nowa umowa społeczna”,
która zmusza ich do zaakceptowania 20-procentowych lub wyższych
obniżek płac?
„Wielki Reset” obejmuje również dyskusję na temat różnego rodzaju strategii zielonych inwestycji, co stało się popularnym trendem. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosił „Zieloną rewolucję przemysłową”
o wartości 12 miliardów funtów (nazwa zapożyczona z manifestu Partii
Pracy z 2019 r.). Administracja Bidena podobno zamierza zainwestować
2 biliony USD w energię odnawialną. Zielone inwestycje są również kluczową częścią funduszu naprawczego UE o wartości 1,8 biliona euro.
Wszyscy przyjmują podobny język: „odbudowa”, „przejście” i tak dalej,
ale oczywiście jest to przejście, które zakończy się dokładnie tam, gdzie
zaczęliśmy – w środku kapitalistycznego kryzysu. Nawet 2 biliony dolarów nie rozwiążą kryzysu ani gospodarki, ani środowiska.
Reformistyczni politycy prześcigają się, aby wesprzeć te plany. Postawa
Sandersa i innych lewicowych demokratów wobec Bidena jest pełna
pouczeń, ponieważ czują, że „wy- …brytyjscy konserwatyści oskagrali spór”. Jednak bardzo się rżali Partię Pracy o wiarę w to, że
mylą. Rzeczywistość jest taka, że „pieniądze rosną na drzewach”.
klasa rządząca raczej odczuwa Teraz wszyscy w to wierzą.
presję z dołu. Wyczuwa pierwsze wstrząsy, które poprzedzają erupcję
wulkanu. W tej sytuacji klasa rządząca desperacko pragnie ustabilizować
sytuację polityczną, a jedynym sposobem na to są ustępstwa.
Jak na ironię, brytyjscy konserwatyści oskarżali Partię Pracy o wiarę
w to, że „pieniądze rosną na drzewach”. Teraz wszyscy w to wierzą.
W praktyce centralni bankierzy i rządy mocarstw imperialistycznych
stali się zwolennikami Nowoczesnej Teorii Monetarnej (MMT). Oznacza
to, że finansują wydatki rządowe poprzez tworzenie (drukowanie) nowych pieniędzy i nie zamierzają równoważyć budżetów. Jest to bardzo
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podobne do tego, co myślą zwolennicy MMT, którzy uważają, że zbilansowanie budżetu nie jest konieczne, ponieważ państwo może po prostu wykreować więcej pieniędzy.
Przewodniczący jednego z banków Rezerwy Federalnej w USA został
zapytany przez agencję Bloomberga: „Czy wszyscy staliście się zwolennikami Nowoczesnej Teorii Monetarnej?” Ten zaprzeczył, dodając,
że szefowie banków centralnych uważają jedynie, iż powinno to mieć
miejsce wyłącznie w czasach kryzysu lub, jak ujął to republikanin Pat
Toomey, można tak postępować jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności „czarnego łabędzia”.
W istocie jednak od 12 lat banki centralne drukują pieniądze za pomocą
luzowania ilościowego (Quantitative Easing). A więc to co miało być
wyjątkowe stało się nową normą. Pytanie brzmi, jak długo może to potrwać? Janet Yellen, nowa sekretarz skarbu USA, była zwolenniczką
zrównoważonego budżetu, gdy pracowała dla administracji Clintona.
W tamtym czasie dług publiczny stanowił równowartość około 50 proc.
PKB. Teraz głosi, że dług odpowiadający 100 procentom PKB (obecny
poziom) oznacza zrównoważony budżet, chociaż nie sądzi, że przy 200
procentach można będzie tak powiedzieć. Prawda jest taka, że tak naprawdę to tego nie wie. Natomiast jest całkowicie jasne, że nie może to
trwać wiecznie. Przy deficycie budżetowym równym 15 proc. PKB,
poziom 200 proc. zadłużenia publicznego zostałby osiągnięty w ciągu
mniej niż dziesięciu lat, gdyby nie doszło do poważnych cięć.
Niezrównoważony budżet
Rzeczywistość jest oczywiście taka, że nikt nie zna możliwej granicy zadłużenia publicznego. Nie ma takiego absolutnego limitu. Limity byłyby
różne dla różnych krajów, ponieważ są one zależne od ich względnej siły
w skali globalnej, a przede wszystkim od posiadanego kapitału finansowego. Oznacza to, że USA i Europa mogą tak funkcjonować dłużej niż
Pakistan czy Brazylia, Chiny dłużej niż Tajlandia, itp. Prawda jest taka,
że stosunkowo niewielu krajom uda się prowadzić taką politykę na dłuższą
metę. W przypadku większości rządów na świecie nie jest to możliwe.
Sytuacja taka może się utrzymywać tylko wtedy, gdy inflacja i stopy
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procentowe pozostają na historycznie niskim poziomie. Gdyby inflacja
miała wzrosnąć, banki centralne zostałyby zmuszone do podwyższenia
stóp procentowych, co bardzo szybko uniemożliwiłoby obsługę tak ogromnych długów. Jak stwierdza w niedawnym komunikacie MFW: „Historia
uczy nas, że po latach niskiego oprocentowania dochodziło do wielu kryzysów i że oczekiwania rynku mogą się szybko i gwałtownie zmienić,
odcinając kraje od rynków finansowych w ciągu kilku miesięcy”.
Oznacza to, że wszystko będzie wydawało się pewne i trwałe, ale do
czasu. Należy pamiętać, że grecki kryzys zadłużeniowy nie nastąpił
w 2008 roku, ale kilka lat po rozpoczęciu międzynarodowego kryzysu.
Dopóki banki centralne finansują dług publiczny, ryzyko jest niewielkie,
ale jest to tylko przeniesienie problemu z poziomu rządu na bank centralny.
Rządy, przedstawiciele banków centralnych i analitycy mają nadzieję, że
będą w stanie poradzić sobie z sytuacją i uniknąć katastrofy, ale historia
kapitalizmu pokazuje, że jest to myślenie czysto życzeniowe.
Niektórzy komentatorzy już biją na alarm. Należy do tego grona Larry
Summers, były sekretarz skarbu Obamy, który od lat przestrzegał przed
długoterminową stagnacją. Teraz martwi się, że najnowszy bodziec stworzy „presję inflacyjną, jakiej nie widzieliśmy za życia naszego pokolenia”.
Jego obawy podziela Oliver Blanchard, były główny ekonomista MFW,
który ostrzega, że program Bi- Im więcej ustępstw nastąpi ze strony
dena o wartości 1,9 biliona klasy panującej, zwłaszcza w wyniku
USD „może doprowadzić do walk klasowych, tym wyraźniej klasa
przegrzania gospodarki do tego robotnicza dostrzeże korzyści wynistopnia, że przyniesie efekt kające z walki o swoje prawa.
przeciwny do zamierzonego”. W bezplanowej gospodarce, takiej jak kapitalistyczna, nie można z góry przewidzieć skutków takich działań.
Jest jeszcze jeden aspekt tego zagadnienia. Im więcej ustępstw nastąpi ze
strony klasy panującej, zwłaszcza w wyniku walk klasowych, tym wyraźniej klasa robotnicza dostrzeże korzyści wynikające z walki o swoje
prawa. Interesujące jest to, że we wspomnianym sondażu Edelman PR
50 proc. zatrudnionych twierdzi, że „jest bardziej prawdopodobne niż
rok temu, że mogę wyrazić moje zastrzeżenia wobec kierownictwa lub
zaangażować się w protest w miejscu pracy”. Dzieje się tak pomimo
strachu przed utratą pracy, który ujawnił ten sam sondaż.
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Klasa panująca stoi teraz przed arcytrudnym wyborem. Jeśli przejdzie
do ofensywy i spróbuje sprawić, aby to pracownicy zapłacili za kryzys,
i tak już trudna sytuacja polityczna może bardzo szybko ulec pogorszeniu. Z drugiej strony, jeśli pójdzie drogą ustępstw, zaryzykuje, że stanie
się to zachętą dla pracowników, aby żądali więcej. A programy tymczasowe mogą okazać się bardzo trudne do wycofania. „Nic nie jest tak
trwałe jak tymczasowy program rządowy”, jak to ujął Milton Friedman.
Wystarczy spojrzeć na dyskusje na temat amerykańskich świadczeń dla
bezrobotnych, żeby zobaczyć, co miał na myśli.
Co więcej, żaden rząd tak naprawdę nie ma pieniędzy na te programy.
Każdy musi pożyczać i może pożyczać tylko tak długo, jak długo bank
centralny będzie drukował pieniądze, aby to sfinansować. A to jest przepis na katastrofę. „Wielki Reset” jest próbą przywrócenia równowagi
politycznej kosztem równowagi gospodarczej.
Ostatecznie wydatki rządowe nie mogą zapobiec załamaniu systemu,
a jedynie je odroczyć. Gospodarka kapitalistyczna opiera się na zysku.
Jeśli wielkie korporacje nie będą mogły sprzedać produktów, które są
Obecna sytuacja jest jaskrawym w stanie wyprodukować ich fabprzykładem niepowodzenia sys- ryki, po prostu nie będą budować
temu kapitalistycznego i jego
nowych fabryk. Jeśli sieci hote„wolnego rynku”.
lowe mają dużo pustych pokojów,
nie będą budować więcej hoteli itd. Ogromne inwestycje w energetykę
nie rozwiążą problemu tej nadwyżki mocy produkcyjnych.
Kolosalne zadłużenie, które narosło, jest wielkim hamulcem dla światowej gospodarki, a produkcja coraz większego długu publicznego tylko
odroczy termin rozliczenia rachunków, tak jak to czyniono już od dziesięcioleci. Obecna sytuacja jest jaskrawym przykładem niepowodzenia
systemu kapitalistycznego i jego „wolnego rynku”.
Przez chwilę „Wielki Reset” i podobne idee zajmą umysły klasy panującej.
Rządzący muszą kupić sobie trochę czasu, aby spróbować ustabilizować
sytuację polityczną. Obrane przez nich środki będą jednak niewystarczające, aby powstrzymać poziom gniewu i resentymentów, jakie wywołali.
A idąc na ustępstwa, pokażą masom pracowników, że opłaca się walczyć.
Po osiągnięciu granic tej polityki będą zmuszeni do powrotu do polityki

Davos: Fałszywa obietnica „Wielkiego Resetu”…

oszczędności i cięć. W ten sposób udowodnią ponownie, że w ramach
systemu kapitalistycznego nie ma dobrego rozwiązania dla pracowników.
Jak na ironię, próba wykorzystania państwa do podtrzymania gospodarki
jest właśnie dowodem na porażkę kapitalizmu. Współczesny kapitalizm
nie jest osaczony przez państwo, jak to sobie wyobrażają monetaryści,
jest on raczej bardziej niż kiedykolwiek zależny od pomocy państwa.
Jak zauważył Ted Grant, ta etatyzacja pokazuje, że siły wytwórcze przerosły system kapitalistyczny i dalszy postęp ludzkości ludzkości możliwy
jest tylko poprzez wyeliminowanie motywu zysku.
Tłumaczenie: Jacek Cezary Kamiński
Artykuł ukazał się 19 lutego 2021 r. na łamach portalu „In Defense of Marxism” (www.marxist.com) związanego z trockistowskim ugrupowaniem Międzynarodowa Tendencja Marksistowska.
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Filozoficzne implikacje
rewolty na Kapitolu
Ewa Balcerek, Włodek Bratkowski
Historia z nami (ludzkością) nieźle sobie ostatnio pogrywa.
Z nieznośną lekkością dziejowego bytu ukazuje nam konsekwencje wyborów dokonywanych w celu… uniknięcia owych
konsekwencji. Dla dialektyka jest to rozkosz wręcz zmysłowa.
Donald Trump zderzył się z iście Rothbardowską sytuacją: zbanowanie
z mediów społecznościowych, które niemal zabiło go politycznie, jest
urzeczywistnieniem Rothbardowskiego postulatu kapitalistyczno-anarchistycznej wolności jednostki, aby sprywatyzować każdy centymetr
chodnika, co rozwiąże bezboleśnie kwestię różnorodnych demonstracji
i protestów wszczynanych przez nierobów, albowiem będą musieli oni
najpierw przekonać do swoich racji właścicieli prywatnego miejsca, na
którym miałby się odbyć taki protest. W naszej wirtualnej rzeczywistości
takim kawałkiem (prywatnej) podłogi są media społecznościowe. Mark
Zuckerberg jest w prawie, jako prywatny właściciel Facebooka, odmówić
Trumpowi prawa do wykorzystywania jego prywatnej przestrzeni dla
głoszenia swoich poglądów, wstrętnych Zuckerbergowi i jemu podobnym.
Prywatne stacje telewizyjne, w ramach wolności słowa, mogą odmówić
Trumpowi głosu z tego samego powodu. Trump może się udać do redakcji
„Płomyczka”, ewentualnie do RT. Zwolennicy Trumpa nie tylko nie
mogą swobodnie podróżować (Covid), ale i muszą liczyć się z możliwością utraty pracy ze względu na poglądy. I to wszystko w imię hasła:
„Nie ma wolności dla wrogów wolności”. Liberalna lewica okazała się
bardziej kapitalistyczno-anarchistyczna od samych konserwatystów.
Państwo a kapitał
Jednak, jakby to nie było kuszące porównanie i złośliwe schadenfreude,
nie ma w tym dialektyki. Dlatego nie poprzestaniemy na taniej satysfakcji
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i poprowadzimy argumentację dalej. Otóż, Rothbard nie był idiotą. Imperium Zuckerberga jest korporacją związaną z systemem państwowym,
promującym rządy i władzę oligarchów, wśród których funkcjonuje sam
Zuckerberg. Media społecznościowe, telewizje prywatne, podobnie jak
inne instytucje, wydają się obsługiwać państwo jako najlepszego klienta,
który zapewnia im przewagę na rynkach międzynarodowych za pomocą
narzędzia politycznego. Ale to tylko pozór. W rzeczy samej, po marksistowsku mówiąc, to państwo jest aparatem wykonawczym klasy panującej,
którą reprezentuje współczesny oligarchat. Tak, ten oligarchat jak najbardziej wolnościowy i demokratyczny. W sposób jasny nawet dla politycznego idioty, widać jaka jest hierarchia podległości w demokratycznym
kapitalizmie. Politolodzy usiłują tłuMedia społecznościowe, telewizje
maczyć to zjawisko jako przejaw prywatne, podobnie jak inne indziałania tzw. deep state. Znowu uj- stytucje, wydają się obsługiwać
mując rzecz po marksistowsku, usi- państwo jako najlepszego
łują narzucić społeczeństwu przeko- klienta, który zapewnia im przenanie, że to wewnętrzne siły admini- wagę na rynkach międzynarodowych za pomocą narzędzia polistracji państwowej, głęboko osadzona tycznego. Ale to tylko pozór,
biurokracja, urzędnicy, którzy stali w rzeczy samej, po marksistowsię odrębną kastą, prowadzą politykę sku mówiąc, to państwo jest apapaństwową w swoim własnym inte- ratem wykonawczym klasy paresie. Kłóci się to z ujęciem, które nującej, którą reprezentuje
współczesny oligarchat.
demaskuje biurokrację jako organ
wykonawczy klasy panującej. Wedle tych politologów toczy się więc
walka w łonie zakamuflowanej, faktycznej klasy panującej, którą jest biurokracja państwowa. Takie przekonanie pozwala lewicy na udzielenie poparcia (warunkowego, a jakże! Tylko w czym się ten warunek wyraża?)
jednemu odłamowi klasy panującej, chwilowo w zwarciu z drugim odłamem. Wewnętrzna walka osłabi naturalnie klasę panującą i na to liczą lewicowi stratedzy.
Problem w tym, że – jak uczą nas sami teoretycy marksizmu – biurokracja nie jest klasą panującą, tylko komitetem zarządzającym burżuazji.
Przyjęcie jednak tezy o deep state pozwala sprowadzić zagadnienie do
fasady, czyli do tego, czym jest w istocie demokracja burżuazyjna. Jest
ona mianowicie demokracją fasadową. Najlepszy dowód to to, że uwaga
w takim ujęciu koncentruje się na formalnych kryteriach. Dużo krzyczy
się o wolności słowa, o równości płci i swobodach obyczajowych, dużo
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wysiłku wkładając w uzasadnianie powiązań między dyskryminacją
wedle tych kryteriów z wyzyskiem ekonomicznym. Wedle Nowej Lewicy, te właśnie kryteria są korzeniem nierówności ekonomicznej i fundamentem wyzysku (kobiet, ludności kolorowej). Relacje zostały,
w stosunku do teorii marksizmu, dokładnie odwrócone.
Z drugiej strony, kapitał rozbudowuje aparat państwa w celu uzyskania
politycznego i militarnego wsparcia własnej ekspansji w otoczeniu złożonym z innych grup kapitału, zaś
Przyjęcie jednak tezy o deep
state pozwala sprowadzić zagad- aparat państwa zatrudnia coraz
większe rzesze ludzi, stając się pranienie do fasady, czyli do tego,
czym jest w istocie demokracja
codawcą na równi z korporacjami.
burżuazyjna, a mianowicie deW ten sposób państwo zapewnia
mokracją fasadową.
stały dopływ siły roboczej dla kapitału, opłacanej z wartości dodatkowej, czyli tej nadwyżki, którą kapitał
zawłaszcza dzięki bezkarnemu wyzyskowi siły roboczej produkującej
ową realną wartość dodatkową. Realną, czyli nie tę, która wrzucona
w tryby sfery nieprodukcyjnej tylko rozprowadza wytworzoną nową wartość dodatkową w społeczeństwie, w tym i przez państwowy budżet.
Współcześnie obserwujemy ideowy konflikt między kapitałem rzeczywistym (przemysłowym, sferą produkcji materialnej i tworzącą wartość
dodatkową) a kapitałem finansowym i kapitałem obsługującym sferę tzw.
nadbudowy. Ideowy konflikt utrzymuje się w ramach realnej zgodności
interesów klasowych. Dostrzeżenie tego rozróżnienia wymaga podejścia
marksistowskiego, ponieważ w rzeczywistości oba typy kapitału przenikają
się wzajemnie, a ich rozdzielenie ma charakter czysto metodologiczny.
Prawdą jest, że bez tego drugiego typu kapitału trudno byłoby forsować
przewagę i monopol sfery produkcji w międzynarodowym kapitalistycznym podziale pracy. Niemniej, dla licznej rzeszy prostych ludzi w USA
sprawa jest oczywista, ponieważ dotyczy ona ich codziennego życia. Te
prawidłowości o charakterze naukowym są wypisywane ekonomskim
knutem na ich własnych grzbietach – jakby to drzewiej ujęto. (...)
Nowa lewica a grupy kapitału
Nowolewicowa ideologia opiera się natomiast na głębokim, socjaldemokratycznym przekonaniu, że postęp jest związany z kapitalistycznymi
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stosunkami produkcji, łagodzonymi przez rozwój demokratycznych instytucji państwowych. Jest w takim myśleniu sedno konfliktu z doktryną
komunistyczną, opartą na marksizmie, z której wynika niemożność
ewolucyjnego przejścia kapitalizmu do systemu socjalistycznego, ponieważ sam system kapitalistycznej produkcji napotka na wewnętrzną
barierę rozwoju. Ta bariera wynika z faktu, że nie ma wartości dodatkowej bez pracy ludzkiej. Socjaldemokratyczna utopia rozwiązania konfliktu klasowego dzięki automatyzacji i robotyzacji, czytaj: wykorzystaniu sztucznej inteligencji, prowadzi do zaniku wartości dodatkowej,
a więc i do zaniku tych środków materialnych, które dają podstawę dla
stworzenia kultury i cywilizacji, a więc tzw. nadbudowy. Powstaje zatem
dramatyczny dylemat, co robić z rozbuchaną nadbudową.
W gruncie rzeczy, nie ma więc antagonizmu w łonie samego kapitału.
Istnieje tylko sprzeczność poglądów, jak rozwiązać problem, przed którym stoi ludzkość organizowana i zarządzana przez kapitał. Faktycznie,
ostrość sporu między obiema frakcjami kapitału jest napędzana przez
radykalnolewicowe ugrupowania,
Prokapitalistyczna lewica jest
które wspierają od zawsze socjalde- bardzo skutecznym narzędziem
mokratyczną w treści formułę poli- propagandy, ponieważ wykotycznej przewagi komitetu zarządza- rzystuje arsenał haseł pozornie
jącego w interesie burżuazji. Na tej antysystemowych, które tylko
przewadze, ufundowanej na insty- lepiej służą kamuflażowi interesów kapitału.
tucjach demokratycznych zawieszonych w ekonomicznej próżni (panowanie klasowe wyrażające się
w faktycznej własności kapitału zostało oddane burżuazji za cenę opieki
socjalnej dla warstw pośrednich), zasadza się cała konstrukcja formalnej
demokracji w warunkach kapitalizmu.
Obie grupy kapitału wykorzystują we wzajemnych rozgrywkach siły społeczne, których interesy częściowo zazębiają się z interesami każdej
z nich. Lewica może dostarczać ideologii korzystnej dla danej grupy kapitału, skutecznie zwalczającej racje drugiej grupy. Kapitał nie ma bowiem
ideologii, a tylko interesy. Potrzebuje mediów i specjalistów od PR, aby
za niego odwalili propagandową robotę. Prokapitalistyczna lewica jest
bardzo skutecznym narzędziem propagandy, ponieważ wykorzystuje arsenał haseł pozornie antysystemowych, które tylko lepiej służą kamuflażowi interesów kapitału. (...)
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W istocie więc, konflikt w USA, który wydaje się dotyczyć samego kapitału i dawać lewicy szansę na wygranie wewnętrznych sprzeczności
w łonie klasy panującej, jest pozorny. Celem kapitału jest ochrona samego siebie i utrzymanie swego panowania. Przewaga gospodarcza
USA została zakwestionowana w warunkach zakończenia możliwości
ekspansji kapitału w ogóle, na zasadzie zaniku tzw. otoczenia niekapitalistycznego wraz z upadkiem tzw. realnego socjalizmu i rezerwy
w postaci dążącego do utrzymania pewnej samodzielności Trzeciego
Świata. Znikło więc pole, na którym kapitał imperialistyczny mógł rywalizować względnie pokojowo. Konflikt przeniósł się w głąb samego
kapitału, ponieważ nie ma już „neutralnego” miejsca, wszystko stało
się kapitałem lub wyzyskiwanym wewnętrznym otoczeniem.
Utrzymanie wewnętrznego demokratycznego ładu w USA wymaga politycznego podporządkowania innych państw, ponieważ przewaga ekonomiczna osłabła. Zarówno polityka Trumpa, jak i Bidena dążą do realizacji
tego samego celu. Zagraniczna polityka Trumpa była wszakże kontynuacją
polityki Obamy, z pewnymi wahnięciami, które wynikały z wymogów
polityki odbudowy własnej gospodarki, czyli była grą na zwłokę, do
czasu uczynienia z amerykańskiej gospodarki siły poniekąd samowystarczalnej, ekspansjonistycznej tylko w tych granicach, które są niezbędne
dla zachowania uprzywilejowanej obecności na rynkach światowych.
Stoi to w sprzeczności z konkurencyjnymi poglądami, które z USA
i jego polityki eksportu demokracji czynią ramy do zbudowania światowej
konstrukcji pozbawionej konfliktu
Polityka Trumpa, nastawiona
klasowego dzięki wyodrębnieniu
na odbudowę własnej gospodarki
gospodarki
realnej i jej stopniowo
realnej, leży w pragmatycznym,
bezpośrednim, tradeunionistycz- zanikającego klasowego charaknym interesie tej części ludności, teru, i uznaniu, że prawdziwym
która stanowi amerykańską
społeczeństwem jest sfera nadklasę robotniczą.
budowy, gdzie może kwitnąć wolność człowieka i obywatela. Warunkiem powodzenia jest jednolitość programu wdrażanego na całej planecie, co wymaga hegemonicznej siły
politycznej, wspartej na autorytecie państwa-światowego żandarma działającego w imię demokracji.
Polityka Trumpa, nastawiona na odbudowę własnej gospodarki realnej,
leży w pragmatycznym, bezpośrednim, tradeunionistycznym interesie
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tej części ludności, która stanowi amerykańską klasę robotniczą. Odbudowa tej gospodarki rodzi warunki dla odrodzenia walki klasowej prowadzonej na poziomie istoty formacji kapitalistycznej. Nie oznacza to,
że polepsza warunki życia i pracy owej klasy robotniczej. Jednak w warunkach upadku kapitalizmu jako dynamicznej formacji, gdzie pauperyzacja i proletaryzacja grozi rozdmuchanym warstwom pośrednim (polityczna i ekonomiczna wymowa tego zjawiska jest kamuflowana przez
pandemiczną histerię, która „obiektywizuje” i „naturalizuje” czysto kapitalistyczno-ekonomiczne procesy), przynależność do klasy robotniczej
oznacza włączenie w życie gospodarcze kraju. Na takich warunkach,
jakie są dostępne w kapitalizmie, czyli na warunkach siły roboczej.
Polityka amerykańskiego establishmentu reprezentowanego przez demokratów polega na dominacji nad resztą świata, która ma stworzyć
warunki dla utrzymania rozbudowanej sfery nadbudowy, niemożliwej
do utrzymania w warunkach gospodarki autarkicznej czy samowystarczalnej. Niemniej, ta utopia jest wabikiem dla nowolewicowego skrzydła
politycznego opozycji systemowej, która idzie na kompromisy z kapitałem, jako warunek stawiając utrzymanie instytucji demokratycznych.
Oczywiście, dla zwolenników demokracji wyłącznie. Jak widać w aktualnej sytuacji, lewicowy slogan: „nienawidzę twoich poglądów, ale
dam się zabić, abyś mógł je głosić” został głęboko schowany do szafy
z innymi szkieletami lewicowej ideologii. Nowa Lewica jest w zgodzie
ze sobą, ponieważ właśnie trumpistowskie próby odbudowy staromodnego kapitalizmu są dla niej istotą kapitalizmu jako takiego, z którym
lewica walczy od ponad stu lat na przeróżnych barykadach. (…)
Postkapitalizm jako nowy feudalizm
Nieuchronny powrót systemu kapitalistycznego do swego prawdziwego
oblicza jawi się Nowej Lewicy jako próba reakcyjnego przewrotu mającego na celu odbudowę Ancien Regime’u, przeszkadzając w tryumfalnym
pochodzie ku świetlanej przyszłości opartej na stałym, dynamicznym
procesie ewolucji społecznej i gospodarczej, bazującej na stałym postępie
technologicznym (nota bene rzekomo znoszącym antagonizm klasowy).
Tymczasem, oparcie gospodarki na wysokim poziomie technologii sprawia, że kapitał staje w obliczu konieczności finansowania sam siebie,
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czyli w obliczu konieczności stania się perpetuum mobile. Cały zysk
z przedsiębiorczości idzie na odtworzenie warunków dla dalszej produkcji dla samej produkcji po to tylko, aby utrzymać sferę nadbudowy.
Bez pracy żywej nie ma możliwości wytworzenia rzeczywistej wartości
dodatkowej, która finansowałaby nadbudowę. Na takim rynku, gdzie
nie istnieje praca żywa, znosi się zysk – każdy kapitalista odzyskuje u
drugiego to, co sam oddał innemu kapitaliście. W sumie – jak pisze
Marks – zysk w skali globalnej zeruje się. A jednocześnie, wszystko
jest zyskiem, a więc wszystkie koszty są pokrywane z zysku. Jaka tu
racjonalność dla kapitalisty, aby utrzymywać potrzeby ludzi zbędnych
z punktu widzenia produkcji kapitalistycznej? Taka racjonalność wyraża
się w modelu stabilnej gospodarki stanowej, nowego typu feudalizmu.
Ten model jest raczej całkowicie pozbawiony cech demokracji – wolność
przemieszczania się nie istnieje ze względu na funkcjonowanie owej
gospodarki na zasadzie zaspokojenia potrzeb na poziomie minimum
dla najniższych stanów.
Z punktu widzenia marksizmu, osiągnięcie przez kapitalizm takiego
stadium oznacza konieczność przejścia do formacji wyższej, socjalistycznej, która przyjmuje na siebie irracjonalną (z punktu widzenia kapitału) zasadę produkcji dla samej produkcji, po to tylko, aby rozwijać
kulturę i cywilizację dla nich samych. Stoi to w zasadniczej sprzeczności
z zasadą osiągania zysków, więc nie może się pogodzić z żadnym
typem kapitalizmu czy postkapitalizmu. Jedynym postkapitalizmem
jest nowy feudalizm.
Nowolewicowa utopia opiera się na przekonaniu o możliwości zarządzania kapitalizmem przez instytucje demokratyczne, dla dobra całego
społeczeństwa. O utopijności tego programu przekonuje nas najnowsza
Nowolewicowa utopia opiera się historia, kiedy to kapitalizm, po
na przekonaniu o możliwości za- upadku realsocjalizmu, wrócił na
rządzania kapitalizmem przez
tory, jakimi by się poruszał bez
instytucje demokratyczne dla
XX-wiecznego, „totalitarnego”
dobra całego społeczeństwa.
epizodu ZSRR. Podobnie jak odrodziły się zamrożone konflikty nacjonalistyczne, tak i odmroziła się
naturalna trajektoria rozwoju systemu kapitalistycznego. Już samo to
obala nowolewicowe nadzieje na możliwości, jakie dają demokratyczne
instytucje w ramach kapitalizmu.
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Jedynym faktycznym gwarantem demokracji jest i pozostaje orientacja
na realizację interesów bezpośrednich producentów, którzy nie kierowaliby
się motywem zysku, ponieważ do nich należałaby całość wartości dodatkowej. Byliby oni jednocześnie i właścicielami środków produkcji, i bezpośrednimi producentami, co znosiłoby układ klasowy i zapobiegałoby
jego odradzaniu się. Rozwój sfery nadbudowy leży w interesie bezpośrednich producentów, tak jak leży w inJedynym faktycznym gwaranteresie klasy panującej. Z tym, że po- tem demokracji jest i pozostaje
trzeby producentów są szersze, orientacja na realizację intereponieważ ich klasa jest większa. Z sów bezpośrednich producentów,
drugiej strony, podczas gdy wielkość którzy nie kierują się motywem
sfery nadbudowy jest uzależniona od zysku, ponieważ do nich należy
całość wartości dodatkowej.
potrzeb owej klasy, sama klasa bezpośrednich producentów nie jest zainteresowana tym, aby w nieskończoność pomnażać siłę roboczą, ponieważ w kapitalizmie (czy w ogóle
w społeczeństwie klasowym) produkcja oddzieliła się od potrzeb. To powoduje, że prawdziwa gospodarka społeczeństwa bezklasowego byłaby
równocześnie zrównoważona i umiarkowanie dynamiczna.
Program nowolewicowy oznacza, że lewica będzie popierała kapitalistyczną ekspansję w nadziei na utrzymanie sfery nadbudowy skorelowanej
w swym wzroście z potrzebami klasy panującej, a nie klasy produkującej.
W jakim stopniu wymaga to łamania własnych zasad demokracji i wolności
obywatelskiej, to najlepiej obrazuje dzisiejsza sytuacja w USA, gdzie
sprzeczności najszybciej doszły do paroksyzmu. Czeka to nas jeszcze
w innych regionach rozwiniętego świata. Kryzysu strukturalnego kapitalizmu nie jest bowiem w stanie zamaskować nawet kryzys pandemii.
Ewa Balcerek i Włodek Bratkowski, styczeń 2021 r.
Lewicowi publicyści, działacze Grupy Samorządności Robotniczej
Śródtytuły i skróty pochodzą od redakcji.

Demokracja,
pucz na Kapitolu
i inne amerykańskie
nieporozumienia
Jarosław Pietrzak
Jak przy okazji wydarzeń na waszyngtońskim Kapitolu 6 stycznia bieżącego
roku powiedziała australijska komentatorka, blogerka Caitlin Johnstone:
„Mówienie o ataku na amerykańską demokrację ma mniej więcej tyle sensu,
co mówienie o ataku na fiordy Kirgistanu”. Amerykańską demokrację z fiordami Kirgistanu łączy oczywiście to, że żadne z nich nigdy nie istniało.
Stany Zjednoczone nie są ani nigdy nie były demokracją. Były i siłą
rozpędu jeszcze formalnie są republiką, to owszem, ale to nie to samo.
Istnieją niedemokratyczne czy wręcz antydemokratyczne republiki. Formalne atrybuty republiki miewają nawet najgorsze rasistowskie reżimy,
jak np. apartheid w RPA.
Demokracja, republika, rewolucja
Amerykański system polityczny został od samego początku stworzony
po to i zaprojektowany tak, by zapobiegać lub neutralizować możliwości
sprawowania władzy przez amerykański „lud”. Inaczej mówiąc: by zaAmerykański system polityczny pobiec choćby możliwości demozostał od samego początku stwo- kracji. Głosowanie w USA nigdy
nie było powszechne sensu stricto:
rzony po to i zaprojektowany
tak, by zapobiegać lub neutralikiedy nie można już było, nawet
zować możliwości sprawowania w południowych stanach, pozbawładzy przez amerykański „lud”.
wiać głosu otwarcie na podstawie
samego koloru skóry, wymyślono cały szereg zastępczych mechanizmów
wykluczania z prawa do głosu, mechanizmów, które odcinałyby od
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możliwości wpływania na politykę przynajmniej jakąś (znaczącą) część
najbardziej zdesperowanych, najbardziej pokrzywdzonych przedstawicieli amerykańskiego społeczeństwa.
Są to np. miliony ludzi w amerykańskich więzieniach. Ci, którzy już
w więzieniach nie siedzą, ale w przeszłości popełnili przestępstwa (lub
„przestępstwa”), za które sąd pozbawił ich (części) praw obywatelskich.
Są także całe rzesze ludzi, którzy, kiedy przychodzi do wyborów, napotykają mnóstwo formalnych przeszkód, gdy próbują swoje prawo do
uczestnictwa w głosowaniu potwierdzić lub zrealizować. Żeby więcej
o tym poczytać, wystarczy wrzucić w Google frazę „voter suppression”.
Cechy wspólne ludzi, których to spotyka: są biedni i najczęściej kolorowi.
Wreszcie gerrymandering – tak im wykreśla się okręgi, żeby zawsze
byli w nich w mniejszości lub mieli komisję gdzieś absurdalnie daleko.
Jak by nie było, narodziny tego kraju, to, co jego własna historiografia
(hagiografia?) nazywa szumnie „Rewolucją”, było w rzeczywistości raczej rebelią kolonialnych właścicieli niewolników, którzy nie chcieli
dłużej wysyłać danin Londynowi i zapragnęli całą wyciskaną z tego
wyzysku i grabieży wartość przejąć dla siebie. Chcieli kolonizować
resztę kontynentu na już wyłącznie swój własny, nie Londynu, rachunek.
Revolutionary… not so much.
Elektorzy
Weźmy tych niedorzecznych elektorów, którzy – w imieniu, czyli zamiast
obywateli – decydują w cyrku przypominającym finał konkursu Eurowizji rozciągnięty na wiele tygodni (wiecie, co mam na myśli, „Norvège,
4 points, Grèce 5 points”). (A potem jeszcze skrzynie z ich głosami
wnoszą fizycznie na Kapitol. Pewnie jeszcze przywożą je na koniach
i saniach, dlatego tak długo to trwa!).
Zostali oni (owi elektorzy) wymyśleni, żeby zabezpieczać republikę
przed wolą ludu, przed niebezpieczeństwem, że lud mógłby decydować
nieco bardziej bezpośrednio czy w ogóle jakkolwiek. Przed demokracją,
mówiąc krótko.
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Kiedy to właśnie elektorzy zapewnili zwycięstwo Trumpa nad Madame
Clinton w roku 2016, liberalni komentatorzy chcieli wierzyć, że był to paradoks, ewenement, fenomen, zaprzeczenie ich właściwej roli. Bo elektorzy
zostali przez twórców amerykańskiego ustroju wymyśleni, żeby go bronić
przed demagogami (w domyśle: takimi jak Trump), gdyby tłum postradał
rozum. Jako reprezentujący wyższą, przefiltrowaną racjonalność.
Nic jednak podobnego. Elektorzy zostali wymyśleni, żeby utrzymać
z dala od władzy tych, którzy dostępu do niej mieć by design nie mieli.
U zarania tego kuriozalnego rozwiązania ustrojowego chodziło o to, żeby
oparte na niewolnictwie a potem rasowej segregacji stany na południu
mogły mieć udział w decyzji proporcjonalny do ich ludności, ale żeby
ten głos nie uwzględniał zdania
Głos mieszkańca najludniejszej
dzisiaj Kalifornii jest wart ponad niewolnej/czarnej części owej ich
3 razy mniej niż głos mieszkańca populacji. Niewolnicy/Czarni nie
Wyoming.
głosowali, ale samo ich istnienie
miało być odzwierciedlone w liczbie elektorów przypisanej ich stanom,
tak jakby głosy ich właścicieli reprezentowały także ich. Kiedy tamta
pierwotna funkcja elektorów ulegała erozji (bo najpierw zniesiono niewolnictwo, a stulecie później system Jima Crowa), zaczęły pogłębiać się
wynikające ze zmian demograficznych, nierównej dynamiki migracji wewnętrznych i imigracji do Stanów Zjednoczonych, rozbieżności między
liczbą elektorów, którymi dysponują poszczególne stany, a tych stanów
populacją. Głos mieszkańca najludniejszej dzisiaj Kalifornii jest wart ponad 3 razy mniej niż głos mieszkańca Wyoming.
Prawica – lewica
Innym nieporozumieniem jest projektowanie na amerykańską scenę polityczną, podzieloną pomiędzy Partię Demokratyczną i Partię Republikańską, klasycznego europejskiego rozróżnienia na lewicę i prawicę.
Mechanizm tej projekcji opiera się na tym, że jeśli republikanie są
otwartymi rasistami i mizoginami, co klasyfikowałoby ich jednoznacznie
jako prawicę, to znaczy, że partia, która z nimi rywalizuje, jest niejako
automatycznie lewicą – albo przynajmniej „lewicą jak na amerykańskie
warunki”. Ale rzeczywistość nigdy tak naprawdę nie wyglądała.
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W kraju, którego założycielska „rewolucja” była tylko tym, co już wyżej
zarysowaliśmy, jedyny pojedynczy akt polityczny, który był jednoznacznie radykalnie postępowy – zniesienie niewolnictwa – był dziełem
Partii Republikańskiej. Więcej nawet, partia ta powstała w tym konkretnie celu: w celu zniesienia niewolnictwa w całym kraju. Abraham
Lincoln był republikaninem. Wielu amerykańskich Czarnych dopiero
w latach 60. XX wieku zaczęło choćby rozważać, że można w ogóle
głosować na kogoś innego niż kandydat „partii Lincolna”.
A z drugiej strony, uchodząca w drodze tegoż samego nieporozumienia
za „lewicę na amerykańskie możliwości” Partia Demokratyczna, żeby
przepchnąć uchodzący dziś czasem Amerykański system polityczny
za szczyt lewicowych marzeń New od dawna zaprojektowany jest
Deal Franklina Delano Roosevelta, tak, by dwie reakcyjne, reprezentujące burżuazję i wielki bizszła na układy z rasistami z Połu- nes partie, zajmowały całą scenę
dnia. Sam ów New Deal z kolei nie polityczną, uniemożliwiając jatylko nie przełamał, jak chce przy- kiekolwiek alternatywy poza
chylna mu legenda, wielkiego kry- nimi dwoma
zysu kapitalizmu zapoczątkowanego krachem 1929 roku, ale pozwolił
sprzecznościom systemu narastać i się piętrzyć, aż jedynym co je mogło
w końcu rozładować okazała się II wojna światowa.
Julius Nyerere, pierwszy prezydent niepodległej Tanzanii, powiadał, że
Stany Zjednoczone też mają system oparty na władzy monopartii (jak
Związek Radziecki), tyle że – z właściwą Amerykanom ekstrawagancją
– oni mają ich (tych partii) dwie. Amerykański system polityczny od
dawna zaprojektowany jest tak, by dwie reakcyjne, reprezentujące burżuazję i wielki biznes partie, zajmowały całą scenę polityczną, uniemożliwiając jakiekolwiek alternatywy poza nimi dwoma, pozorując możliwość
wyboru i jakieś różnice między sobą, podczas gdy w rzeczywistości realizują politykę, która się uzupełnia i prowadzi we wspólnym kierunku.
Np. jedni (demokraci Clintona i Obamy) demolują elementy państwa
opiekuńczego i wsadzają ofiary tego procesu masowo do więzień,
a drudzy (republikanie) dbają o to, żeby pozostałe ofiary zagryzały się
między sobą, na podstawie „rasy”, religii czy prawa do aborcji.
Republikanie (dzisiaj) podlizują się rasistom otwarcie, on record, a de-
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mokraci przed kamerami udają oburzenie, a po cichu (nie wyłączając
osobiście samego Joe Bidena) tak przepisują prawo, żeby kolorowych
jeszcze szybciej wsadzać za byle co do więzień, jednocześnie, na pociechę, proponując np. legalizację małżeństw jednopłciowych (bo cierpiących wskutek ich braku jest mniej niż ofiar rasizmu, i częściej niż
ofiary rasizmu mają pieniądze).
Konkurencja między nimi (demokratami a republikanami) polega na
tym, że dzielą się tematami i poetykami, którymi wabią resztę elektoratu,
często na zasadzie wzajemnego napuszczania jednych na drugich, jedni
podburzają „kolorowych” i gejów, drudzy „rednecków”. Jednocześnie
żadna ze stron nie traktuje adresatów tych napuszczeń poważnie, obydwie cynicznie się nimi wysługują.
To prawda, że najbardziej progresywni obecnie mainstreamowi politycy
w USA (Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, etc.) koniec końców
odnajdują się dzisiaj w Partii Demokratycznej, bo gdzieś muszą, a są de
facto tylko dwie ogólnokrajowe partie (system od wielu już pokoleń
skutecznie eliminuje próby wyłonienia nowych sił politycznych), ale są
tam takimi samymi odszczepieńcami, jakby byli wśród republikanów.
Kiedyś byliby może właśnie wśród republikanów (jak Lincoln). Mainstreamowi amerykańscy politycy, którzy w ostatnich dwudziestu latach
głośno sprzeciwiali się eskalacji amerykańskich wojen, tyleż byli nieliczni, co zdarzali się tak wśród demokratów, jak wśród republikanów.
Awatary monopartii
Legenda głosi, że kiedy Obama zostawał prezydentem, odchodząca administracja George’a Busha młodszego zaczęła się do niego w swojej
korespondencji zwracać (i o nim wyrażać), nazywając go prezydentemelektem – niemal natychmiast po zamknięciu lokali wyborczych, na długo
przed oficjalnym ogłoszeniem wyniku (a wiemy dzisiaj wszyscy doskonale, jak długo to formalnie trwa w tym niedorzecznym reżimie).
Jeżeli legenda ta jest prawdziwa, to dopisuje ona po prostu kolejny
przykład do długiej listy ilustracji tego, jak doskonale te dwie partie się
uzupełniają i funkcjonują w rzeczywistości na zasadzie symbiozy. Po-
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mimo iż w czasie kampanii zachowywano wszelkie pozory, by wszystko
wyglądało na zaciętą, bezpardonową walkę, nie wyłączając spiskowych
teorii, że Obama, którego drugie imię to na swój sposób znajomy Hussein, nie urodził się nawet w USA (co jest warunkiem biernego prawa
wyborczego na stanowisko prezydenta).
I tu moglibyśmy wrócić do dziwnych wydarzeń 6 stycznia 2021 roku, tego,
co wyglądało na próbę puczu na waszyngtońskim Kapitolu, z prawicowym
szamanem z porożem bizona na głowie w epicentrum wydarzeń. A jeżeli
nie wydarzeń, to na pewno relacji prasowych. Wyglądało to jak atak fanatyków Trumpa, którzy pragnęli zapobiec utracie przez niego władzy.
Ale jeżeli nic nie jest w US of A do końca tym, czym się w pierwszej
chwili wydaje (rewolucja, lewica, prawica, monopartia przebrana za
dwie partie, itp.) – a dzisiaj to już nawet bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej, bo informacją i sposo- Podobno chcieli wieszać Pence’a
bami, na jakie się nam ona jawi, da i Pelosi na plastikowych jednorasię w erze post-Cambridge Analytica zowych kajdankach, a skończyło
i deep fake videos manipulować bar- się na kilku skradzionych laptodziej niż kiedykolwiek wcześniej – pach i selfies.
no więc w takich czasach może warto dopuścić przynajmniej takie pytanie: czy 6 stycznia na waszyngtońskim Kapitolu wydarzyło się naprawdę i dokładnie to, co mogliśmy zobaczyć w telewizji?
Jak na zamach stanu była to jednak wyjątkowo nieudana i śmieszna
operacja. Nie żeby ci ludzie nie byli niebezpieczni – wielu z nich było.
Ale atakujących oszołomów nie było nawet aż tak wielu (było to bez
porównania mniejsze niż większość demonstracji Black Lives Matter
minionego roku) i tylko część z nich była jakoś na serio uzbrojona.
Przede wszystkim, wygląda na to, że niewielu z nich wiedziało, co i jak
tak naprawdę chcą osiągnąć po wdarciu się do środka. Podobno chcieli
wieszać Pence’a i Pelosi na plastikowych jednorazowych kajdankach,
a skończyło się na kilku skradzionych laptopach i selfies. Taki pucz, siłami takich ludzi, to by się udał może w San Marino.
Oczywiście, jedna strona medalu jest taka: udało im się wejść tak łatwo,
bo tym razem to była prawica, rasistowska prawica, a w stosunku do
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niej amerykańska policja zawsze jest jakaś taka dziwnie bezradna i zapomina o broni w rękach (bo poza służbą często z nimi sympatyzuje
lub nawet do nich należy). Medea Benjamin w rozmowie dla podcastu
„Jacobina” przypomina, że siły bezpieczeństwa na Kapitolu nigdy nie
są tak bezradne i ostrożne, kiedy protestują tacy czy inni lewacy. Towarzyszka Medea wie co mówi, wynosili ją stamtąd wiele razy.
Ale co, jeśli jest też druga strona medalu i mieliśmy tutaj do czynienia
ze znacznie bardziej wielopoziomowym wydarzeniem? Pamiętacie ten
nieudany zamach stanu przeciwko Erdoganowi w Turcji w 2016? Nieudany – zależy dla kogo, oczywiście. Bardzo udany dla Erdogana. Turecki prezydent odkrył zamach stanu planowany przeciwko niemu
i wykorzystał go, żeby przeprowadzić własny – przeciwko resztkom
opozycji, przeciwko krytycznym intelektualistom, których natychmiast
powsadzał do więzień za rzekomy związek z puczem, i tak dalej. Skonsolidował dzięki niemu władzę do reszty.
A co, jeśli właśnie coś takiego wydarzyło się w styczniu w Stanach Zjednoczonych? Na pierwszy rzut oka nic na to nie wskazuje, bo przecież pozornie mamy tam coś w rodzaju wymiany rządu/administracji, no nie?
Puczyści chcieli zatrzymać władzę w ręku Trumpa, ale władzę 20 stycznia
i tak przejął wybranek woli ludu, Joe Biden. Prawda? Ale tylko na pierwszy rzut oka, tylko jeśli nie pamiętamy, co powiadał Nyerere, ani tego
epizodu z Bushem młodszym i Obamą.
Dwa pucze?
No więc co, jeśli w rzeczywistości było jakoś tak:
Trump, niedopieszczonym narcyzem będąc, cieszył się i popierał to, że
ktoś go jeszcze chce utrzymać w Białym Domu, choćby przemocą i demagogią na wysokim C – i jak już miał pewność, że są tacy, co chcą, to
ich podpuszczał. Część aparatu bezpieczeństwa dała dupy, bo co najmniej
odczuwa sympatię do prawicowych, rasistowskich oszołomów, którzy
szli na Kapitol, a część ma z nimi realne powiązania. Medea Benjamin
w wyżej wspomnianej rozmowie zwraca uwagę, że ci ludzie dziwnie
łatwo znaleźli natychmiast drogę do nawet nieoznakowanych biur i po-
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mieszczeń w ogromnym i zagmatwanym gmachu, skąd pokradli te laptopy, co by sugerowało, że byli w kontakcie nie tylko z częścią ochrony
Kapitolu, ale może i z niektórymi członkami Kongresu, którzy udzielili
im wskazówek. Nowy, tymczasowy szef Pentagonu odmówił wysłania
na Kapitol Gwardii Narodowej. Mógł to zrobić dlatego, że sympatyzował
z nimi. Poprzedni, Mark Esper, został usunięty, bo nie sympatyzował
z Trumpem, albo nie dość.
Ale może nie wszyscy, którzy Trumpa podpuszczali, byli wciąż po tej
samej, co on, stronie?
Od jakiegoś czasu w Partii Republikańskiej narasta rozłam. Ten rozłam
jest w pewnym sensie konsekwencją tego, że obydwie partie mają tak
naprawdę być tylko awatarami tego samego projektu, a Trump, ze swoją
nieprzewidywalnością, ze swoim obłędem, zagrażał temu zadaniu. Tego
zadania, tego projektu nie muszą, a nawet nie powinni, rozumieć
wszyscy, ale ci naprawdę wtajemniczeni woleliby być w stanie nadążać
za zwrotami akcji. Nawet znaczące sektory wielkiego biznesu i klasy
miliarderów, które cieszyły się podatkowymi prezentami od administracji
Trumpa, wpadły w końcu w panikę na widok chaosu, w jaki przeobraziło
się zarządzanie pandemią i jej konsekwencjami, i doszły do wniosku,
że na dłuższą metę to jest niemożliwe do utrzymania.
Ci w Partii Republikańskiej, którzy umierają już z pragnienia, by pozbyć
się Trumpa, by partia pozostała po staremu reakcyjna, ale znów na
sposób „cywilizowany” i przewidy- …poglądy Bidena niemal niczym
walny, a w każdym razie niektórzy nie różnią się od poglądów typoz nich, którzy naprawdę mają dużo wego republikanina
do powiedzenia, zawarli być może jakiś potajemny pakt z demokratami,
albo przynajmniej ich wierchuszką, zadowolonymi, że ostatnie wybory
wygrał ich Biden. To, że poglądy Bidena niemal niczym nie różnią się
od poglądów typowego republikanina, na pewno pomogło. Wśród poszlak wskazujących na rozłam wśród republikanów jest i to, że szturmujący chcieli na tych plastikowych kajdankach powiesić Trumpowego
wice-, Mike’a Pence’a, jak i to, że Pence w jakiś sposób przejął nagle
„ośrodek władzy” i to on wydał ostatecznie, wbrew Trumpowi, decyzję
o wysłaniu na Kapitol Gwardii Narodowej.
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Proces przekazywania władzy pomiędzy obydwoma wymiennymi awatarami monopartii, pomimo medialnych ściem, musiał już dawno zostać
zainicjowany, jak za czasów wyżej wspominanej Bush-Obama transition.
Dwie partie trzymają się z sobą bliżej niż to ma być widać na powierzchni medialnych przekazów. Kto nie widział zdjęć, na których rodziny Bushów, Clintonów, Obamów, Trumpów uśmiechają się razem
do obiektywu?
Republikanie, którzy pragną uwolnić partię od pułapki, jaką są szantaże
i zmiany zdania marchewkowego Kaliguli, zawarli potajemny pakt z
przejmującymi władzę demokratami, by pozbyć się Trumpa, pozwoliwszy mu się ostatecznie skompromitować w niedorzecznej, nieudanej
próbie puczu, o przygotowaniach której już wiedzieli, bo służby bezpieczeństwa o niej wiedziały.
Kto jak kto, ale tak doświadczeni amerykańscy politycy, jak ludzie
wokół Bidena, wiedzą jak odróżnić zamach stanu, który może się udać,
od takiego, który nie może. Z wieloma zamachami stanu ostatnich dekad
w różnych zakątkach świata mieli przecież coś wspólnego.
Kto wie, może ten nowy szef Pentagonu, który najpierw odmawiał wysłania Gwardii Narodowej, a potem na rozkaz Pence’a (czyli wbrew
Trumpowi) ją wysłał, należał wcale nie do spisku Trumpa, ale do spisku
przeciwko Trumpowi?
A o co w takim spisku mogłoby chodzić demokratom? Przecież właśnie
wygrali wybory? Po pierwsze o umocnienie legitymizacji nadchodzącego
przejęcia przez nich władzy, bo sprzężenie wielu równoległych, napę…współistniejące partie są awata- dzających się wzajemnie kryzysów oraz temperatura napięć
rami tego samego projektu politycznego, spór, różnicę i rywaliza- w amerykańskim społeczeństwie,
cję udając dla ściemy, żeby
będą jej cały czas zagrażać.
wszyscy myśleli, że to demokracja. O przygotowanie gruntu pod rządzenie metodą powracających stanów wyjątkowych i wzmożonych represji – amerykańska burżuazja i jej klasa polityczna nie mają innego
pomysłu jak skutecznie zarządzać zaciskającym się węzłem tych kryzysów
(politycznego, społecznego, rasowego, ekonomicznego, zdrowotnego).
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A także o obronę, jednym spektakularnym cięciem, samego tego modelu,
w którym dwie współistniejące partie są awatarami tego samego projektu
politycznego, spór, różnicę i rywalizację udając dla ściemy, żeby wszyscy
myśleli, że to demokracja.
Mówiąc krótko
Mówiąc krótko: 6 stycznia miały być może w Waszyngtonie miejsce
dwie, nie jedna, próby puczu/zamachu stanu.
Jedną mogliśmy widzieć w telewizji, prowadzili ją groźni i szaleni –
lecz niepoważni przerośnięci chłopcy, którzy kochają Trumpa. Ta się
nie udała.
Druga miała na celu pozwolić tamtym się wygłupić i wyłożyć, żeby następnie, tej pierwszej używając jako argumentu, skonsolidować władzę,
eskalować nadzwyczajne środki „bezpieczeństwa narodowego”, w których programowaniu Biden ma doświadczenie (chwalił się tym, że to
on po wydarzeniach z 11 września 2001 napisał republikaninowi Bushowi młodszemu Patriot Act) i zapanować w ten sposób nad nieuniknionymi niepokojami społecznymi najbliższej przyszłości. Ta się udała.
Jeśli tak, to 25 tysięcy mundurowych różnych formacji (więcej niż wojsk
w Afganistanie) ściągniętych do Waszyngtonu 20 stycznia było tam nie
po to, żeby chronić demokrację (która amerykańskiej republiki nigdy
szczególnie nie interesowała) przed drugim aktem pierwszego, nieudanego
puczu zwolenników Trumpa z 6 stycznia. Byli tam po to, żeby przypieczętować i zabezpieczyć zwycięstwo tego drugiego puczu, którego zaistnienie udało się ukryć przed większością publiczności, oszukanej, że jest
w tym wszystkim demosem, który broni swojego wyboru.
Jarosław Pietrzak, ur. 1979, eseista, publicysta, z wykształcenia kulturoznawca, z urodzenia dziecko blokowiska i Huty Katowice. Pisuje m.in. dla
Strajk.eu i dla polskiej edycji „Le Monde Diplomatique”. Wielbiciel kinematografii peryferii, o latynoamerykańskich napisał książkę »Smutki tropików.
Współczesne kino Ameryki Łacińskiej jako kino polityczne«, Książka i Prasa,
Warszawa 2016.

Warszawa, 28.11.2020 r.

Warszawa, 28.11.2020 r.

Przewrót
pandemiczny
Jerzy Szygiel

W samym słowie „pandemia” jest coś ciemnego, strasznego,
co nas odsyła do starej europejskiej mitologii, greckiego
Pana, beztroskiego boga, który umiał budzić powszechny
„paniczny” strach. Jego imię tkwi w „pandemii”, jak odwieczne ostrzeżenie. Określa ono teraz tak wieloaspektowe
zjawisko, tak daleko wykraczające poza problem sanitarny,
że rzeczywiście powinno straszyć.
Na początku zeszłego roku powstało to, co bez przeszkód można nazwać
pewną „pan-narracją” – zespołem szybko zmieniających się przekonań
medialnych trzymających się jednak niewidzialnej liny głównego wątku,
który sprawia, że nic nie jest takie jak przedtem. Pewne wywołane nim
zbiorowe uczucia czy zjawiska popadają w zapomnienie pod wpływem
bombardowania takimi newsami jak powszechne kupowanie papieru
toaletowego, zgrabnej metafory biegunki ze strachu.
W tej chwili znajdujemy się w ciekawym (przynajmniej na Zachodzie)
momencie, gdy narracja covidowa zaczyna mieć gliniane nogi, gdyż kolejne jej elementy są obalane to tu,
W tej chwili znajdujemy się w ciekawym (przynajmniej na Zacho- to tam. Jeśli wrócić do jej sanitardzie) momencie, gdy narracja co- nego początku, zmieniło się mnóvidowa zaczyna mieć gliniane
stwo rzeczy, niektóre kardynalnie.
nogi, gdyż kolejne jej elementy są Nie widać tego jeszcze jasno,
obalane to tu, to tam.
wszystkie obostrzenia obowiązują,
gdyż diabeł gubi się w szczegółach i dobrze działa prawo narracyjnej
bezwładności, przyjęte twardo przez wiele rządów i mediów. Czy jednak
część sanitarna zjawiska „pandemia” jest złudzeniem, rodzajem kolektywnej halucynacji, rezultatem pomylonej fiksacji i tunelowego myślenia?
To dziwne, lecz właściwie nie wiadomo jeszcze nic na pewno.
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Nowy język
Naturalnie, szybko pojawiły się kontr-narracje, naukowe, inteligenckie
lub ludowe interpretacje nowej sytuacji, zwane zazwyczaj ogólnie przez
zwolenników medialnego konsensusu teoriami spiskowymi. Konsensus
ten zrodził się przez masowe kopiowanie panicznych wiadomości, które
odniosły swój skutek, lecz w końcu wywołały inflację w sanitarnej
części pandemii, załamanie zaufania do mediów i autorytetów naukowych wybieranych przez redakcje, rządy lub koncerny. Objawiło się to
dość nieoczekiwanym odrzuceniem przez duże segmenty zachodnich
społeczeństw kampanii szczepionkowych. Zjawisko marginalne stało
się nagle szerokie, naprawiane jednak tradycyjnymi kampaniami marketingowymi lub zakamuflowanym przymusem.
Chaos objął języki, w przestrzeni publicznej pojawiło się mnóstwo nowych wyrazów i niebywałych określeń związanych z pandemią. Z tego
bogactwa wyłonił się „Wielki Reset”, tytuł książki pewnego rzecznika
oligarchii, który stał się symbolem Schwab jest przekonany, że wyzeproblemu tzw. teorii spiskowych. rowanie naszego stosunku do roz83-letni Niemiec Klaus Schwab, za- woju doprowadzi do świata lepłożyciel ekskluzywnych spotkań szego pod każdym względem.
światowych oligarchów z politykami w Davos, przedstawił w niej pandemię jako okazję do przejścia do nowego życia, nowego systemu polityczno-gospodarczego, który nas wszystkich uratuje.
Naciśnijmy guzik
Schwab jest przekonany, że wyzerowanie naszego stosunku do rozwoju
doprowadzi do świata lepszego pod każdym względem. Połączone technologie sprawią, że wystarczy pomyśleć o latającym samochodzie,
a nadjedzie automatyczna taksówka, bez kierowcy. Nadchodzi wielka
automatyzacja, która wyeliminuje z rynku wielu dostawców usług, a
drony podadzą pizzę pod nos. Oto „Czwarta Rewolucja Przemysłowa”
– mówi dużymi literami Schwab, która „doprowadzi do fuzji naszej
tożsamości fizycznej, cyfrowej i biologicznej”. Nie chodzi o literaturę
s-f, tylko obraz świata prorokowany i postulowany przez poważnego
teoretyka i praktyka kapitalizmu z Davos.
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Ma on zawsze coś pociągającego dla lewicy: „Era postpandemiczna rozpocznie okres masowej redystrybucji bogactw, od bogatych do biednych,
od kapitału do pracy. Covid-19 może się zakończyć zapaścią neoliberalizmu jako zespołu idei i polityk, które wyżej stawiały konkurencję niż
solidarność”. Pandemia przyniesie koniec „fetyszyzmu rynku”. Potrzebna
jest nowa, ekologiczna umowa społeczna: „Ludzie nie będą mieli nic, ale
będą szczęśliwi. (...) Wszystko będzie za darmo”. Wielki reset jest niezbędny, by stworzyć świat „mniej dzielący ludzi, mniej zanieczyszczony,
mniej niszczący, bardziej inkluzywny, bardziej równy i sprawiedliwy”.
Schwab cytuje Gabriela Garcię Marqueza, „Kronikę zapowiedzianej
śmierci”, gdzie cała wieś przewiduje nadchodzącą katastrofę, lecz nic
nie robi, by jej uniknąć. Wielki reset, z wizją transhumanistycznego,
ścisłego związania człowieka z jego otoczeniem cyfrowym, ma być jedyną dobrą odpowiedzią. Dlatego konieczne są nadzór i cenzura. Na
początku lipca zeszłego roku
Celem kapitalizmu ma być teraz
Schwab przekonywał publiczzautomatyzowany, prawie egaliność,
że brak kontroli internetu
tarny świat szczęśliwych, zgodnych z naturą ludzi, ale po drodze doprowadzi do „globalnego cytrzeba ciąć, masowe bezrobocie
berataku” terrorystycznego, który
jest nieuniknione.
wyłączy prąd, unieruchomi transport, szpitale i wszystko. Przy tym pandemia covidowa wyda się tylko
„lekką perturbacją”. Wciśnijmy więc guzik.
Zresetowani
Postpandemiczna, zielona idylla biotechnicznego Nowego Świata zaciemnia jednak los tych, którzy zostaną wcześniej zresetowani, wraz ze
swymi branżami. Metafora „wielkiego resetu” przewiduje przecież usunięcie uciążliwych naleciałości czasu, które zanieczyściły zawsze dziewiczy system operacyjny. Celem kapitalizmu ma być teraz zautomatyzowany, prawie egalitarny świat szczęśliwych, zgodnych z naturą ludzi,
ale po drodze trzeba ciąć, masowe bezrobocie jest nieuniknione. PKB
przestaje być wskaźnikiem gospodarczego sukcesu, mówi Schwab, więc
to chyba musi dotyczyć też giełd. Jednak te pod koniec katastroficznego
roku błyszczały wynikami najlepszymi od dziesięcioleci. Potencjalni
zresetowani myślą, że Schwab i spółka coś jednak kręcą.
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Wizja „Wielkiego Resetu” może być traktowana jako teoria spiskowa
wyłącznie przez snujących takie teorie – orzekły media. Podobało im
się, kiedy angielski książę Karol przedstawił w Davos plan „odpowiedzialnego kapitalizmu” (wg Schwaba): opodatkowywanie węgla i nakłady na naukę, by swymi innowacjami zapewniła rentowność energii
alternatywnych. Przy tym to sektor prywatny ma być ostoją zmian
Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Przytaknęli temu m.in. Justin Trudeau, Joe Biden i Boris Johnson, co przydało powagi tej wizji.
Teorie spiskowe czy interpretacje i inne wizje „Wielkiego Resetu” wywołują kontrnarrację, w której elity finansowe zaplanowały pandemię
(wypuściły wirusa), by stworzyć warunki do restrukturyzacji światowych
rządów i potem – w zależności od zapatrywań politycznych – kontrolować wszystko dzięki ustanowieniu marksistowskiego reżimu totalitarnego lub władzy faszyzmu. W niektórych wariantach tej teorii, szczególnie w USA, były prezydent-miliarder Donald Trump jest jedynym
mężem stanu, który opierał się „spiskowi elit”. Tak, czy inaczej, wszędzie
na Zachodzie za obostrzeniami antyepidemicznymi idą przepowiednie
o charakterze dystopijnym.
Jeśli „totalitaryzm” definiować jak Hannah Arendt (system, który nie robi
różnicy między publicznym i prywatnym), pretekst sanitarny dał okazję
do państwowych zarządzeń w tym …oto nadchodzi społeczeństwo
guście – od szalono-chaotycznych technologicznego eugenizmu, sta(zamykanie lasów) po dyktowanie łego nadzoru i dystansu między
najmniejszych zachowań przy do- panami a niewolnikami.
mowym stole lub w łóżku. „Wielki Reset” oznacza faktycznie zniszczenie
świata, by zbudować nowe społeczeństwo, zgodne z interesami oligarchii
– krzyczą krytycy Schwaba, którym jego zwolennicy zarzucają paranoję.
Prezentowane dystopie są z reguły dość obrazowe, komiksowo-filmowe.
Jak u prawicowego francuskiego socjologa prof. Michela Maffesoli:
oto nadchodzi społeczeństwo technologicznego eugenizmu, stałego nadzoru i dystansu między panami a niewolnikami. „Społeczeństwo kompletnie wykorzenione, które czyni z nas zombie, żyjące trupy” – maluje
Maffesoli – „Zombie nie mają cienia. Cień to śmierć, zakończenie,
światłocień istnienia, czego nie widzi sekta racjonalistyczna. Lecz gdy
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zabiera się cień, powstają zombie”. Natomiast wizje lewicowe, czasem
równie barokowe, przebijają się z trudem.
Demokracja jako złudzenie
Przewrót pandemiczny, jak wyrwanie dywanu spod nóg, podważył
i wywrócił podstawowe pojęcia, nie tylko takie jak „zdrowie” lub „choroba”, ale i „demokracja”. Dominujący dyskurs podlega transformacji:
skoro ludzie są nieufni, trzeba ograniczyć demokrację, by zarządzać
kryzysami. Kryzysy są coraz częstsze, będzie więc logicznie coraz mniej
demokracji. Ale czy system, który panuje na Zachodzie, ma z nią coś
wspólnego? Chodzi o klasowy system polityczny, w którym burżuazja
uprawia grę wyborczą (jak np. w USA), by niższe klasy pracownicze
wierzyły, że coś wybierają.
Jednak zazwyczaj to burżuazja i oligarchia dyktują, kogo się „wybiera”,
bo bez milionów dolarów nikt nie może robić kampanii. Inwestycja zostaje
zwrócona z zyskiem dzięki korzystaniu z kasy państwa. Również budżety
publiczne są regularnie używane do wzbogacania największych fortun.
Państwo wydaje olbrzymie pieniądze z podatków na prywatne banki, wielkie przedsiębiorstwa, kompleks wojskowo-przemysłowy, megakoncerny,
pozostawiając okruchy na służbę zdrowia, edukację itd. Ten proces, przyśpieszony w czasach neoliberalizmu, działa z ekspresową skutecznością w
czasie pandemii. W Europie w jej trakcie nadal likwidowano łóżka szpitalne
i szybciej się zadłużano, bez względu na wynik wyborów. Zachodni demokraci bardzo podziwiali Chiny, jakby jedynymi sposobami pokonania
wirusa były ścisła kontrola tłumów i cenzura. Zwolennicy obostrzeń nazywają faszystami swoich przeciwników i odwrotnie, demokracja zeszła na
drugi plan. Jej widoczne kurczenie się sprzyja strachowi o przyszłość.
Obietnica Schwaba stałego dochodu bezwarunkowego nie kojarzy się ze
szczęściem, lecz próbą wzmocnienia podziałów klasowych, czy stworzenia
klasy „ludzi niepotrzebnych”. W tej sytuacji prawie nikt nikomu nie ufa.
Bez proporcji
Głównym zarzutem krytyków obostrzeń covidowych i w ogóle strategii
walki z chorobą jest brak proporcji – „lekarstwo nie może być gorsze
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od choroby”. Głównymi ofiarami śmiertelnymi Covidu są schorowane
osoby, które o kilka lat przekroczyły średnią długość życia w danym
kraju. Zagrożenie jest dużo mniejsze niż wynika z tonu mediów, niemal
marginalne, argumentują „korona-sceptycy”, wskazując na ciężkie społeczne straty uboczne „globalnej wojny” z epidemią.
Paraliż wielu sfer życia pogłębia wrażenie pułapki. Obawy podsycają
codziennie podawane liczby, fokalizacja na „przypadkach” ujawnianych
po testach PCR i tzw. antygenicznych, prezentowanych często jako
liczba „chorych”. Wiarygodność Bogaci napychają się jak nigdy,
tych testów jest kontestowana w przybywają nowe obszary biedy,
wielu środowiskach naukowych, a w tle mamy godziny policyjne
ale nawet gdyby były wiary- i ograniczenia praw obywatelskich.
godne, podjęte środki zaradcze działają jak słoń w składzie porcelany,
niszcząc więcej niż koronawirus.
Geopolitycznie i gospodarczo zwycięzcami pandemii są Chiny i GAFAM
(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). Prywatne technopotęgi
internetu pokazały, że chcą teraz decydować o życiu politycznym.
Bogaci napychają się jak nigdy, przybywają nowe obszary biedy, a w
tle mamy godziny policyjne i ograniczenia praw obywatelskich. Pandemia stała się przewrotem wręcz antropologicznym, tyle zmieniło się
przez rok. Lewica nie powinna koncentrować się wyłącznie na jej aspekcie sanitarnym, gdy kształtują się nowe formy „demokratycznej” władzy
i nowe, brutalne formy wyzysku.
Jerzy Szygiel (1960). Dziennikarz. W latach 90. korespondent polskich mediów we Francji. Pracował w TVP. W latach 2002–2009 był polskim korespondentem międzynarodowej organizacji Reporterzy bez Granic. Publicysta
portalu Strajk.eu.

Warszawa, 13.12.2020 r.

Warszawa, 29.01.2021 r.

COVID-19 uderzył
w gospodarkę
Afryki

Grzegorz Waliński

Statystyki zdają się wskazywać, że pandemia COVID-19 nadal omija Afrykę. Dane na koniec 2020 roku – ok. 2,6 mln
zarejestrowanych zachorowań i nieco ponad 63 tys. zgonów
wywołanych COVID-19 nie wydają się zastraszające. W sumie
liczby zachorowań i zgonów są mniej niż dwa razy większe
niż w 38-milionowej Polsce. A mówimy przecież nie o jednym
kraju, ale o całym kontynencie zamieszkanym przez ponad
1,2 mld ludzi. Czy oznacza to jednak, że światowa pandemia
nie wywiera wpływu na Afrykę?
Mniej zachorowań niż prognozowano
Przyczyn tego stanu rzeczy można jedynie domniemywać. Po pierwsze,
w Afryce wykonuje się relatywnie znacznie mniej testów niż w krajach
rozwiniętych. Dla większości państw afrykańskich nie ma żadnych danych na ten temat. W przypadku tych, które dane takowe publikują
liczby są bardzo niskie. Dość powiedzieć, że w zaledwie jednym z nich
(RPA) liczba testów była bliska 100 na tysiąc mieszkańców (dane, jeśli
nie zaznaczono inaczej, dotyczą stanu na 31 grudnia 2020 i pochodzą
z portalu Our World in Data). Poza RPA w zaledwie jednym państwie
(Namibii, a zatem również kraju względnie rozwiniętym) sięgnęła powyżej 50 na tysiąc mieszkańców. W przedziale 20-50 testów na tysiąc
znalazły się trzy kraje (Ghana, Mauretania i Rwanda), w przedziale 1020 – cztery (Etiopia, Kenia, Uganda i Senegal). Dla porównania, w Polsce, niezbyt w tej dziedzinie zaawansowanej, na tysiąc mieszkańców
w tym samym okresie wykonano 183 testy (liczba testów wzrosła znacząco dopiero w styczniu 2021), ale większość państw Zachodniej Eu-
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ropy robiła ich dużo więcej, nawet powyżej 700 na tysiąc, jak w Wielkiej
Brytanii czy Stanach Zjednoczonych. A zatem zachodzi podejrzenie, że
wiele przypadków pozostaje niezidentyfikowanych i niezdiagnozowanych. Także niska korelacja między liczbą zdiagnozowanych przypadków a liczbą wykonanych testów zdaje się poświadczać, że wykonuje
się ich niewystarczającą liczbę. Zdaniem WHO, wielkość ta, aby odzwierciedlać skalę epidemii w danym kraju, powinna wynosić minimum
10-30 testów na zdiagnozowany przypadek, podczas gdy w Afryce
zwykle wielkość ta jest znacznie niższa.
Trudno więc ocenić na podstawie wymiernych i wiarygodnych danych,
jaka jest rzeczywista skala pandemii w Afryce, ale jednak można uznać,
że rozwija się ona znacznie wolTrudno więc ocenić na podstawie
niej niż zakładały alarmistyczne wymiernych i wiarygodnych danych,
prognozy sprzed roku. Na przy- jaka jest rzeczywista skala pandemii
kład, w kwietniu 2020 r. Komi- w Afryce, ale jednak można uznać,
tet Ekonomiczny Narodów że rozwija się ona znacznie wolniej
Zjednoczonych do spraw Af- niż zakładały alarmistyczne prognozy sprzed roku.
ryki prorokował, że do końca
roku na kontynencie COVID-19 zabije ponad 300 tys. ofiar. Niższa niż
prognozowano śmiertelność pozostaje faktem, nawet jeśli wziąć pod
uwagę ewentualny wzrost umieralności z powodów inaczej zaklasyfikowanych, a w istocie spowodowanych koronawirusem.
Nie można przy tym podejrzewać zafałszowań, jak było to niegdyś
w przypadku AIDS, kiedy to organizacje humanitarne niemal jawnie
COVID-19 najbardziej dotknął właś- „grały” na zawyżanie statystyk
nie świat rozwinięty, który w tej sy- (przypomnijmy sobie, że zgodtuacji wcale nie jest skory dzielić się nie z przewidywaniami z lat
z kimkolwiek swoimi zasobami.
80. ubiegłego wieku, w dzisiejszych czasach Afryka powinna była już niemal całkowicie wymrzeć). Organizacje pomocowe czyniły tak, bo bardziej dramatyczny obraz przekładał
się na większe możliwości pozyskiwania środków na wsparcie. Tymczasem
świat się zmienił. Możliwości pozyskiwania funduszy na zwalczanie „hiperpandemii” w Afryce wyglądają raczej blado, bo COVID-19 najbardziej
dotknął właśnie świat rozwinięty, który w tej sytuacji wcale nie jest skory
dzielić się z kimkolwiek swoimi zasobami. Chętniej kieruje je na ratowanie
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swoich banków, względnie interesów klas posiadających, niż na pomoc
humanitarną lub rozwojową. A państwa afrykańskie na ogół także wolą
nie eskalować zagrożenia COVID-19, ale też nie do tego stopnia, aby
starać się je lekceważyć bądź ukrywać.
Sprawna reakcja władz
Drugi powód stosunkowo niewielkiego zasięgu pandemii COVID-19
w Afryce wiąże się z reakcjami afrykańskich rządów. Na początku był
okres paniki oraz działań zupełnie bezsensownych z punktu widzenia
medycznego, ale obliczonych na uspokojenie obaw obywateli (co,
w tym kontekście, wcale nie było bzdurne), takich jak poszukiwanie
„rodzimych” preparatów leczniczych i prewencyjnych mających odsunąć
widmo zagrożenia. Kto dziś pamięta, na przykład, cudowny preparat
z Madagaskaru rozsyłany do wielu krajów w maju 2020 roku? Stopniowo
większość państw (wyjąwszy państwa upadłe lub na granicy upadłości,
jak Somalia czy Republika Środkowoafrykańska, które mają większe
i bardziej palące problemy – tam nie sposób zauważyć obowiązywania
jakichkolwiek ograniczeń) postarało się wprowadzić restrykcje zbliżone
do krajów Zachodu. Zrobiono to relatywnie wcześnie i na serio – nakazano lockdowny w dużych miastach, pozamykano szkoły, gdzie tylko
się dało wprowadzono pracę zdalną, zakazano zgromadzeń, skrajnie zredukowano, a nawet całkowicie zawieszono, komunikację lotniczą z Europą i ograniczono mobilność obywateli, potworzono centra izolacji,
nakazano noszenie maseczek itp. Ograniczenia te były luzowane bardzo
powoli i oszczędnie, a nawet – inaczej niż w Europie latem i jesienią
2020 roku – wcale ich nie zawieszano. Oczywiście, najskuteczniej w tej
mierze radziły sobie państwa dysponujące w miarę sprawnym aparatem,
zdolnym do egzekwowania obostrzeń. Jednak nawet jeśli nie było to
w stu procentach przestrzegane, należy uznać, że były to działania skuteczne. Analitycy zwracają uwagę, że w jakiejś mierze zaprocentowało
tu doświadczenie Afryki w radzeniu sobie z sytuacjami epidemicznymi
wyniesione z walki z ebolą i innymi chorobami zakaźnymi, które
w końcu udawało się powstrzymać właśnie skupieniem na prewencji.
Wymienia się także kilka innych hipotez mających tłumaczyć, dlaczego
w Afryce nie nastąpił niekontrolowany wybuch pandemii. Na początku
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obawiano się poważnie, że jej epicentrami mogą być zatłoczone ubogie
dzielnice wielkich miast, gdzie nie sposób wymusić przestrzegania standardów higienicznych, a problemem jest nawet dostęp do zdatnej do
picia wody. Tu poprawa nie nastąpiła, ale nie wyklucza się, że większe
wystawienie populacji na kontakt z innymi chorobami wywoływanymi
przez koronawirusy (jak choćby pospolite przeziębienie) dało mieszkańcom afrykańskich slumsów wyższy stopień odporności na COVID-19.
Inni wskazują, że na większą odporność, a przynajmniej łagodniejszy
przebieg choroby, może mieć wpływ fakt, że w populacji Afryki przeważają ludzie młodzi. A w odróżnieniu od słynnej „hiszpanki”, zbierającej
śmiertelne żniwo w dużej mierze wśród młodych mężczyzn, COVID-19
jest najbardziej zabójczy dla osób w podeszłym wieku i schorowanych.
Inni badacze sugerują, że swoistą barierą dla rozprzestrzeniania się koronawirusa może być klimat. Wszystko to jednak hipotezy, którym nie sposób odmawiać jakiejś zasadności, ale które nie tłumaczą, dlaczego np.
w Brazylii, w której występuje podobny do afrykańskiego paradygmat
rozwojowy i społeczny, COVID-19 okazał się tak bardzo zabójczy.
Konsekwencje gospodarcze i społeczne
Ten uspokajający obraz jest jednak pod wieloma względami zwodniczy.
Jeśli nawet bowiem przyjmiemy, że w wymiarze medycznym Afryka
przechodzi pandemię obronną ręką, to i tak jej konsekwencje są więcej
niż poważne. Przede wszystkim pandemia i stosowane wobec niej środki
zaradcze mocno uderzyły w i tak słabe i wrażliwe systemy gospodarcze
państw afrykańskich.
Według prognostyków Międzynarodowego Funduszu Walutowego, gospodarka Afryki w skali kontynentu skurczyła się w 2020 roku o 3 procent.
Stosunkowo najsilniej dotknięte …pandemia i stosowane wobec niej
zostały gospodarki państw nafto- środki zaradcze mocno uderzyły
wych, uderzonych dramatycznym w i tak słabe i wrażliwe systemy
załamaniem popytu na ropę w kra- gospodarcze państw afrykańskich.
jach rozwiniętych w pierwszych miesiącach pandemii. Stopniowo ceny
ropy odbiły się i ustabilizowały na poziomie ok. 50 USD za baryłkę, uważanym za bezpieczny dla eksporterów. Jednak pozostaje pytanie, jak długo
taka cena się utrzyma, bo przeciągające się lockdowny nie wróżą zwyżki
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konsumpcji na Północy. Na dodatek pierwotny spadek cen pozostawił
wyłom w państwowych budżetach. Wymuszone przez pandemię skurczenie
się światowego handlu (optymistyczny scenariusz według Światowej Organizacji Handlu mówił o 13 proc. spadku w 2020 roku, pesymistyczny
o 30 proc.) dotknęło także Afrykę, zawsze w wymianie handlowej będącą
tym słabszym partnerem. Ponadto mowa jest tu o wskaźnikach i wartościach uśrednionych, a zatem nie do końca pokazujących ukrytą za nimi
rzeczywistość społeczną, a ta przedstawia się znacznie gorzej. W przełożeniu na dochody mieszkańców takie spowolnienie gospodarcze oznacza
nagłe cofnięcie do poziomu konsumpcji z 2013 roku.
Zwiększyło się zadłużenie państw afrykańskich. Niewiele na to pomoże
przyjęte przez grupę G-20 moratorium na spłatę odsetek, bo zmieniła
się natura afrykańskiego zadłużenia. Nie są to – jak niegdyś – niemal
wyłącznie długi zaciągane przez państwa. Wpychanie Afryki w wywodzące się z neoliberalnej doktryny rozwiązania zaowocowało faktem,
że obecnie ok. 40 proc. zadłużenia Afryki to zobowiązania jej sektora
prywatnego. Proces odrabiania strat będzie zatem powolny.
Intensyfikacja lokalnych konfliktów
Nie można nie zauważyć też, że okres pandemii w wielu regionach Afryki
zbiega się z intensyfikacją lokalnych konfliktów. Nie chodzi przy tym
o będące bezpośrednią reakcją na obostrzenia bunty przeciwko nim, ale
o intensyfikację konfliktów ogniskujących się wokół innych problemów.
Niespotykaną dotąd skalę osiągnął spór między zbrojnymi grupami fu…okres pandemii w wielu regionach lańskich pasterzy a osiadłą ludnością w Nigerii, znów daje
Afryki zbiega się z intensyfikacją
lokalnych konfliktów.
o sobie znać Boko Haram, zaognia się sytuacja w całym niemal regonie Sahelu i w Republice Środkowoafrykańskiej, nowy otwarty konflikt wybuchł w północno-zachodniej
Etiopii (w prowincji Tigraj). Bezpośrednich przyczyn tworzenia się ognisk
zapalnych należy wprawdzie szukać gdzie indziej, ale nie sposób uciec
od spostrzeżenia, że do zaostrzenia narastającego od lat w Afryce konfliktu
o zasoby – a on w sumie leży u podstaw wszystkich z nich – dołożyła się
pandemia, zwiększając poczucie niepewności i powodując ubożenie afrykańskich społeczeństw.
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Prognozy wychodzenia świata z covidowej zapaści generalnie rysują
się dość mgliście, gdyż tworzący te projekcje analitycy opierają się na
analogiach z przeszłości, które z definicji są ułomne. Neoliberalne „prognozy rozwoju”, jakimi byliśmy karmieni przez ostatnie dziesięciolecia,
zakładające planowanie w perspektywie dziesięcioleci na zasadzie nieustającego wzrostu, dziś mają się nijak do rzeczywistości. Prognozy dotyczące Afryki podlegają tym samym ograniczeniom. A ponadto pojawiają się dodatkowe elementy, mogące przesądzić, że zapaść
gospodarcza, a – co za tym idzie – także społeczna Afryki potrwa
dłużej i tylko zwiększy dystans między nią a światem rozwiniętym.
Sygnałem takiej ewentualności jest kwestia szczepionek i ich dystrybucji
na świecie.
Rozpoczynając programy szczepień, świat rozwinięty widzi w nich szansę,
niemal panaceum, mające odbudować „normalność”, umożliwić powrót
do status quo ante. Nie miejsce tu, aby zastanawiać się, czy to w ogóle
możliwe ani potrzebne, ale należy zwrócić uwagę, że jak dotąd Afryka
jest z tego planu eliminowana. Na razie w Afryce w ogóle nie ma żadnych
programów szczepień. Trudno zresztą, żeby były, ponieważ wizja, skąd
brać szczepionki jest nad wyraz mętna. Bo te nie dość, że są produkowane
w ograniczonych ilościach, to jeszcze są drogie. Podobnie mętne i niekonkretne są też projekty udostępniania szczepionek krajom niezamożnym. Jeżeli zatem – jak przewidują to niektórzy – szczepionka w niedalekiej przyszłości ma być przepustką pozwalającą na funkcjonowanie
w postkowidowym świecie, Afrykanie w swojej masie będą z niego wykluczeni. Chyba, że pozyskają szczepionkę w wystarczających ilościach
skądinąd – z Chin, Rosji, Kuby... A to by oznaczało, że świat euroatlantycki
nie tylko wypchnął Afrykę ze swojej orbity, ale i ją utracił na dobre.
Grzegorz Waliński (1963-2021) – historyk, afrykanista, tłumacz, dyplomata.
Ambasador w Nigerii w latach 2002-2008. Wieloletni współpracownik UNESCO.
W ostatnich latach dziennikarz „Dziennika Trybuna” i współpracownik
portalu Strajk.ue. Członek władz krajowych Komunistycznej Partii Polski.
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Demokratyczny
socjalizm
to demokracja
Shawn Gude

Od redakcji: Przedstawiamy jeden z najważniejszych artykułów redaktora naczelnego amerykańskiego kwartalnika lewicowego „Jacobin” Shawna Gude’a, opublikowany
w lipcu 2018 roku. Stany Zjednoczone Ameryki, mimo
słabnącej pozycji, wciąż pozostają globalnym hegemonem
i w znacznym stopniu od układu sił wewnątrz USA zależeć
będzie rozwój sytuacji politycznej na świecie. Dlatego
warto śledzić, w jakim kierunku zmierzają dyskusje programowe w ramach odbudowującej się mozolnie lewicy
socjalistycznej w USA. Głosy płynące z kręgu magazynu
„Jacobin” – o którym Noam Chomsky powiedział, że jest
„jasnym światłem w mrocznych czasach” – są dla tego
kręgu z pewnością miarodajne. Autor porusza kluczowy
dla ruchu socjalistycznego wątek teoretyczny „socjalizm
a demokracja”, zwracając uwagę na demokratyczny rdzeń
idei socjalistycznych. Refleksja nad demokracją jest obecnie szczególnie ważna, w sytuacji gdy rosnąca dominacja
wielkiego kapitału czyni procedury burżuazyjnej demokracji coraz bardziej fikcyjnymi pozorami.
Sednem demokratycznego socjalizmu jest prosta idea:
demokracja jest dobra i powinna zostać rozszerzona.
O demokratycznym socjalizmie można mówić na różne sposoby. Niektórzy koncentrują się na sprawiedliwości i równości. Inni podkreślają
potrzebę naprawienia „irracjonalności” kapitalizmu. Jeszcze inni mówią
o „przekształcaniu dramatycznej nędzy w zwykłe nieszczęście”.
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Demokratyczna „socjalistka dnia” Alexandria Ocasio-Cortez niedawno
podała własną definicję w programie Stephena Colberta: „Uważam, że
w nowoczesnym, moralnym i bogatym społeczeństwie żadna osoba w
Ameryce nie powinna być zbyt biedna, aby żyć. Oznacza to, że opieka
zdrowotna jest prawem człowieka. Oznacza to, że każde dziecko, bez
względu na to, gdzie się urodziło, powinno mieć dostęp do edukacji
w college’u lub szkole zawodowej, w zależności od tego jak zdecyduje.
I wiecie, myślę, że nikt nie powinien być bezdomny, możemy mieć
struktury publiczne i politykę publiczną, która pozwoli ludziom mieć
domy, jedzenie i prowadzić godne życie w Stanach Zjednoczonych”.
Całkiem nieźle, ale oto co chciałbym podkreślić: demokratyczny socjalizm w swej istocie polega na pogłębianiu demokracji tam, gdzie ona
istnieje i wprowadzaniu demokracji tam, gdzie jej nie ma. W krajach takich jak USA oznacza to zwiększenie zakresu kontroli ludowej na scenie
politycznej i rozszerzenie jej na sfery socjalną i ekonomiczną.
To może brzmieć dość niewinnie – kto nie jest teraz za demokracją?
Ale demokratyczni socjaliści mają na myśli coś bardziej dalekosiężnego.
Dla nas demokracja nie jest po prostu banalnym amalgamatem procedur,
niekontrowersyjnym zbiorem …demokratyczny socjalizm w swej
norm i reguł, pod którymi każdy istocie polega na pogłębianiu demomoże się podpisać. To dość ra- kracji tam, gdzie ona istnieje i wprodykalna idea, że zwykli ludzie – wadzaniu demokracji tam, gdzie jej
nie eksperci, nie elity ani jacyś nie ma.
„lepsi” – mogą rządzić sami sobą. Jest to słowo, którego używamy, aby
opisać spłaszczenie skali nierówności społecznych, rozbicie struktur,
które prowadzą do koncentracji nadmiernego bogactwa, władzy i przywilejów w gronie nielicznych.
Kiedy demokracja zaczyna działać, napotyka na swojej drodze państwowych despotów i prywatnych autokratów. I wyrywa moc decyzyjną
z rąk korporacyjnego molocha, wyrywa pałkę z rąk policjanta, pozbawia
dominującego męża jego władzy. Rzuca na kolana imperialnego hegemona, a podnosi z kolan skolonizowany lud, niewolnika, robotnika.
Demokratyczni socjaliści wywodzą się z tej długiej historii oddolnych
walk. W poprzednich epokach królowie i Kościoły panowali nad swoimi
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poddanymi. Wraz z nadejściem kapitalizmu zerwano łańcuchy feudalizmu, ale pojawiły się nowe formy dominacji. Ci, którzy byli właścicielami środków produkcji – fabryk, kopalń, kolei – cieszyli się niezwykłą władzą nad tymi, którzy mieli do sprzedania jedynie swoją siłę
roboczą. W reakcji na to powstał ruch socjalistyczny – zorganizowany
przez partie robotnicze, radykalne związki zawodowe i inne organizacje
pracownicze. Socjaliści doprowadzili oświeceniowe ideały autonomii
i samostanowienia jednostki do logicznej konkluzji i zapytali: jeśli
wszyscy ludzie są równi, to co daje jednym prawo do arbitralnego rządzenia innymi? Dlaczego to kapitał powinien panować?
Ta podstawowa idea ożywiała demokratycznych socjalistów w dziewiętnastym i dwudziestym wieku. Wczesne europejskie partie socjalistyczne walczyły z klasowymi ograniczeniami praw wyborczych i cenzurą
prasy. Eugene Debs, trybun amerykańskiego socjalizmu, potępił I wojnę
światową jako antydemokratyczną eskapadę i wezwał do obalenia „junkrów z Wall Street”. Socjaliści zorganizowali bojowe ruchy robotnicze,
które zaatakowały nieograniczony despotyzm w miejscu pracy. (Ford
Motor Company, żeby podać tylko jeden przykład, zatrudniał szpiegów
i innych zbirów, aby trzymać pracowników w ryzach). Bayard Rustin,
socjalistyczny bojownik o prawa obywatelskie, wniósł niezbędną wiedzę
taktyczną, która pozwoliła obalić rasowy system kastowy, dławiący
amerykańską demokrację. Socjalistyczne feministki zburzyły mury między publicznym a prywatnym i głosiły potrzebę równego traktowania
partnerów w związkach między kobietą a mężczyzną. Niedawno demokratyczni socjaliści stanęli na czele ruchu oporu przeciwko kolonializmowi na Jamajce, rządom korporacji w Boliwii i ustawom antyaborcyjnym w Argentynie.
Ale pomimo znacznych zmian nadal mamy do czynienia z wieloma
despotyzmami, których wcześni socjaliści nienawidzili. Amerykańskie
miejsce pracy jest jednym z najbardziej jaskrawych tego przykładów.
Miejsce, w którym większość ludzi spędza większość swojego dorosłego
życia jest również również miejscem, w którym pracownicy pozbawieni
są najbardziej podstawowych swobód demokratycznych. Szef może
zwolnić swojego podwładnego z niemal dowolnego powodu. Może rozkazać pracownikom, co mogą mówić, a czego nie. Może zdecydować,
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czy zatrzymać miejsce pracy tam, gdzie się ono znajduje, czy przenieść
je za granicę. Sam decyduje, jak wydać zyski firmy i zainwestować zasoby, które przedsiębiorstwo wygenerowało. Demokracja zakłada, że
ludzie powinni mieć równy wpływ na decyzje, które dotyczą ich życia.
Kapitalizm śmieje się jej w twarz.
Rozważmy też przestrzeń w większym stopniu podległą demokratycznym procedurom: scenę polityczną. Pomimo formalnych gwarancji jednego głosu dla jednej osoby – co samo w sobie jest triumfem dawnych
ruchów demokratycznych – nierówności majątkowe, które tworzy kapitalizm nieuchronnie przeno- Demokracja zakłada, że ludzie poszą się na procesy polityczne. winni mieć równy wpływ na decyzje,
Bogaci finansują polityków, które dotyczą ich życia. Kapitalizm
utrzymują think tanki i opłacają śmieje się jej w twarz.
lobbystów. To oni mają wpływ na to, którzy potencjalni politycy zaistnieją, a którzy nie, jakie idee są szeroko rozpowszechniane przez media
i jakie problemy są traktowane priorytetowo przez władze publiczne.
Poza tym, kręgi biznesowe mają kluczowy atut: kontrolują dźwignie
gospodarki. W pewnych momentach historii demokracji burżuazyjnej
– szczególnie w pierwszych dekadach po II wojnie światowej, w krajach
takich jak Szwecja – zorganizowany świat pracy i partie lewicowe stały
się na tyle silne, że klasy historycznie pozbawione praw przemówiły
stosunkowo mocnym głosem politycznym. Jednak ponieważ liderzy
biznesowi mogli skutecznie zatrzymać gospodarkę, musiano wziąć pod
uwagę ich interesy. W efekRadykalne reformy, które postulucie „business confidence”
jemy, mają na celu zwiększenie
zwyciężyło nad „równością
liczby decyzji, relacji i struktur
społecznych, które działają zgodnie polityczną”. Dla socjalistów
z zasadami demokracji.
jest to nie do przyjęcia. Po
prostu nie możemy tolerować układu społecznego, który systemowo
ogranicza demokrację – szczególnie w obszarach tak kluczowych dla
codziennego życia ludzi.
Radykalne reformy, które postulujemy, mają na celu zwiększenie liczby
decyzji, relacji i struktur społecznych, które działają zgodnie
z zasadami demokracji. Kontrola kapitału nad inwestycjami daje mu

Demokratyczny socjalizm to demokracja

zbyt wiele do powiedzenia w kwestii kierunku ekonomii politycznej –
powinniśmy uspołecznić kluczowe gałęzie gospodarki i wspierać spółdzielnie pracownicze. System imigracyjny czyni ludzi pariasami, powinniśmy znieść federalny Urząd Celno-Imigracyjny i pozwolić głosować każdemu, z dokumentami czy bez. Bazowanie na prywatnym
mieszkalnictwie daje deweloperom nieuzasadnioną kontrolę nad środkami przetrwania ludzi, powinniśmy zbudować miliony mieszkań socjalnych. Imperializm Stanów Zjednoczonych brutalnie dławi ruchy demokratyczne w krajach na całym świecie, powinniśmy zlikwidować
imperium USA. Istnienie koncernów paliwowych zagraża naszemu
prawu, żebyśmy to my w przyszłości decydowali o sobie, powinniśmy
wyeliminować ich z biznesu.
Ci, którzy mają władzę, nie lubią być jej pozbawianymi, niezależnie od
tego, czy są to królowie, patriarchowie, kapitaliści czy gliniarze. Groźba
zmiany w kierunku większej równości może spowodować zaciekły kontratak z ich strony, ale wycofanie się w obliczu opozycji elit oznacza
akceptację porządku społecznego wciąż usianego relacjami pan – sługa.
Lepszy, bardziej demokratyczny świat, jest możliwy.
Tłumaczenie: Jacek Cezary Kamiński
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Dlaczego Łukaszenka
nie upadł?

Klasowa analiza białoruskich protestów

Jacek Cezary Kamiński
Jeszcze nigdy Aleksandr Łukaszenka nie był tak blisko utraty
władzy, jak w momencie burzliwych wydarzeń na Białorusi
w sierpniu i wrześniu 2020 roku. Masowe protesty zwolenników opozycji po wyborach prezydenckich z 9 sierpnia
mocno zachwiały białoruskim systemem władzy i ujawniły
jego poważny kryzys. Do historii przejdą zdjęcia „Baćki”
z karabinem w ręku manifestującego gotowość walki do końca
w obronie swoich rządów. A jednak opozycja nie była w stanie
powtórzyć sukcesu kijowskiego Majdanu sprzed siedmiu lat
i przejąć sterów w państwie. Dlaczego tak się stało?
Większość analityków wskazuje na konsolidację aparatu władzy, zwłaszcza struktur siłowych, której nie udało się złamać opozycjonistom. To
niewątpliwie trafna ocena, jednak nie w pełni wyjaśnia przyczyny niepowodzenia tzw. Biełomajdanu. Niewątpliwie tkwią one głębiej w specyficznej strukturze społeczeństwa i państwa białoruskiego, o której w
Polsce wiemy na ogół niewiele. Białoruś to jeden z naszych sąsiadów,
kraj bardzo silnie związany historycznie z Polską. A jednak współcześni
Polacy Białorusi nie znają. W ostatnim normalnym, przedpandemicznym
sezonie turystycznym 2019 kraj Białoruś to jeden z naszych sąsiaza Niemnem odwiedziło zaledwie dów, kraj bardzo silnie związany
400 tys. turystów z Polski, pod- historycznie z Polską, jednak współczas gdy ogółem na zagraniczne cześni Polacy Białorusi nie znają.
wyprawy turystyczne wyruszyło wówczas blisko 6 milionów Polaków.
Jeszcze bardziej marginalne znaczenie ma dla Polski wymiana gospodarcza z Białorusią. W mediach zwykle mówi się o naszym wschodnim
sąsiedzie mało i zgodnie ze stereotypem: że to dyktatura, kraj biedny
i zacofany. Polscy politycy często powołują się na Białoruś jako na nega-
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tywny przykład. Dlatego na podatny grunt padły u nas propagandowe
tezy białoruskiej opozycji o tym, że Łukaszenkę popiera zaledwie 3 proc.
Białorusinów. Czy jednak dyktatura o tak marginalnym zapleczu społecznym mogłaby się utrzymać bazując tylko na służbach siłowych
i przemocy fizycznej? Mało prawdopodobne, dlatego warto przyjrzeć się
rzeczywistej skali poparcia dla Aleksandra Łukaszenki i jej klasowemu
aspektowi. Oraz specyfice ustroju społeczno-ekonomicznego Białorusi,
który zdecydowanie wyróżnia ten kraj na tle Europy.
Kto wygrał wybory?
Gdy mówimy o wynikach ostatnich wyborów na Białorusi czy generalnie
o stopniu poparcia dla białoruskiego przywódcy, szokują skrajnie odmienne dane prezentowane przez obie strony konfliktu. Podczas gdy
oficjalna komisja wyborcza ogłosiła, że Aleksandr Łukaszenka uzyskał
80,1 proc. głosów (4 mln 661 tys.), kandydatka opozycji Swiatłana Cichanouska oznajmiła, że to na nią głosowało 80 proc. (według oficjalnych wyników otrzymała 10,1 proc. głosów, czyli 589 tys.). Brzmi to
nieco surrealistycznie. Czy da się w ogóle obiektywnie ustalić, kto w
tym sporze ma rację i jaki był rzeczywisty wynik wyborów? Sprawa
jest o tyle trudna, że wybory 9 sierpnia odbyły się bez udziału zagranicznych obserwatorów. Pośrednim dowodem odrzucenia kandydatury
Łukaszenki mogłyby być masowe protesty powyborcze. Ich liczebność
była rzeczywiście znacząca, w kulminacyjnych momentach sięgająca
stu czy nawet dwustu tysięcy osób na ulicach Mińska. Trzeba jednak
pamiętać, że dość szybko wła…wyniki wyborów były zapewne
dze odpowiedziały również
zmanipulowane przez władze, jedmasowymi kontrmanifestanak Łukaszenka prawdopodobnie
faktycznie wygrał je już w pierwszej cjami zwolenników Aleksanturze, choć z minimalną przewagą.
dra Łukaszenki, co zmieniło
ten jednostronny obraz. Opozycjonistom, mimo usilnych zabiegów, nie
udało się również wzbudzić fali strajków w państwowych przedsiębiorstwach. Głos „ulicy” nie był więc jednoznaczny.
Jedną z najbardziej wnikliwych analiz rzeczywistego wyniku wyborów
przeprowadził daleki od sympatii dla Łukaszenki rosyjski liberalny
dziennik „Wiedomosti”. Wyliczenia dziennikarza tej gazety Aleksandra
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Sokołowa bazowały na danych przedstawionych przez opozycyjną platformę internetową „Gołos”, która zgromadziła dane z części obwodów
wyborczych i poddała je krytycznej analizie. Wynika z nich, że wyniki
wyborów były zapewne zmanipulowane przez władze, jednak Łukaszenka prawdopodobnie faktycznie wygrał je już w pierwszej turze,
choć z minimalną przewagą. „Po przeanalizowaniu wszystkich protokołów uznanych za rzetelne i po dokonaniu wszystkich koniecznych
poprawek ‘Wiedomosti’ doszły do następujących wniosków: z uwzględnieniem regionalnych proporcji całościowy rezultat w skali kraju to
2,96 mln głosów (50,8 proc.) za Łukaszenką i 2,23 mln głosów (38,3
proc.) za Cichanauską” – podsumował Sokołow1.
Podzielone społeczeństwo
Nie wnikając w trafność powyższych szacunków, nie ulega wątpliwości,
że Aleksandr Łukaszenka wciąż może liczyć na poparcie znacznej części
białoruskiego społeczeństwa. Pozostaje jedynie kwestią sporną, czy jest
to większość, bo w tym punkcie sondaże poszczególnych ośrodków badawczych się różnią. Nawet opozycjoniści nie przeczą, że jego mocnym
oparciem są przede wszystkim pracownicy aparatu państwa i struktur
siłowych oraz kierownicze kadry państwowego segmentu gospodarki
i powiązana z władzami część prywatnego biznesu. A to już sama w
sobie całkiem liczna grupa. Związany z opozycją socjolog Oleg Manajew, wykładowca University of Tennessee, szacuje, że wraz z rodzinami
to około miliona osób, co dla 9- Aleksandr Łukaszenka określił pomilionowej Białorusi stanowi wyborcze zamieszki mianem „drobznaczący odsetek populacji. Pod- noburżuazyjnej rewolucji”.
kreśla, że kręgi te „nie tylko są lojalne, ale żywotnie zainteresowane
zachowaniem status quo”2. Drugi wyborczy bastion Łukaszenki, według
Manajewa, to „tradycyjny elektorat prowincjonalnej Białorusi, mieszkańcy wsi i miasteczek o niskim poziomie wykształcenia, wśród których
dominują emeryci”. Łącznie liczebność obu grup szacuje na co najmniej
trzy miliony osób. Dodaje, że według wieloletnich badań niezależnego
środka NISEPI, są to ludzie licznie uczestniczący w wyborach3.
Na czyje głosy mogła z kolei liczyć Cichanauska i kto w konsekwencji
mógł stanowić masę uczestników antyłukaszenkowskich manifestacji?
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Sam Aleksandr Łukaszenka określił powyborcze zamieszki mianem
„drobnoburżuazyjnej rewolucji”. W jednym z wywiadów dla rosyjskich
mediów dokonał swego rodzaju klasowej analizy protestów. Ocenił, że
są one efektem pojawienia się na Białorusi nowej klasy drobnej burżuazji
i jej parcia ku władzy w państwie. „U nas pojawili się burżuje, bogaci
ludzie z sektora IT, których stworzyłem własnymi rękoma. Stworzyłem
im takie warunki, jakich nigdzie nie dostaną. (...) Nieźle im się żyje.
(...) Mieszkają w dobrych domach, czyściutko, wygodnie. I czego im
się zachciało? Władzy im się zachciało. W tym istota tego konfliktu” –
stwierdził4. Podobny pogląd dość powszechnie powtarzają w sieciach
społecznościowych jego zwolennicy. „To rewolucja bogaczy i burżujów,
którzy dokonują jej rękoma młokosów i ograniczonych umysłowo mieszczuchów z klasy średniej. Od początku zwróciłam na to uwagę, analizując zachowanie moich przyjaciół i znajomych” – pisała np. Natalia
Beg z Grodna.
Spojrzenie takie podzielają nawet rzetelni eksperci powiązani z białoruską
opozycją. Tak właśnie widzi sytuację przebywający na emigracji na Ukrainie białoruski socjolog Igor Tyszkiewicz, analityk Ukraińskiego Instytutu
Przyszłości, pracujący m.in. dla amerykańskiego National Democratic
Institute. Twierdzi on, że „jądrem protestów była i pozostaje miejska
klasa średnia”. Szacuje, że grupa ta liczy około miliona osób. Uważa, że
w skali populacji Białorusi to znacząca liczebnie siła, której bunt był
w stanie doprowadzić do poważnego kryzysu w państwie. „W każdym
systemie taką sytuację określa się jako kryzys polityczny. Miejska klasa
średnia długo żyła w stanie tzw. wewnętrznej emigracji. (…) Mamy
milion ludzi, którzy się upolitycznili i z którymi państwo nie potrafi się
komunikować. Na tym polega ten kryzys” – stwierdził5. Publicysta tygodnika „Przegląd” Jarosław Dobrzański zwrócił uwagę na fakt, że
główną przyczyna problemów Łukaszenki było dopuszczenie do dynamicznego rozwoju prywatnego sektora w sferze informatyki, „co w szybkim tempie skutkowało powstaniem rozbudowanego sektora gospodarki,
którego wpływy przełożyły się na politykę, ponieważ w tym sektorze
wytworzyła się warstwa ludzi zarabiających olbrzymie pieniądze, reprezentujących inny, prozachodni system wartości i zupełnie nieprzystający
do swojskich i siermiężnych wyobrażeń bat’ki zachodni, wielkomiejski,
konsumpcyjny styl życia”6.
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Drugą grupą, która licznie wsparła protesty, była młodzież, zwłaszcza
studenci. To właśnie do nich w głównej mierze adresowana była propaganda opozycyjnych sieci społecznościowych, głównie nadającego
z terytorium Polski telegramowego kanału Nexta. Było to o tyle zaskakujące, że do tej pory badania wykazywały apolityczność młodych Białorusinów. W świetle wyników badań międzynarodowego projektu European Value Study z 2018 roku, tylko 5 proc. Białorusinów urodzonych
po 1995 roku deklarowało, że polityka jest dla nich ważna, podczas
gdy w pokoleniu starszym o 10 lat było to już 13 proc.7 Według sondażu
przeprowadzonego w lutym 2020 roku przez Białoruski Instytut Badań
Strategicznych, większość młodych Białorusinów (59,9 proc.) deklarowała także, że ich poglądy polityczne nie różnią się od poglądów rodziców, a gotowość udziału w protestach politycznych deklarowało zaledwie 4,6 proc. Aż 68,9 proc. miało utrzymywać, że akcje protestu uważają
za niedopuszczalne8.
W tej sytuacji bunt młodzieży może świadczyć o skuteczności opozycyjnych portali i sieci społecznościowych typu Nexta czy Tut.by, którym
błyskawicznie udało się przebić do tego gremium ze swoją narracją o
sfałszowanych wyborach i potrzebie zmian. Sprzyjał temu fakt, że prorządowe kręgi były na polu propagandy w internecie właściwie nieobecne. A tymczasem, według wspomnianego wyżej sondażu, internet
pozostaje głównym źródłem pozyskiwania informacji aż dla 94,8 proc.
młodych Białorusinów, podczas gdy kontrolowana przez władze telewizja tylko dla 37,8 proc. z nich (prasa papierowa dla 10,4 proc., radio
dla 6,3 proc.). Odwrócenie opozycyjnych nastrojów wśród młodzieży
Aleksandr Łukaszenka uważa za jedno ze swoich głównych zadań. „Nie
może być tak, żeby wykładowcy i studenci wyższych uczelni występowali jako jakaś samodzielna siła na rzecz dezorganizacji społeczeństwa
i zniszczenia tego systemu, który budowaliśmy przez ćwierć wieku” –
ubolewał 5 lutego 2021 roku na spotkaniu z przedstawicielami środowiska naukowego.
Neutralność robotników
Na tym tle warto zwrócić uwagę na to, jaką postawę w powyborczym
konflikcie politycznym zajęli robotnicy, a szczególnie wielkoprzemy-
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słowa klasa robotnicza. Na Białorusi to wciąż potencjalnie poważna
siła polityczna. Jej liczebność ocenia się na około 600 tysięcy osób.
Opozycja bardzo liczyła na poparcie robotników, nawoływała do strajków protestacyjnych, próbowano tworzyć komitety strajkowe w wielkich
państwowych przedsiębiorstwach. Mimo usilnych zabiegów i propaKlasa robotnicza zachowała neu- gandowego nagłośnienia, akcja ta
poniosła fiasko. Wszystko ogranitralność, ale to wystarczyło,
żeby „Baćka” był w stanie opano- czyło się do nielicznych wieców
wać sytuację i utrzymać władzę. i krótkich przerw w pracy znikomej części załóg. Równocześnie robotnicy w szerszej skali nie poparli
też aktywnie Łukaszenki. Klasa robotnicza zachowała neutralność, ale
to wystarczyło, żeby „Baćka” był w stanie opanować sytuację i utrzymać
władzę. Sympatyzująca z protestami rosyjska liberalna „Nowaja Gazieta”
bez złudzeń podsumowała tę kwestię: „Protestujący wszystkie swoje
nadzieje na odsunięcie Łukaszenki wiązali właśnie ze strajkiem generalnym. Jednak w połowie drugiego tygodnia protestów stało się jasne,
że proces stanął w miejscu, strajki nie stały się masowym zjawiskiem
i wszystkie przedsiębiorstwa pracują” 9.
Jakie były przyczyny takiej postawy robotników? Przede wszystkim,
hasła strajkowe miały czysto polityczny charakter, bez żadnych socjalnobytowych postulatów. Sami liderzy robotniczych protestów przyznawali,
że robotnicy nie mieli materialnych przesłanek do strajkowania. Jednoznacznie stwierdził to jeden z członków opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, robotnik z Mińskich Zakładów Traktorowych (MTZ) Siergiej
Dylewski: – „Jak na Białoruś płace w naszym zakładzie są niezłe. Do
tego kierownictwo próbuje jakoś
…rezerwę wśród robotników
wzbudził zapewne program eko- rozwiązywać problemy mieszkanomiczny Cichanauskiej, zawie- niowe dla pracowników spoza
rający dobrze nam znane od lat Mińska, mamy ulgowe kredyty” –
90. neoliberalne recepty na
mówił w wywiadzie dla „Niezawi„uzdrowienie” gospodarki.
simoj Gaziety” 10. Inspirator protestów w kombinacie Biełaruśkalij Gleb Sandros w wywiadzie dla opozycyjnego portalu Tut.by uzasadniał fiasko akcji strajkowej tym, że
„ludzie mają związane ręce dobrymi płacami i świetnym pakietem socjalnym”11. Do tego rezerwę wśród robotników wzbudził zapewne program ekonomiczny Cichanauskiej, zawierający dobrze nam znane od lat
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90. neoliberalne recepty na „uzdrowienie” gospodarki: deregulacja rynku
pracy, uwolnienie cen (na Białorusi regulowane przez państwo są ceny
podstawowych produktów, takich jak chleb, woda, ziemniaki, mięso,
ryby, sól, makaron, konserwy, olej, zapałki, papier toaletowy itd.), pozyskanie zagranicznych inwestorów, zwłaszcza ponadnarodowych korporacji, prywatyzacja na szeroką skalę, wprowadzenie częściowej odpłatności systemu opieki zdrowotnej i rozwój prywatnych usług
medycznych, zmniejszenie liczby szpitali itp. Nie mogła też przemawiać
do robotników krytyka wspierania przez Łukaszenkę państwowych przedsiębiorstw dotacjami12. Co prawda, sztab wyborczy Cichanauskiej zaczął
w pewnym momencie dystansować się od tego programu, ale rządowa
propaganda dołożyła starań, aby jego główne założenia dotarły do opinii
publicznej. A sam Aleksandr Łukaszenka już w trakcie kampanii wyborczej zaczął głośno deklarować, że nie dopuści do dalszej prywatyzacji
białoruskiego przemysłu. – „Tu jest włożony wysiłek tych, których już
z nami nie ma. Jak moglibyśmy to sprzedać? W imię czego? Po co?
Spróbujmy sami popracować” – zwracał się do robotników Mińskich
Zakładów Traktorowych (MTZ) na przedwyborczym wiecu 29 maja
2020 roku13.
Spory wpływ na ostudzenie radykalnych nastrojów wśród robotników
miały też zapewne spotkania Łukaszenki z wiecującymi załogami w najbardziej gorącym momencie protestów. Burzliwy przebieg miała zwłaszcza wizyta „Baćki” w Mińskim Zakładzie Ciągników Kołowych (MZKT)
17 sierpnia 2020 r., gdzie przywitano go okrzykami „Odejdź! Odejdź!”.
Sytuacja była napięta, ale prezydentowi udało się uspokoić nastroje.
Swoją drogą, należy docenić odwagę osobistą Łukaszenki, który nie przestraszył się bezpośredniej konfrontacji z gniewnym tłumem robotników.
Komu służy białoruskie państwo?
Pozostaje pytanie, czy te grupy społeczne, które w czynny lub bierny
sposób przyczyniły się do zachowania władzy przez Aleksandra Łukaszenkę postąpiły zgodnie ze swoimi interesami? Część białoruskiej lewicy głosi, że obecny ustrój Białorusi nie leży w interesie pracowników
najemnych i aktywnie uczestniczyła w akcjach protestacyjnych. Jeden
z przedstawicieli tego nurtu, lider partii Zielonych Jurij Głuszakou,
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utrzymuje, że na Białorusi klasą panująca jest biurokracja, którą nazywa
„biurokratyczną burżuazją”, a państwo realizuje interesy właśnie tej
klasy, ściśle powiązanej z „interesami kapitału jako takiego”14. Odmienne
stanowisko reprezentuje m.in. proprezydencka, znacząca na białoruskiej
scenie politycznej, Komunistyczna Partia Białorusi, która ceni socjalny
charakter państwa białoruskiego, zabezpieczającego potrzeby szerokich
kręgów społeczeństwa. „Białoruski model rozwoju, zachowując socjalno-etyczne wartości, na jakich opierała się BSRR, pozwolił przezwyciężyć kryzys lat 90., osiągnąć stabilizację i rozwój społeczno-ekonomicznego potencjału kraju, zintegrować się z systemem gospodarki
światowej z uwzględnieniem narodowych interesów. Zorientowana socjalnie gospodarka sprzyjała korzystnym rozwiązaniom wielu kwestii
socjalnych i osiągnięciu pokoju wewnętrznego w społeczeństwie białoruskim” – czytamy w programie partii, która za cel strategiczny stawia
sobie powrót do w pełni socjalistycznego ustroju państwa.
Sam Aleksandr Łukaszenka w jednym z wywiadów dla rosyjskich mediów
tłumaczył niepowodzenie przewrotu brakiem „klasycznego podłoża, czyli
że gospodarka się zatrzymała, ludzie są bezrobotni, nie otrzymują wypłat
itd.”. – „U nas realne dochody ludBiałoruś to kraj wyróżniający się
ności wzrosły w pierwszym półniskim poziomem nierówności
roczu tego roku o 5,4 proc, a w zespołecznych, niskim bezrobociem, niewielką liczbą osób żyją- szłym roku około 7 proc.” –
cych poniżej poziomu ubóstwa
przekonywał 15. Opinię białorui wysokim wskaźnikiem rozwoju skiego przywódcy potwierdzają
społecznego.
wskaźniki międzynarodowych instytucji. Białoruś to kraj wyróżniający się niskim poziomem nierówności
społecznych, niskim bezrobociem, niewielką liczbą osób żyjących poniżej poziomu ubóstwa i wysokim wskaźnikiem rozwoju społecznego.
Według danych Banku Światowego, odsetek osób żyjących poniżej
granicy ubóstwa spadł na Białorusi w ciągu 18 lat z 41,9 proc. do 5,6
proc. w 2018 roku, co daje jeden z najniższych wskaźników w Europie.
Mierzący skalę nierówności społecznych współczynnik Giniego wynosił
dla Białorusi w 2020 roku zaledwie 24,75, co sytuuje ten kraj znacznie
poniżej średniej dla UE, a nawet poniżej opiewanych przez socjaldemokratów państw skandynawskich. W 2020 roku Republika Białoruś
zajmowała 53 miejsce na świecie (na 189 krajów) pod względem
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stopnia rozwoju społecznego (Human Development Index), co przy
wskaźniku HDI 0,823 sytuuje Białoruś w kręgu państw o bardzo wysokim stopniu rozwoju społecznego (dla porównania, Polska zajmuje
w tym rankingu 35 miejsce ze wskaźnikiem HDI 0,880). Od lat niski
jest na Białorusi poziom bezrobocia – w trzecim kwartale 2020 roku
wynosiło ono 4 proc., mierząc według standardów Międzynarodowej
Organizacji Pracy.
Taka sytuacja to efekt zachowania w znacznym stopniu przez Aleksandra
Łukaszenkę dziedzictwa ZSRR na polu socjalnym i ekonomicznym. Na
Białorusi ocalono rozbudowane systemy bezpłatnej ochrony zdrowia
i edukacji, państwo wciąż aktywne jest w sferze mieszkalnictwa, utrzymano niski poziom opłat komunalnych. Funkcjonuje wiele świadczeń
społecznych w rodzaju wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Zachowana
została także w gestii państwa wypracowana w okresie ZSRR baza przemysłowa. W rolnictwie bezwzględnie dominuje sektor społeczny – spółdzielcze kołchozy i państwowe sowchozy. Według różnych wyliczeń,
sektor państwowy wytwarza od 50 do 70 proc. białoruskiego PKB.
Przedsiębiorstwa z największymi przychodami to państwowe giganty:
rafineria w Mozyrzu (4 mld USD przychodów w roku 2019), rafineria
Naftan w Nowopołocku (3,7 mld USD w roku 2019) i kombinat produkcji
nawozów potasowych Białaruśkalij w Soligorsku (2,3 mld USD w roku
2019). Wielkie państwowe zakłady produkcyjne, takie jak Mińskie Zakłady Traktorowe (MTZ), Mińskie Zakłady Samochodowe (MAZ), Białoruskie Zakłady Metalurgiczne (BMZ), słynny Biełaz, producent opon
Bielszina z Bobrujska, wspomniane Wysoki (i wciąż rosnący) na BiaNaftan i Biełaruśkalij wciąż zatrud- łorusi jest poziom uzwiązkowieniają po kilkanaście tysięcy pracow- nia, powszechne są zbiorowe
ników. Bliskie tej liczby zatrudnio- układy pracy.
nych są kombinat Grodno-Azot czy zakłady produkcji maszyn rolniczych
Gomsielmasz w Homlu oraz wiele mniej znanych zakładów.
Wysoki (i wciąż rosnący) na Białorusi jest poziom uzwiązkowienia, powszechne są zbiorowe układy pracy. Lojalna wobec władz Federacja
Związków Zawodowych Białorusi (FZZB) jest organizacją masową,
skupia około 4 mln członków (w kraju liczącym 9 mln obywateli). Dwa
główne pola działalności białoruskich związków zawodowych to zawie-
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ranie układów zbiorowych oraz porozumień płacowych z państwem
i prywatnymi przedsiębiorcami, które na poziomie centralnym zawierane
są w cyklu trzyletnim. Związki zawodowe monitorują także poziom cen
podstawowych produktów. Według stanu na 1 stycznia 2020 r., w białoruskiej gospodarce funkcjonuje ponad 17 tys. układów zbiorowych.
Stan gospodarki białoruskiej daleki jest oczywiście od ideału, jej stabilne
funkcjonowanie zależy w znacznej mierze od dostępu do tanich surowców energetycznych z Rosji, co uzależnia Białoruś pod względem ekonomicznym od wschodniego sąsiada. Liberalni ekonomiści zarzucają
państwowemu przemysłowi niską wydajność i nierentowność. Jednak
patrząc z perspektywy przeciętnego pracownika, tym co wydaje się najbardziej uciążliwe jest niski poziom płac. Według danych Narodowego
Komitetu Statystycznego Białorusi, średnia płaca netto w grudniu 2020
roku wynosiła 1268 białoruskich rubli, czyli 1819 zł, a więc dwa razy
mniej niż w Polsce (3732 zł „na rękę” w 2020 r.). Do tego płace wielkoprzemysłowych robotników kształtują się poniżej średniej, np. malarz
w Mińskich Zakładach Samochodów (MAZ) może liczyć na wynagrodzenie na poziomie 1100 rubli brutto a frezer w Mińskich Zakładach
Produkcji Silników (MMZ) 950 rubli16. Oczywiście, niższe koszty życia
na Białorusi rekompensują tę różnicę, jednak dla części Białorusinów
chęć wyższych zarobków jest czynnikiem motywującym do emigracji
zarobkowej, na ogół czasowej, m.in. do Polski.
Czy Białoruś to dyktatura?
Mimo słabych punktów, generalnie system społeczno-ekonomiczny Białorusi moglibyśmy uznać za pociągający z socjaldemokratycznego punktu widzenia. Jednak europejscy socjaldemokraci nie przejawiają na
ogół takiego entuzjazmu. W Polsce partia Razem jest wręcz bardzo
mocno zaangażowana w poparcie dla białoruskiej opozycji, mimo jej
neoliberalno-nacjonalistycznego oblicza. Głównym powodem takiego
stanu rzeczy wydaje się być konstatacja zachodnich socjaldemokratów,
że na Białorusi nie ma demokracji. Mówi się o dyktatorskich czy autorytarnych rządach Łukaszenki. Nie wdając się w tym miejscu w analizy
dotyczące tego, na ile demokratyczne są burżuazyjne państwa Zachodu,
przyjrzyjmy się specyfice systemu politycznego Białorusi. Nie ulega
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wątpliwości, że na pewno jest wyraźnie odmienny od typowego zachodniego parlamentaryzmu. Zgodnie z konstytucją, Republika Białoruś
jest państwem o ustroju de facto prezydenckim, o ograniczonych uprawnieniach parlamentu. Partie polityczne odgrywają w nim drugorzędną
rolę, w liczącej 110 deputowanych Izbie Przedstawicieli aż 89 to bezpartyjni, a najsilniejsza frakcja partyjna – Komunistycznej Partii Białorusi – dysponuje jedynie 11 mandatami. Za to aż 68 deputowanych,
czyli 61,8 proc. składu, stanowią członkowie proprezydenckiego ruchu
społecznego „Biełaja Ruś”.
Można więc mówić o fasadowym charakterze białoruskiego parlamentaryzmu, jednak faktem jest, że formalnie ma on pod pewnymi względami bardziej demokratyczny wymiar niż w Polsce. Znacznie niższy
niż u nas jest np. próg udziału w wyborach parlamentarnych. Partie
polityczne mają prawo wystawia- Zgodnie z konstytucją, Republika
nia kandydatów bez żadnej Białoruś jest państwem o ustroju
zbiórki podpisów (po jednym na de facto prezydenckim, o ograniokręg wyborczy), do wystawienia czonych uprawnieniach parlakandydata przez grupę obywateli mentu. Partie polityczne odgrywają w nim drugorzędną rolę
wystarczy zebranie zaledwie tysiąca podpisów, ponadto prawo wysuwania kandydatów mają załogi
zakładów pracy liczących nie mniej niż 300 pracowników, co jest wyraźną formą dowartościowania klasy robotniczej w systemie politycznym Republiki Białoruś.
Wyjątkową na tle europejskim instytucją polityczną jest tzw. Ogólnobiałoruskie Zebranie Ludowe, którego obrady odbywają się co pięć lat.
Ten organ przedstawicielski nawiązuje do dawnego systemu władzy
rad w ZSRR. Nie ma formalnego
Aleksandr Łukaszenka określa
umocowania konstytucyjnego, ale
Zebranie Ludowe mianem „wyż- podjęte na nim ogólne ustalenia
szej formy demokracji” i wskadotyczące kierunków polityki
zuje na jego korzenie w tradycji
państwa
są realizowane przez własłowiańskich wieców.
dze ustawodawcze i wykonawcze.
Jest to wyraźne nawiązanie do dawnych radzieckich pięciolatek. Aleksandr Łukaszenka określa Zebranie Ludowe mianem „wyższej formy
demokracji” i wskazuje na jego korzenie w tradycji słowiańskich wieców.
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„Jest to szczególna forma ludowładztwa, demokratyczna instytucja,
która pozwala obywatelom Białorusi pełniej realizować prawo udziału
w sprawach państwa – nie tylko poprzez wybory na różnych szczeblach
i referenda, działalność parlamentu i miejscowych rad deputowanych”
– wyjaśniał w jednym z wywiadów17.
Instytucję tę można uznać także za pewien przejaw władzy pracowniczej,
ponieważ delegaci wybierani są przez załogi przedsiębiorstw i instytucji,
oczywiście nie tylko w przemyśle, ale we wszystkich gałęziach gospodarki. Wybory mają charakter pośredni – najpierw wybierani są delegaci
na zebrania miejskie, następnie obwodowe, a z tego poziomu na zebranie
ogólnobiałoruskie. Na każdym z etapów prowadzone są dyskusje nad
programem kolejnej pięciolatki. Wybór delegatów spośród członków
załóg pracowniczych powoduje, że w skład Ogólnobiałoruskiego Zebrania Ludowego wchodzą przedstawiciele wszystkich klas i warstw
społecznych białoruskiego społeczeństwa. W niedawnym VI Zebraniu,
które odbyło się w Mińsku w dniach 11-12 lutego wzięło udział 2400
delegatów. Największą grupę spośród nich – 30 proc. – stanowili pracownicy przemysłu, budownictwa i transportu, na drugim miejscu znaleźli się przedstawiciele sfery społeczno-kulturalnej, usług i mediów –
25,9 proc. Pozostałe grupy zawodowe to: pracownicy aparatu państwa
(14,8 proc.), rolnictwa i przemysłu spożywczego (8,2 proc.), parlamentarzyści (6,8 proc.), emeryci (5,9 proc.), pracownicy struktur siłowych
(4,1 proc.), uczniowie i studenci (1,5 proc.). Nie zabrakło i przedstawicieli prywatnego biznesu – w skali 2,7 proc.18 Z bardziej szczegółowej
statystyki z roku 2016 mogliśmy dowiedzieć się, że robotnicy przemysłowi stanowili wówczas 7,5 proc. delegatów, a kierownicy przedsiębiorstw 24 proc., prywatni przedsiębiorcy 2 proc.
Można się spierać, czy taka instytucja to lepsza forma demokracji od zachodniego parlamentaryzmu, ale przyznać trzeba, że przynajmniej jej
skład dość dobrze oddaje układ sił klasowych w społeczeństwie białoruskim. Co najważniejsze, ustalenia podjęte na ogólnobiałoruskich zebraniach są realizowane, a przynajmniej władze usiłują je realizować. Jednym
z ustaleń V Zebrania z 2016 roku było np. stworzenie 250 tys. nowych
miejsc pracy. Jaki był efekt? „W latach 2016-2019 na Białorusi stworzono
ponad 280 tysięcy nowych miejsc pracy. A więc plan na papierze co naj-
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mniej wypełnimy” – przyznawał opozycyjny portal Tut.by19. Innym
z celów było np. obniżenie ceny metra kwadratowego mieszkania do poziomu średniej miesięcznej płacy. W efekcie udało się jednak obniżyć do
wysokości tego wskaźnika tylko cenę budowy, a nie sprzedaży.
„Socjalnie zorientowana gospodarka”
Specyfika białoruskiego systemu ustrojowego sprawia, że trudno jednoznacznie zakwalifikować go do jakiegoś modelu teoretycznego. Często
komentatorzy mówią o kapitalizmie państwowym na Białorusi. Zdarzają
się jednak opinie, że w istocie mamy tam do czynienia z pewną formą
socjalizmu. Dziennikarka BBC Cristina J. Orgaz, która relacjonowała
protesty opozycji, nazwała gospodarkę Białorusi socjalizmem rynkowym
i państwem opiekuńczym. „Białoruś rozwinęła rodzaj planowej gospodarki, w połowie drogi między gospodarką państwową a w pełni otwartym
wolnym rynkiem” – oceniała w reportażu z ogarniętego powyborczym
konfliktem kraju20. Najbardziej zdecydowaną opinię w tej kwestii głosi
rosyjski geopolityk Walerij Korowin. „Białoruś to państwo kompletnego,
rozwiniętego socjalizmu, państwo socjalne z białoruską specyfiką na tle
niezmienionej flagi radzieckiej, KGB „Białoruś rozwinęła rodzaj plai komitetów rejonowych, choć z me- nowej gospodarki, w połowie
chanizmami rynkowymi i wolnością drogi między gospodarką pańdruku” – pisał w 2008 roku w pracy stwową a w pełni otwartym wolpod wymownym tytułem „Kraj dokoń- nym rynkiem”
czonego socjalizmu”. Niewątpliwie czynnikiem, który wzbrania nas przed
nazwaniem Białorusi państwem socjalistycznym jest fakt, że sami Białorusini tak nie określają swojego państwa, a władze nie stawiają sobie za
cel budowy socjalizmu. W oficjalnych wystąpieniach Białoruś określana
jest jako państwo „o socjalnie zorientowanej gospodarce”. „Siła białoruskiej władzy, istota zaufania do niej polega na tym, że nawet w najtrudniejszych czasach nie odeszliśmy od naszej socjalnej polityki, od socjalnie
zorientowanego państwa” – podkreślał Łukaszenka w swym wystąpieniu
podczas ostatniej ceremonii objęcia urzędu prezydenckiego21.
W państwie białoruskim kultywowane są pewne tradycje socjalistyczne,
ale brak spójnej ideologii o tym charakterze. Wciąż świętem państwowym
jest np. rocznica Rewolucji Październikowej. W 2020 roku właśnie 7 lis-
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topada prezydent Łukaszenka dokonał uroczystego otwarcia pierwszego
bloku Białoruskiej Elektrowni Jądrowej. Rokrocznie przemawia tego
dnia do narodu białoruskiego. W 2020 roku zwrócił w nim uwagę na
znaczenie Wielkiego Października dla uformowania się narodu białoruskiego. Według Łukaszenki, Białorusini wywalczyli sobie wówczas prawo
do własnej państwowości, którego dziś bronią „odpierając wyzwania ze
strony agresywnego zewnętrznego nacisku”. „To historyczne wydarzenie
dokonało się pod znakiem najważniejszych ogólnoludzkich wartości –
narodowego odrodzenia ludów i równości społecznej ludzi” – podsumował
znaczenie Rewolucji Październikowej22.
Niewątpliwie Białoruś pozostaje państwem najbliższym socjalizmowi
(w jego marksistowsko-leninowskim ujęciu) na obszarze Europy i przestrzeni postradzieckiej. Istnieje tam znacząca baza socjalno-ekonomiczna
i klasowa pod ewentualne dalsze przekształcenia w kierunku socjalistycznym. To nie tylko kwestia państwowego przemysłu i stosunkowo
Badania socjologiczne wykazują, licznej klasy robotniczej, ale także
zagwarantowane konstytucyjnie
że znaczna część Białorusinów
ma świadomość antagonistyczpaństwowa własność ziemi rolnej
nego charakteru relacji pomięoraz złóż surowców naturalnych.
dzy pracownikiem a właścicielem Mimo słabej organizacji polityczprzedsiębiorstwa.
nej, dość obiecująco prezentuje się
świadomość klasowa białoruskich pracowników. Badania socjologiczne
wykazują, że znaczna część Białorusinów ma świadomość antagonistycznego charakteru relacji pomiędzy pracownikiem a właścicielem
przedsiębiorstwa. W ramach jednego z projektów badawczych socjologowie z instytutu NISEPI z zaskoczeniem odkryli, że aż połowa respondentów zgodziła się z następującym zdaniem: „Pracodawca u nas próbuje
oszukać pracownika, a pracownik pracodawcę. Takie jest prawo natury”23.
Kryzys polityczny, jaki przechodzi Białoruś po ostatnich wyborach prezydenckich uwypuklił sprzeczności klasowe białoruskiego społeczeństwa
i wykazał polityczne znaczenie klasy robotniczej. Wbrew kalkulacjom
części lewicowych komentatorów, jak np. znanego rosyjskiego socjologa
Borysa Kagarlickiegi, białoruscy robotnicy nie poparli opozycyjnych
protestów, aby przekształcić je w socjalistyczną rewolucję. Paradoksalnie,
ewolucję w tym kierunku może poprowadzić ocalony dzięki ich biernej
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postawie Łukaszenka. Białoruski przywódca w wyniku powyborczej rewolty mocno zraził się do kręgów drobnej burżuazji, prywatnych przedsiębiorców. – „Widzieliśmy jak niektórzy z nich się zachowali, jak wzięli
kurs na likwidację państwa i państwowości w naszym kraju” – grzmiał
podczas listopadowego spotkania z liderem Federacji Związków Zawodowych Białorusi Michaiłem Ordą. Zagroził wówczas nacjonalizacją
tych prywatnych przedsiębiorstw, w których nie powstanie organizacja
związkowa24. To jeden z przykładów sugerujących, że Łukaszenka dąży
w nowej sytuacji do pozyskania mocniejszego oparcia w klasie pracującej.
Zobaczymy, do jakich konsekwencji politycznych to doprowadzi. Rozbudzenie politycznych aspiracji tzw. klasy średniej sprawia, że na dłuższą
metę zachowanie status quo będzie trudne, więc jakieś zmiany wydają
się na Białorusi nieuchronne. Krokiem w kierunku socjalistycznych przemian mogłoby być wprowadzenie konstytucyjnego zakazu prywatyzacji
państwowych przedsiębiorstw oraz nadanie konstytucyjnego statusu Ogólnobiałoruskiemu Zebraniu Ludowemu, co postulowali podczas jego obrad
przedstawiciele Komunistycznej Partii Białorusi.
Jacek Cezary Kamiński (1968) – publicysta i działacz lewicowy, wieloletni
dziennikarz i działacz sportowy. Publikował m.in. na łamach tygodników
„Myśl Polska” i „Przegląd”, w „Dzienniku Trybuna”, czasopismach „Dalej!
Pismo socjalistyczne”, „Nasze Argumenty” i „Polonia Ole!” (miesięcznik kibiców Polonii Warszawa) oraz na portalu „Socjalizm Teraz”. Współpracownik
portalu Strajk.eu. Namiętny obserwator świata rosyjskojęzycznego. Autor
książki „100 lat KS Polonia Warszawa. 1911-2011”.
Przypisy (dostęp źródeł elektronicznych na dzień 11.03.2021 r.):
1

www.vedomosti.ru/society/articles/2020/09/16/840201-golosov-tihanovskaya
https://nmnby.eu/news/analytics/6838.html
3
www.kommersant.ru/doc/4451976#id1933741
4
https://russian.rt.com/ussr/article/781543-lukashenko-intervyu-polnyi-tekst
5
https://echokieva.com/borba-za-vlast-v-belarusi-vzglyad-iznutri-i-trudnosti-oppozitsii/?fbclid=IwAR0Xe
6
www.tygodnikprzeglad.pl/wojna-o-bialorus/
7
www.dw.com/ru/поколение-лукашенко-почему-молодежь-беларуси-не-лезет-вполитику/a-49676906
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Białoruska lewica
i ideologiczna synteza
Aleksiej Dziermant
Na początku chciałbym powiedzieć, że nigdy nie zaliczałem się do ortodoksyjnych zwolenników marksizmu. Raczej do grona tych, dla których interesująca i bliska jest idea twórczego rozwinięcia jego przełomowych idei,
tak na przykład, jak czynili to Werner Sombart czy Ernst Niekisch. Jeśli
rozpatrywać idee lewicowe w takim sensie, to niewątpliwie mają one przyszłość. Także w naszym kraju. To jedna z przyczyn, które skłaniają mnie do
włączenia się w dyskusję o specyfice białoruskiej lewicy i jej perspektywach.
Lewicowy, czyli ludowy
Jak wiemy z badań socjologicznych dotyczących systemu wartości,
które obywatele Białorusi wiążą z naszym społeczeństwem (badanie
opinii publicznej „Białoruś i Partnerstwo Wschodnie: wartości narodowe
i europejskie”), wektor tych wartości ma jednoznacznie socjalistyczny
kierunek (pokój/stabilność, wielokulturowość, tolerancja, bezpieczeństwo socjalne, tradycje i dziedzictwo kulturowe). I w tej kwestii Białoruś
dość wyraźnie odróżnia się od krajów Unii Europejskiej, gdzie dominują
wartości liberalne: gospodarka rynkowa, dobrobyt gospodarczy, prawa
człowieka, wolności osobiste itd.
W zasadzie te rezultaty nie powinny być zaskakujące ze względu na to,
że w naszym kraju udało się zachować dziedzictwo radzieckiego przemysłu, reformy rynkowe nie były zbyt szeroko zakrojone, a państwo
w wymiarze symbolicznym nawiązuje do zwycięstw i osiągnięć białoruskiej republiki narodowej w składzie ZSRR. A więc system wartości
większości Białorusinów pozwala mówić o ogromnym potencjale wykorzystywania lewicowych, socjalistycznych idei przez różnorodne siły
polityczne. Naturalnie, najwcześniej i zapewne najbardziej efektywnie
ten potencjał eksploatowały obecne władze, podkreślając swoją ciągłość
z Białoruską SRR i kurs na budowę socjalnie zorientowanego modelu
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państwa. Trzeba obiektywnie przyznać, że idee lewicowe do dziś stanowią rdzeń białoruskiej tożsamości i w znacznym stopniu wciąż jeszcze
ukierunkowują politykę władz Białorusi, choć oczywiście problemy
ekonomiczne przymuszają je do poszukiwania również odmiennych
form zarządzania gospodarką.
Konglomerat socjalistycznych wartości, z którymi identyfikują się obywatele i znaczna część aparatu państwowego, na razie uniemożliwia
zwrot społeczeństwa i państwa ku
Trzeba obiektywnie przyznać,
że idee lewicowe do dziś stano- innym wartościom i orientacji związanej z ideologiami liberalizmu i ulwią rdzeń białoruskiej tożsamości i w znacznym stopniu
tranacjonalizmu. Zwolennicy tych
wciąż jeszcze ukierunkowują
ideologii z kolei zbliżają się ku sopolitykę władz Białorusi
bie, między innymi na bazie odrzucenia socjalistycznego fundamentu białoruskiej większości. Dołączają
do nich także nieliczne lewackie, anarchistyczne grupki – ze względu
na nihilistyczne motywy odrzucenia każdej władzy państwowej lub wychodząc z libertariańskiej logiki walki o prawa wszelakich mniejszości.
Jednak te prądy ideowe, choć mają pewną liczbę zwolenników, wciąż jawią się białoruskiemu społeczeństwu jako ideologiczna egzotyka i wątpliwe jest, aby stały się pociągające dla większości obywateli. W charakterze poszerzenia i urozmaicenia zespołu wartości ważnych dla naszego
społeczeństwa można sobie wyobrazić co najwyżej konserwatywną
platformę ideową, skoncentrowaną na kategorii wspólnotowych interesów, zachowaniu tradycyjnych tożsamości społecznych (rodzinnych,
religijnych, narodowych) i dziedzictwa kulturowego, ale bez nacjonalistycznego czy reakcyjnego odchylenia. W takim przypadku konserwatyzm będzie swego rodzaju żywiołowym komponentem ludowym,
organicznie dopełniającym lewicowe idee.
Rodem z BSRR
Dla konserwatysty ważna jest odpowiedź na pytanie: „Co chcemy konserwować?”. Odpowiedź na to pytanie nie może mieć charakteru uniwersalnego, zawsze zależy ona od specyfiki doświadczenia historycznego
konkretnego narodu. Dlatego możliwy jest swoiście białoruski konser-
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watyzm, odmienny od białogwardyjskich sentymentów do „Rosji, którą
utraciliśmy” czy od westchnień piłsudczyków do pańskiej Polski. Jakby
to nie wydawało się paradoksalnym, ale konserwować i rozwijać w białoruskim przypadku należy to, co realnie uformowało Białorusinów jako
naród, pozwoliło nam przetrwać i zwyciężyć w strasznej wojnie oraz
stać się jednym z najbardziej uprzemysłowionych krajów Europy Wschodniej. Tak, mówię o Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej,
naszej narodowej części składowej wielkiego radzieckiego projektu.
Jaki związek ma konserwatyzm z projektem rewolucyjnym? Bezpośredni. Po pierwsze, charakterystykę Związku Radzieckiego jako
państwa, gdzie miała miejsce zaplanowana „konserwatywna modernizacja” można znaleźć w literaturze naukowej (patrz np. A.G. Wiszniewskij „Sierp i rubel. Konserwatywna modernizacja w ZSRR”, Moskwa
1998). Po drugie, jest wielce interesujące, że niemieccy myśliciele
z kręgu „konserwatywnej rewolucji”, najbardziej przenikliwie ze wszystkich opisujący takie procesy zachoBiałorusini narodzili się jako
naród, i to naród pracy, w tyglu dzące w XX wieku jak totalna mototalnej mobilizacji (kolektywi- bilizacja, globalna ekspansja domizacji, industrializacji, urbaniza- nacji klasy robotniczej (Ernst Jüncji) i wojny partyzanckiej.
ger), teoria walki partyzanckiej
(Carl Schmitt), swoimi opisami w zadziwiający sposób „trafili” przede
wszystkim w białoruską rzeczywistość. To właśnie Białorusini narodzili
się jako naród, i to naród pracy, w tyglu totalnej mobilizacji (kolektywizacji, industrializacji, urbanizacji) i wojny partyzanckiej.
Co jest najważniejsze w dziedzictwie BSRR? Precedens powstania naszego pierwszego narodowego tworu państwowego. Rozwój w nim narodowego języka i kultury w koegzystencji z językami i kulturami bliskich narodów. Narodowe zjednoczenie 17 września 1939 roku,
zwycięstwo w wojnie i silna szczepionka przeciwko nazizmowi, kultowi
kolaborantów i wszystkiemu, co wraz z nimi zostało pokonane. Powojenna odbudowa i merytokratyczny system władzy wypracowany przez
pokolenie „partyzantów”. Udział w Wielkim Projekcie. Wszystko to
odróżnia Białorusinów od większości wschodnioeuropejskich narodów,
skonstruowanych na bazie językowej ekskluzywności, średniowiecznej
mitologii i antyradzieckim afekcie. A jeśli jest coś, co nas wyróżnia, to
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znaczy określa naszą rzeczywistą a nie wydumaną tożsamość, to właśnie
to warto i należy konserwować.
Czerwona Eurazja
O Wielkim Projekcie należy powiedzieć nieco więcej. Czasami wydaje
się, że wielu białoruskich lewicowców utraciło zdolność postrzegania
rzeczywistości w perspektywie wielkich przestrzeni, projektów, idei.
Daje się zaobserwować pewna analityczna rutyna poświęcona niepoNacjonalizm należy prze- kojącym liberalnym tendencjom w państwowym zarządzaniu gospodarką, nacjozwyciężać forsowaniem
własnej wizji narodowej
nalistycznym tendencjom w anarcho-subtożsamości i ponadnarokulturze itd. Ale bardzo mało jest syntezy
dowej perspektywy.
i konstruktywnego podejścia. Na liberalne
tendencje w ekonomice należy odpowiadać wypracowaniem i praktyczną
realizacją efektywnych modeli ekonomicznych. Nacjonalizm należy
przezwyciężać forsowaniem własnej wizji narodowej tożsamości i ponadnarodowej perspektywy.
Nie wystarczy po prostu skonstatować, że z Zachodu i Wschodu osaczają
nas imperialiści marzący o przejęciu naszego kraju, choćby nie do końca
socjalistycznego, ale znacznie bliższego socjalizmowi niż każde z sąsiednich państw. Ale nawet budowa socjalizmu w jednym, białoruskim
kraju nie rozwiązuje problemu konieczności alternatywy dla globalnego
kapitalizmu. Dziś na mapie świata praktycznie nie ma już prawdziwie
socjalistycznych państw (…). Oczywiście, pytanie jak doprowadzić do
likwidacji prywatnej własności środków produkcji, co jest niezbędnym
warunkiem budowy socjalizmu, pozostaje ważne, ale wątpliwe czy
można dziś dać na nie jednoznaczną odpowiedź. Raczej i w tej kwestii
należy znaleźć syntetyczne rozwiązanie, powiedzmy w duchu teorii Nikołaja Aleksiejewa o państwowo-prywatnym systemie gospodarczym.
Jest rzeczą oczywistą, że na dłuższą metę istnienie Białorusi jako społeczeństwa i państwa o socjalnym i socjalistycznym fundamencie, jest niemożliwe bez udziału w jakiejś nowej ponadnarodowej wspólnocie, która
dzięki wielkiej skali będzie mogła pozwolić sobie na stworzenie systemu
odmiennego od globalnego kapitalizmu. Czegoś na kształt próby kreacji
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takiego systemu niektórzy upatrują w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej,
która jednak na razie wygląda raczej jak klon liberalnej Unii Europejskiej.
W każdym razie dla Białorusi euroazjatycka przestrzeń to rzeczywiście
szansa na przetrwanie i zachowanie swojej tożsamości: przemysłowej,
politycznej, kulturowej. I dlatego być jedynie uczestnikiem już zainicjowanych procesów integracyjnych to za mało. Należy myśleć nad nowymi
modelami zarządzania ekonomiką i po…dla Białorusi euroazjalityką i propagować je. Do zrozumienia tycka przestrzeń to rzeczytej konieczności dochodzą już najbardziej wiście szansa na przetrwaprzenikliwi rosyjscy lewicowcy. To jest nie i zachowanie swojej
zadanie i dla białoruskiej lewicy: nie bać tożsamości: przemysłowej,
się ideologicznej syntezy, rosnąć w siłę politycznej, kulturowej.
dzięki rozmachowi myśli i działań, zachować rdzeń społecznej tożsamości,
korygować w razie konieczności linię państwa, dążyć do uczynienia
z niego eksperymentalnej placówki dla całej Eurazji. Czerwonej Eurazji.
Tłumaczenie: Jacek Cezary Kamiński
Artykuł stanowi fragment książki Aleksieja Dziermanta „Białoruś-Eurazja.
Pogranicze Rosji i Europy” (Moskwa, 2020). Autor jest politologiem i filozofem, pracownikiem naukowym Instytutu Filozofii Narodowej Akademii
Nauk Białorusi.

Nawalny albo bunt
sytych dzieciaków
Zachar Prilepin

Lekcje rosyjskiego (lekcja nr 117)

OD REDAKCJI: Zachar Prilepin
(ur.1975) to jedna z najbarwniejszych i najbardziej wpływowych postaci rosyjskiego życia
kulturalnego i politycznego.
Laureat wielu nagród literackich, w Polsce znany jest właśnie głównie jako pisarz, dzięki
publikacji kilku jego powieści
przez wydawnictwo „Czarne”.
Prilepin to jednak twórca aktywny na wielu polach: bywał
muzykiem rockowym, raperem,
aktorem, prezenterem telewizyjnym i producentem, jest także popularnym publicystą. Obecnie
pełni m.in. funkcję kierownika literackiego słynnego Moskiewskiego
Akademickiego Teatru Artystycznego im. Maksyma Gorkiego.
Od wczesnej młodości zaangażoNie ulega wątpliwości, że świat
wany był też w działalność polibędzie zmierzał na lewo. Jesteśtyczną, wiążąc się początkowo ze
my za państwem lewicowym.
specyficznie rosyjską formacją
ideologiczną, jaką jest ruch narodowo-bolszewicki. Stopniowo ewoluował ku bardziej tradycyjnym nurtom lewicy, czego domknięciem było wejście jego ugrupowania Za Prawdę w styczniu 2021
r. w skład socjalistycznej partii Sprawiedliwa Rosja – Patrioci – Za
Prawdę. „Nie ulega wątpliwości, że świat będzie zmierzał na lewo.
Jesteśmy za państwem lewicowym. Nie zamierzamy reanimować
radzieckiego socjalizmu, to niemożliwe. Żeby jednak było jasne,
jesteśmy za podstawowymi wartościami radzieckimi” – deklarował
w jednym z wywiadów telewizyjnych po powołaniu zjednoczonej
partii rosyjskich socjalistów. Z kolei marcu tego roku w czasie
wieczoru poświęconego francuskiemu wydaniu jego powieści „Nie-
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którzy nie pójdą do piekła” zadeklarował, że jest zwolennikiem
„rosyjskiego, prawosławnego socjalizmu XXI wieku”.
Z perspektywy polskich prawicowych i prozachodnich mediów
najbardziej kontrowersyjną kwestią jest jego zaangażowanie
w pomoc dla ludowych republik Donbasu, a zwłaszcza ponad dwuletni pobyt na froncie w charakterze zastępcy dowódcy batalionu
specnazu (2016-2018), który sam sformował. Przeżycia wojenne
znalazły odzwierciedlenie w dwóch jego ostatnich książkach: powieści „Niektórzy nie pójdą do piekła” (2019) i zbiorze opowiadań
„Ochotniczy romans” (2020). „Jest jakieś poczucie odpowiedzialności nie tylko wobec ludzi Donbasu, ale w ogóle wobec ruskich
ludzi, wobec rosyjskiej historii” – wyjaśniał motywy swojego zaangażowania militarnego w wywiadzie dla gazety „Kommersant”
w lutym 2017 r. „A tak w ogóle, to moi koledzy po fachu to, dosłownie, porucznik Dostojewski, porucznik Tołstoj, rotmistrz Czaadajew, kto tam jeszcze, porucznik Gumilow” – dodał, nawiązując
do głosów krytyki jego wojennej misji.
Od listopada 2017 roku prowadzi autorski program „Zachar Prilepin. Lekcje rosyjskiego” w telewizji HTB. W formule wideobloga prezentuje swoje spojrzenie na tematy związane z rosyjską polityką,
historią i kulturą. Zamierzamy w naszym kwartalniku zaprezentować cykl kilku zapisów tych audycji.
Rozpoczniemy od odcinka poświęconego głośnej niedawno w światowych mediach sprawie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Kreowany na lidera antyputinowskiej opozycji Nawalny stał się bohaterem międzynarodowego spektaklu medialnego po pełnej
tajemnic próbie jego rzekomego otrucia przez rosyjskie służby
w sierpniu 2020 roku. Z kolei po powrocie z leczenia do Rosji
w styczniu 2021 roku, mimo protestów ulicznych jego zwolenników i wypowiedzi czołowych zachodnich polityków, został skierowany do kolonii karnej. W kontrze do zachodnio-liberalnych narracji chcemy przedstawić Prilepinowski komentarz dotyczący
afery z rzekomym otruciem Nawalnego. Uważamy, że przybliżenie
polskiemu czytelnikowi punktu widzenia nieortodoksyjnie lewicowego rosyjskiego intelektualisty pozwoli na lepsze zrozumienie
tego, co dzieje się u naszego największego wschodniego sąsiada.
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➥ Nawalny powiedział, że za jego otruciem stoi osobiście
Putin. Debatuje nad tym cały świat. Kto w ogóle mógłby
w to uwierzyć? Nagle okazuje się – że wszyscy! No, prawie wszyscy…
➥ O co tam chodziło, do końca nigdy się nie dowiemy, nikt
nam tego nie powie.
➥ W naszym kraju świadomie hoduje się infantylne, nieodpowiedzialne i złośliwe anty-elity, które marzą
o likwidacji rosyjskiej państwowości.
LEKCJA 1.
Najbardziej przebojowe otrucie roku

R

osyjski opozycyjny polityk Aleksiej Nawalny poczuł się źle –
20 sierpnia podczas lotu z Tomska do Moskwy. Przez pierwsze
dwa dni pomocy medycznej udzielali mu lekarze z omskiego
szpitala. Wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. 22 sierpnia
pacjenta wysłano do kliniki w Berlinie, gdzie we wrześniu wybudzono
go ze śpiączki. Po wybudzeniu Nawalny powiedział, że za jego otruciem
stoi osobiście Putin. Debatuje nad tym cały świat.
Patrząc na to wszystko, można się nawet przerazić. Przeraża oczywiście nie Losza Nawalny, aktywny i na swój sposób czarujący chłopak,
z którym od lat znaliśmy się i kilkadziesiąt razy spotkaliśmy. Ostatni
raz w 2013 roku w przededniu
Przeraża ta rzesza ludzi, która
„rosyjskiej wiosny”. Przeraża nie
siedzi w Twitterze, Instagramie,
na wielomilionowych młodzieżo- kolejna antyrosyjska histeria,
wych platformach społecznościo- czyli kampania w europejskich
wych, bardzo historię Nawalnego mediach. Tu wszystko jest od
przeżywa i szczerze wierzy,
dawna jasne i niczego innego nie
że tyran chciał go załatwić.
można się spodziewać. Przeraża
ta rzesza ludzi, która siedzi w Twitterze, Instagramie, na wielomilionowych młodzieżowych platformach społecznościowych, bardzo historię
Nawalnego przeżywa i szczerze wierzy, że tyran chciał go załatwić.
Dzieciaki te bez końca piszą o Nawalnym, współczują mu i mają w
nosie, że nic się nie zgadza, że Rosję za pomocą tego chłopaka w modnych
trampkach próbują zaszczuć, blokując między innymi Nord Stream 2,
i właśnie te nastoletnie dzieci z Twittera i mediów społecznościowych
zostawić bez grosza, bez pensji tatusia, bez maminego zasiłku.
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Gdzie leży przyczyna takiego stanu rzeczy? Jedna z przyczyn polega
na tym, że nasze państwo z tymi wyrostkami nie pracowało, albo też
pracowało topornie, prostacko, niemądrze.
I co wynika z tego najbardziej przebojowego otrucia roku? Bardzo
źli omscy lekarze w bardzo złym omskim szpitalu uratowali życie bardzo
dobrego Aleksieja Nawalnego. To władza stoi za tym otruciem, posługuje
się starą, niepewną trucizną – nowiczokiem – za pomocą której nie udało
się dotąd nikogo zabić, ale chyba można raz jeszcze spróbować…
Następnie zaś rosyjskie władze wydały zgodę i pomogły wywieźć
opozycjonistę do Niemiec. Zapewne po to, żeby same siebie zdemaskować, do tego przed całym światem. Rosyjskie władze są takie paradoksalne: mogą rozpętać wojnę w Czeczenii lub też zrównać z ziemią
miasto Grozny, nie bacząc przy tym na ogólnoświatowe niezadowolenie.
A potem jeszcze na dodatek wytłuc wszystkich tamtejszych tzw. dowódców polowych, których przedtem nie złapali. To znów mogą rzucić
oddziały pacyfikacyjne przeciwko Saakaszwilemu i zatrzymać je – bynajmniej nie pod wpływem Zachodu, lecz z własnej woli –
u bram Tbilisi i leniwie zacząć się cofać. Albo też zacząć tańczyć
jakiegoś niedorzecznego kadryla. Zamiast tego żeby, jak to zwykle bywało, wziąć wszystko pod walec.
Zapytacie, po co ten cynizm? A ja powiem: po co ta głupota? Po co
ta nieprawdopodobna i śmiech budząca głupota z tym całym nowiczokiem powielana jest na cały świat?
Gdyby figuranta, o którym mowa, władze chciały naprawdę
otruć, nie wysłałyby go na leczenie do Niemiec. Prawda? Od
razu, jak tylko żona tego obywatela zwróciła się do mnie, natychmiast wydałem prokuraturze polecenie, by sprawdziła możliwość jego wyjazdu za granicę na leczenie, mając na uwadze,
że mogliby go nie wypuścić, bo obowiązywały go ograniczenia
związane z procesem sądowym w sprawie karnej. Miał ograniczone prawo wyjazdu. Od razu poprosiłem Prokuraturę Generalną o wydanie zezwolenia. I wyjechał.
A potem nam powiedziano, że znaleziono ślady nowiczoka.
Sławetnego i dobrze już znanego na całym świecie. Mówię:
dajcie nam, proszę, materiały. Po pierwsze – materiał biologiczny i oficjalne wnioski. Żebyśmy mogli z kolei i my to
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sprawdzić, żeby powstały oficjalne i formalno-prawne podstawy do wszczęcia postępowania karnego. Co w tej prośbie
jest takiego niezwykłego?
Prokuratura Generalna, zgodnie z naszymi umowami z Niemcami zwróciła się, i zwracała się jeszcze niejednokrotnie,
z prośbą o udostępnienie nam tych materiałów. Co w tym niezwykłego? Materiały te mogłyby stać się podstawą do wszczęcia postępowania karnego. I jeśli rzeczywiście sprawa ma charakter kryminalny – do przeprowadzenia śledztwa. Ale nikt
nam nic nie daje.
[Władimir Putin, prezydent Rosji. Obrady Międzynarodowego
klubu dyskusyjnego »Wałdaj«, 22 października 2020 roku]
Po co ta cała bzdura z nowiczokiem, no po co? Kto w ogóle mógłby w to
uwierzyć? A tu nagle okazuje się, że wszyscy! No, prawie wszyscy…
Wyniki analiz biologicznych materiałów przeprowadzonych we
wskazanych przez Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej
laboratoriach wskazują, że: pan Nawalny był poddany działaniu
substancji toksycznej – inhibitora cholinoesterazy. Biomarkery
inhibitora cholinoesterazy wykryte we krwi i moczu pana Nawalnego posiadają strukturę analogiczną do struktury substancji
toksycznych, wniesionych do załączników 1.A.14 i 1.A.15,
które zostały dodane do załącznika do Konwencji na 24 sesji
konferencji państw-uczestników w listopadzie 2019 roku.
Jednak ten inhibitor cholinoesterazy w załączniku do Konwencji
o zakazie broni chemicznej nie jest wymieniany.
Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej, 6 października 2020 r.
[Note by the Technical Secretariat: Summary of the Report
on Activities Carried Out In Support of a Request for Technical Assistance by Germany (Technical Assistance Visit –
TAV/01/20)]
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LEKCJA 2.
Hollywood wziął nas do niewoli
Oceńcie poziom tego patosu:
Los Aleksieja Nawalnego skupił na sobie uwagę krajów całego
świata. Tak więc świat czeka dziś na udzielenie odpowiedzi.
Powiadomimy naszych partnerów w NATO i Unii Europejskiej
o wynikach analiz i przeprowadzimy stosowne konsultacje, i
uwzględniwszy reakcję Federacji Rosyjskiej podejmiemy decyzje o adekwatnej wspólnej reakcji na te wydarzenia. Zbrodnia, której ofiarą stał się Aleksiej Nawalny, jest zbrodnią przeciwko wartościom podstawowym, za którymi się opowiadamy.
[Angela Merkel, kanclerz Niemiec, 2 września 2020 roku.]
Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson nazwał użycie broni chemicznej przeciwko Nawalnemu oburzającym. Przewodnicząca Komisji
Europejskiej Ursula von der Leyen i głowa unijnej dyplomacji Josep
Borrell wezwali do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. A sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiedział podjęcie konsultacji z członkami sojuszu na temat odpowiedzi na ten akt. Też kogoś
otrują, czy też od razu zbombardują?
Kandydat na prezydenta USA, Biden, też jest dobry. Skrytykował
Trumpa za to, że ten nie reaguje na sytuację z Nawalnym w sposób
właściwy. Cytuję: „Nie potępił ataku na Na- Wiecie za co lubię nasze
walnego. Jego milczenie to współudział”. władze? Za poczucie stylu.
Wątpię czy Biden w ogóle był wcześniej w Za elementarne poszanowastanie wymówić bez błędu nazwisko na- nie ludzkiej przyzwoitości.
szego opozycjonisty. Dlatego że najpewniej dowiedział się o jego istnieniu dopiero w sierpniu tego roku.
Może wypowiem się teraz w duchu Włodzimierza Majakowskiego.
Nasze władze niezbyt i bynajmniej nie często na to zasługują, ale dziś
to powiem. Wiecie za co lubię nasze władze? Za poczucie stylu. Za elementarne poszanowanie ludzkiej przyzwoitości. No bo nie sposób wyobrazić sobie prezydenta Federacji Rosyjskiej, który po usłyszeniu o
kolejnym wyskoku kogokolwiek – czy to prezydenta USA, czy tureckiego, Erdogana, czy też o rozpędzeniu kolejnej demonstracji we Francji
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z zabitymi czy okaleczonymi na całe życie, krótko mówiąc, o wyskoku
któregokolwiek ze swoich kolegów – zacząłby pleść takie prostackie i
żałosne głupoty. O tym, że jest to oburzające, że zbrodnia jakiegoś Mac…nasi demokratyczni kole- rona skierowana jest przeciwko, jak to
nazywają, prawom i wartościom, których
dzy rozpętali w ostatnim
bronimy. I dalej w tej tonacji.
trzydziestoleciu dziesiątki
konfliktów na całej kuli
No nie przyjdzie nam to do głowy.
ziemskiej i zginęły w nich
Dlatego że w końcu jakichś zasad przymiliony ludzi.
zwoitości trzeba się trzymać, moi drodzy.
A nasi demokratyczni koledzy rozpętali w ostatnim trzydziestoleciu
dziesiątki konfliktów na całej kuli ziemskiej i zginęły w nich miliony
ludzi. Tak więc nie gadajmy o tym, że
Polityka światowa stała się Nawalny struł się licho wie czym, ale
głęboko infantylna. Infanmówmy o tym, że zginęły, powtarzam,
tylna i skierowana do infanmiliony ludzi i miliony zostały okaletylnych.
czone, a miliony straciły dach nad głową.
Rosja spogląda na to jasnymi smutnymi oczyma i nikogo o niczym
nie poucza. – Bo któż jest bez grzechu? – mówi. – Nikt. A tu wszyscy ci
faryzeusze, ci grymaśnicy, ci… – nie znajduję nawet dla nich określenia
– nagle zabierają głos. Nie było ani sądu, ani śledztwa, nic nie jest jasne!
A ci, jak te żaby, przekrzykują się rechotem. Ni wstydu, ni sumienia.
Polityka światowa stała się głęboko infantylna. Infantylna i skierowana
do infantylnych. Tych, którzy rozumują w kategoriach hollywoodzkiego
filmu i gry komputerowej. Zdrowy rozsądek tam nie obowiązuje. Najważniejsza jest fabuła, fabuła! To przecież Hollywood, nie czujecie tego?
Gotowa ekranizacja!
Opozycjonista został otruty w Rosji najstraszniejszą trucizną! Błyskotliwa operacja z udziałem dyplomatów – wywieźli go do najlepszego
szpitala w Europie. U opozycjonisty, jak u Bourne’a – tego z filmu
o jednobrzmiącym tytule – pojawiają się przebłyski świadomości. Przypomina sobie, już sobie przypomniał! Już wie, kto to zrobił. To zrobił
tyran. Przywódczyni Niemiec, leciwa i mądra kobieta, prawie jak szefowa wywiadu w filmie o agencie 007, wygłasza serdeczne, matczyne
komentarze na temat tego, co się dzieje. Nie da się zastraszyć. Za jej
matczynymi zmarszczkami kryje się żelazny charakter. Teraz fabuła
powinna rozwijać się dalej. W finale tyran zostanie obalony.
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No co, widzieliście to kino? Ja widziałem. Widziałem ze sto razy.
Już mnie od tego skręca. Ale wielu innych widocznie nie. Siedzą ze
swoim popcornem, jedzą i kruszą go na spodnie, na brzuch, na klawiatury
komputerów. Hollywood wziął nas do niewoli.
LEKCJA 3.
Spisek dzieciaków

N

o a jak tam nasz liberalny hufiec, co u nich? Ktoś ośmielił się
mieć wątpliwości? Ktoś powiedział może: chłopaki, tak nie
wolno, może Rosja i jest tyranią, ale to w końcu mój kraj i ma
on legalnie wybrane władze, a władze te mają prawo domniemania niewinności i tak dalej? Przecież ci nasi opozycjoniści to ludzie praworządni! A może nie? No? Żaden nie zabrał głosu. Ani jeden. Ze wszystkim z góry się zgadzają. A jeśli ktoś coś powiedział, to zawsze był to
głos poparcia dla naszych zachodnich partnerów.
Muzyk Siergiej Sznurow… Ten napisał wiersz, że teraz jest już całkiem za Nawalnym i w ogóle wierzy w wersję z otruciem. Trochę
znałem Siergieja i sądziłem, że jest nieco bardziej rozgarnięty.
Sytuacja z Nawalnym wykracza poza granice dobra i zła. Co
to za jezuicka metoda odwetu?! – napisała w Telegram-kanal
[celebrytka i dziennikarka] Ksenia Anatoljewna Sobczak.
[Ksenia Sobczak, Telegram-kanal, 20 sierpnia 2020]
Miałem trochę kontaktów z Ksenią i sądziłem, że jest nieco przytomniejsza. Stwierdzam ze smutkiem, że w całości percepcja rzeczywistości Sznurowa, Sobczak, [Olgi]
To spisek dzieciaków. PrzejedzoBuzowej i jeszcze tysięcy, dziesiąt- nych, rozpuszczonych, bezczelków tysięcy im podobnych jest nych, oszalałych z bezkarności,
identyczna. Bo przecież jeszcze nierozumnych, upaćkanych posetki artystów i artystek wypowie- widłami, wylizanych przez pańdziały się w podobnym duchu. Pub- stwo od stóp do głów dzieciaków.
licznie. To spisek dzieciaków. Przejedzonych, rozpuszczonych, bezczelnych, oszalałych z bezkarności, nierozumnych, upaćkanych
powidłami, wylizanych przez państwo od stóp do głów dzieciaków.
Bożesz ty mój, co się z nami dzieje?!
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Tymczasem zaś, przypomnę, Parlament Europejski zażądał zablokowania Nord Stream 2 z powodu otrucia Nawalnego. 532 głosy oddano
za, 84 przeciwko, 72 parlamentarzystów się wstrzymało. W przyjętej
przez ten parlament uchwale jest mowa o konieczności wezwania Rosji
do zmiany bądź w ogóle rezygnacji z ustaw, które są sprzeczne z umowami
międzynarodowymi. Chodzi przede wszystkim o poprawki do konstytucji
w części o zagranicznych agentach i niepożądanych organizacjach.
Ale to nie wszystko. Prócz tego europarlamentarzyści:
Wzywają państwa członkowskie Unii Europejskiej do izolowania
Rosji na forach międzynarodowych, takich jak G8 i inne, i krytycznej analizy współpracy UE z Rosją poprzez rozmaite polityczne platformy.
Żądają przyjęcia strategii nakierowanej na wspieranie rosyjskich
dysydentów, organizacji pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego w ogóle i niezależnych mediów, a także stworzenia
dla młodych Rosjan dodatkowych możliwości kształcenia się w
Unii Europejskiej.
I wszystko to, że tak powiem, podoba się naszej tak zwanej opozycji.
Zresztą, jaka to opozycja? To najzwyklejsi kolaboranci. Dzisiaj cieszą
się z tego, że Merkel grozi odwetem za naszego opozycjonistę i wszystkie
kraje Zachodu jej wtórują i wyliczają
Opozycją tutaj jestem ja, my nam sankcje na kalkulatorze, a jutro
– a nie oni! Oni – w żadnym
będą witali okupacyjną administrację.
wypadku.
Tak czy nie?
A może u nas w ogóle nie ma opozycji, co? Opozycją tutaj jestem
ja, my – a nie oni! Oni – w żadnym wypadku. Cynicznie lecz zabawnie
ujął to muzyk rapowy Rich [Richard Siemaszkow]:
Śpiączka dała temu opozycjoniście wielki międzynarodowy
mikrofon, który ten przysunął jak najbliżej gardła i ile sił krzyknął: „Za otruciem mnie stoi osobiście Putin!”. Zdanie, o którym
marzył przez całe swoje polityczne życie. Zdanie, które rekompensuje wszystkie wydatki na brand Nawalnego. Zdanie,
po które przychodziła do szpitala Angela Merkel. Zdanie, po
które przyjechał do Niemiec nasz miły i najbardziej popularny
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bloger Jurij Dudź. Zdanie, po którym nikomu już nie są potrzebne żadne dowody, śledztwa, ekspertyzy, epikryzy – nic
z tego nie jest już potrzebne.
Oddzielnie słów kilka o Dudziu, który przeprowadził z Nawalnym
wywiad obejrzany już przez licho wie ile osób. Nawiasem mówiąc,
Jura Dudź zrobił go w swoim propagandowym stylu. Wydobył wszystko,
co najbardziej romantyczne w tej historii, w stylu Jacka Londona. Jednak
ani jednym cokolwiek nieoczywistym pytaniem nie docisnął. A jest ich
bardzo, bardzo dużo. Zaczynając choćby od tego, dlaczego o Nawalnego
tak bardzo się troszczą władze Niemiec, ale też i USA. Chronią one jakoby nie tyle Nawalnego, co obywateli Niemiec przed jego wrogami.
Pozostawił też bez komentarza odpowiedź na pytanie o sławetną Marię
Piewczich, która – jak mówi Nawalny – zawsze pracowała u niego jako
kierowniczka Wydziału Śledczego, ale na żadnej liście płac, nie wiedzieć
czemu, nie figuruje.
Co się wydarzyło, nie sposób zrozumieć do końca. Są jednak rzeczy
oczywiste. To rola Marii Piewczich. Szeregowa pracownica FBK [Fundacja Walki z Korupcją]?
1. Z Londynu – co już samo w sobie powinno być ciekawe,
2. przywozi Nawalnemu teksty śledztw na pendrive. Z Londynu.
3. Kierowała „przeszukaniem” w pokoju hotelowym Nawalnego,
przy czym dokładnie wiedziała, czego szuka i zabrała ze sobą
„buteleczkę z nowiczokiem”.
4. Nie wzięła jej na pokład samolotu, lecz po prostu kupiła nową
„buteleczkę Nawalnego” na lotnisku w Nowosybirsku.
5. Potem zaś odleciała niemieckim samolotem medycznym wraz
z Nawalnym do Berlina.
6. Została w Berlinie na kilka tygodni, odwiedzała „rygorystycznie
strzeżonego” Nawalnego w szpitalu. W jakim celu? Dlaczego
nie odleciała do domu w Londynie?
Chcecie powiedzieć, że to „tylko Maria”? I wcale nie oficer
prowadząca?
[Nikołaj Starikow, Telegram-kanal, 23.10.2020,
https://t.me/ASGasparyan/8642]
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Oczywiście nikt [w wywiadzie Dudzia] nie mówił o licznych sankcjach, które próbują zaaplikować Rosji za sprawę Nawalnego. W ogóle
nie dyskutowano nad tym, że świat zachodni wykorzystuje wychudłego
…świat zachodni wykorzys- opozycjonistę jako mięso armatnie, byle
tylko wygrać jakiś pionek w długiej partuje wychudłego opozycjonistę jako mięso armatnie,
tii szachowej z Rosją. Ogólnie biorąc
byle tylko wygrać jakiś pio- nieprawdopodobna ilość mętnych bzdur,
nek w długiej partii szachoktóre w ogóle nie interesują Jurija Duwej z Rosją.
dzia, bo znacznie bardziej interesujące
jest słuchanie zawikłanej opowieści o pojedynku między Putinem i Nawalnym. To właśnie łykną dzieciaki w Internecie.
W internecie wywiad ten i screenshoty z niego przenoszą się w
postach na wszystkie młodzieżowe wielomilionowe fora. Wszyscy go
chwalą, rzecz oczywista. No bo Nawalny jest maksymalnie bliski duchowo, że tak powiem, swoim parafiaNawalny, jak to się mówi,
jest bliski ludowi Internetu nom. Podczas całego wywiadu Nawalny
i dlatego lud ten jest gotów wstawiał swoje motywy: popularny filmu wierzyć, bo to kultumik rysunkowy „Rick and Morty”, zespół
rowo „swój chłop”.
Krovostok, grę komputerową Counter
Strike, Wiktora Pielewina, filmy „Strach i wstręt w Las Vegas”
i „Spiderman”.
Nawalny, jak to się mówi, jest bliski ludowi Internetu i dlatego lud ten
jest gotów mu wierzyć, bo to kulturowo „swój chłop”. Dudź również jest
kulturowo bliski temu ludowi Internetu, dlatego też taki duet oddziałuje
dwakroć bardziej efektywnie. Sznurow też jest bliski, więc w trójnasób.
Oni są bliscy, a my nie. Ja na przykład nie widziałem „Rick and
Morty”, nie grałem w Counter Strike, Krovostok też mi nie leży, bo
lubię takich muzyków jak Tipsi Tip i Chester, a „Spidermana” też nie
widziałem. Dziś jestem z tego powodu niemal dumny. Niby nie ma do
tego żadnych powodów, ale to szczęście, po prostu szczęście, że nie
jestem do was podobny. Do motłochu. Bo jesteście motłochem.
LEKCJA 4.
Infantylne, nieodpowiedzialne i złośliwe anty-elity

R

osyjskie MSZ nazwało otrucie Nawalnego wyreżyserowaną od samego początku antyrosyjską prowokacją. Nasze Ministerstwo
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Spraw Zagranicznych wystąpiło z apelem na fejsbuku i wezwało do
podjęcia uczciwej i ścisłej współpracy z Rosją w sprawie Nawalnego.
Cytat z oświadczenia MSZ:
Po pierwsze, oficjalnie potwierdzamy, że cała niegdyś posiadana przez nas broń chemiczna została zniszczona pod surowym międzynarodowym nadzorem. Ten pracochłonny proces
został zakończony 27 września 2017 roku. 11 października tegoż roku Dyrektor Generalny Sekretariatu Technicznego OPCW
certyfikował ostateczną likwidację broni chemicznej w Federacji Rosyjskiej. Jeśli zaś chodzi o bojową substancję chemiczną
zwaną na Zachodzie „nowiczok”, to jego struktura i widmo
masowe zostały po raz pierwszy ujawnione w 1998 roku w bazie spektralnej danych amerykańskiego instytutu Standard.
Znamienne jest, że informacje o tej substancji trafiły tam
z centrum badawczego Ministerstwa Obrony USA. Następnie
na bazie wspomnianego związku powstała cała rodzina toksycznych związków chemicznych nieobjętych zakresem Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej. Pracowało nad nimi wraz
z Amerykanami nie mniej niż 20 krajów Zachodu. Tak więc
nowiczok jest brandem czysto zachodnim, jego syntezy dokonano w tych krajach i jest w ich posiadaniu w 140 wariantach.
U nas go nie ma.
Po drugie, przeprowadzone w Omsku badania biomateriałów
Nawalnego nie wykazały obecności śladów otrucia go bojowym
związkiem chemicznym. Lekarze Charité również ich nie znaleźli. Wykryli je za to niemieccy wojskowi. Po upływie prawie
tygodnia.
Po trzecie, raz jeszcze podkreślamy, że podstawą do wszczęcia
śledztwa w sprawie Nawalnego jest potwierdzenie faktu dokonania wobec niego czynów przestępczych. Do podjęcia niezbędnych procedur procesowych potrzebne są wyniki analiz
pacjenta wskazujących na otrucie go, przekazania których
strona niemiecka nam odmawia. Zgłoszenie domniemanego
przestępstwa, co może uczynić sam poszkodowany bądź jego
przedstawiciel prawny, jest niewystarczające. Na tej podstawie
prowadzone jest tylko dochodzenie przedwstępne.
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Tymczasem Nawalny upierał się przy swoim i w odpowiedzi oświadczył:
Odmowa powrotu do Rosji oznaczałaby w moim wypadku, że
Putin osiągnął swój cel. Teraz moim zadaniem jest pozostanie
facetem, który się nie boi. I nie boję się. Choć ręce mi się trzęsą
– to nie ze strachu, lecz właśnie przez to zdarzenie. Dawać Putinowi takiego prezentu i nie wracać do kraju nie zamierzam.
Nadal będę jeździł po rosyjskich regionach, zatrzymywał w hotelach i pił wodę, która jest w pokojach, tak jak przedtem.
Nawalnemu odpowiedział z kolei rzecznik prasowy prezydenta, Pieskow:
Uważamy, że podobne oskarżenia pod adresem prezydenta
Rosji są całkowicie bezpodstawne i niedopuszczalne. Co więcej,
powiem że szereg takich wypowiedzi we wspomnianej publikacji uważamy za jednoznacznie obraźliwe, jak też nieakceptowalne. Chcemy zbadać wypadek z „berlińskim pacjentem”
i ustalić przyczyny zdarzenia. W tym celu musimy uzyskać informację od tych, którzy znaleźli w analizach ślady otrucia.
Każdy obywatel Rosji może w dowolnym czasie wrócić do ojczyzny. Nie ma w tym żadnego bohaterstwa. Leczenie można
kontynuować w kraju. I tak właśnie praktycznie robią wszyscy,
dlatego że w naszym kraju ratuje się życie. Życie tego pacjenta
również zostało uratowane właśnie w Rosji.
Wiele rzeczy mnie w Rosji denerwuje, a nawet doprowadza do szału.
W tym wypadku należy jednak docenić niezwykłą cierpliwość i spokój
naszych oficjeli. Rozmawiają jak z dziećmi. Rozmawiają ze światem
jak z dziećmi. Nawet jeśli mamy we właNawet jeśli mamy we władzach bardzo złych dorosłych, to jednak
dzach bardzo złych dorosłych, to jednak prezentują prezentują się jako ludzie dorośli. Nie
się jako ludzie dorośli. Nie
wszystkie kraje mogą się tym pochwalić.
wszystkie kraje mogą się
Ludzie dorośli, którzy, niestety, przez
tym pochwalić.
sam fakt swoich odpowiedzi, tłumaczeń,
wyjaśnień, wynieśli Aleksieja Nawalnego na niewyobrażalny poziom
dialogu. To dopiero! Kto by pomyślał… Pewnie nie mieli wyboru. Gdyby
milczeli, powiedzianoby, że się boją. Odpowiedzieli, ale nie pomogło.
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Prawdę mówiąc, mógłbym na tym zakończyć, ale są przecież tacy,
którzy zapytają: a o co w tym wszystkim chodziło? W tym samolocie. O
co tam chodziło, jak sądzę, do końca nigdy się nie dowiemy, nikt nam
tego nie powie. Ale szukać oczywiście należy tego, kto ma z tego korzyść.
Kto na tym korzysta? Na Zachodzie wśród setek wypowiadających
się rozlegają się odosobnione głosy osób przytomnych. Deputowany
do Bundestagu z ramienia partii Alternatywa dla Niemiec, Waldemar
Gerdt, oskarżył zachodnie służby specjalne o otrucie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego:
Wiem jedno, że ten projekt był z góry zaplanowany i miał na
celu pogorszenie stosunków między Rosją i Niemcami, i tu
Nawalny po prostu sam się trafił, jako jeden z tych działaczy,
w stosunku do których taki projekt zadziała.
[Waldemar Gerdt, deputowany do Bundestagu z ramienia
partii Alternatywa dla Niemiec]
Redaktor gazety „Struggle/La Lucha” [komunista] Greg Butterfield
uważa, że Centralna Agencja Wywiadowcza USA i inne służby specjalne
mogły wykorzystać rosyjskiego opozycjonistę do tego, żeby sprowokować pogorszenie stosunków Rosji i Niemiec. Twierdzi, że wielu po
cichu podejrzewa właśnie Waszyngton
o udział w wydarzeniach na Białorusi …udział rosyjskich służb
i w ormiańsko-azerbejdżańskim kon- specjalnych w otruciu Nawalnego jest mało wiarygodny,
flikcie w Górskim Karabachu. Nawalny jako że dla Kremla sytuacja
jest jeszcze jednym pionkiem w ich roz- ta nie jest korzystna.
grywce – tak właśnie powiedział. Zauważył, że udział rosyjskich służb specjalnych w otruciu Nawalnego
jest mało wiarygodny, jako że dla Kremla sytuacja ta nie jest korzystna.
Cytat:
Powstaje pytanie, komu daje korzyść zamach na Nawalnego,
do tego tak fatalnie przeprowadzony? Jest oczywiste, że nie
władzom Rosji, to tylko propaganda Zachodu – mówi Butterfield. – Możliwe, że służby specjalne spróbują skierować tę
sprawę do Międzynarodowego Trybunału Karnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i innych tego rodzaju orga-
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nów. Pomoże to Waszyngtonowi i UE w przyszłych antyrosyjskich działaniach wojennych i w ekonomicznym sabotażu.
I to tyle.
Czy mamy prawo oskarżać zachodnie służby specjalne o całą tę historię? Pewnie nie. Ale oni nas przecież oskarżają! No więc wzywamy
wszystkich do zachowania elementarnej logiki. Do niczego więcej.
Borysa Niemcowa [w 2015 r. – red.] zabito w pobliżu Kremla
w chwili, gdy płonęła „rosyjska wiosna”, Krym przestał już być ukraiński
i zapalił się Donbas. Nawalnego omal nie zabito w chwili, kiedy wszystkie inne argumenty związane z Nord Stream 2 przestały działać, a próba
kolejnego Majdanu – tym razem w Mińsku – wyraźnie splajtowała. Dla
ludzi, którzy stoją za tymi dwoma zamachami – udanym na Borysa
Niemcowa i nieudanym na Aleksieja Nawalnego – nie ma nic świętego.
Są absolutnymi pragmatykami. Zeżrą każdego. Tych dzieciaków, które
siedzą przed swoimi komputerami i łykają wszystkie bzdury o krwawym
KGB, która truje nowiczokiem opozycjonistów, jeśli będzie trzeba –
też pożrą. Ale dzieciaki teraz oczywiście w to nie uwierzą – są przecież
dziećmi. Daj Boże, aby kiedyś wydoroślały.
Nawiasem mówiąc, zanim zjedzą te dzieci, zjedzą naszą władzę,
wraz z naszą państwowością. Pewnie, że zjedzą! W każdym razie, jeśli
państwo to będzie nadal patronowało temu rozkładowi i świadomemu
dokarmianiu w kraju infantylnych anty-elit.
Może powtórzę to, żeby utrwalić. W naszym kraju świadomie hoduje
się infantylne, nieodpowiedzialne i złośliwe anty-elity, które marzą
W naszym kraju świadomie ho- o likwidacji rosyjskiej państwowości.
duje się infantylne, nieodpowie- Po to, żeby zbudować – jak to nazywają – normalny kraj. W rzeczywisdzialne i złośliwe anty-elity,
które marzą o likwidacji rosyj- tości zaś chodzi o coś innego.
skiej państwowości.
O zniszczenie go, żeby na tym miejscu żadnego kraju nie było, a tylko destruktywny, amorficzny twór
w miejscu byłej Rosji. Patrzcie im na ręce, wkrótce zrobią kolejny ruch.
Sądzę, że wiosną. Wiosną przyszłego roku.
Tłumaczenie: Borys Hass

Warszawa, 02.11.2020 r.

Warszawa, 18.11.2020 r.

Z rewolwerem
na łamistrajków
Strajki generalne w Warszawie w roku 1921

Piotr Ciszewski
Okres po zakończeniu bitwy warszawskiej 1920 roku jest
oficjalnie przedstawiany jako czas krzepnięcia młodej polskiej państwowości oraz dążenia do normalizacji stosunków
społecznych. Wydarzenia roku 1921, które miały miejsce
w Warszawie jeszcze przed podpisaniem Traktatu Ryskiego,
kończącego wojnę z Rosją Radziecką, pokazują jak odległa
od rzeczywistości jest ta narracja. Miasto doświadczyło
wtedy jednej z największych fal strajków w historii. Dochodziło do starć robotników z werbowanymi przez endeków
łamistrajkami, a nawet przypadków użycia przez strajkujących broni palnej.

G

łówny konflikt na przełomie roku 1920 i 1921 dotyczył sytuacji
kolejarzy. Była to jedna z liczniejszych grup zawodowych
w ówczesnej Polsce, a także stosunkowo wysoko wykwalifikowana.
Jednocześnie państwowe regulacje dzieliły pracowników kolei na liczne
kategorie płacowe. Zróżnicowane były też kryteria uprawniające do
otrzymywania deputatów, czyli wynagrodzeń w naturze – głównie
w podstawowych produktach konsumpcyjnych, a także opale na zimę.
W sytuacji braków zaopatrzenia takie wsparcie dla rodzin kolejarskich
miało bardzo duże znaczenie. Skomplikowany system wyliczania pensji
oraz zróżnicowanie grupy przeszkadzały kolejarzom. Władze wykorzystywały podziały między pracownikami, aby doprowadzać do spadku
wartości pensji. Drożyzna powodowała, że siła nabywcza kolejarskiego
wynagrodzenia w zimie 1920 roku znacząco zmalała.
Jednymi z najgłośniej domagających się zmian byli kolejarze węzła
warszawskiego, bardzo dobrze zorganizowani w klasowych związkach
zawodowych. 1 października 1920 roku w warszawskich warsztatach
Kolei Nadwiślańskiej wybuchł strajk okupacyjny. Prasa prawicowa
oskarżyła jego uczestników, iż podjęli działanie w wyniku wcześniejszego aresztowania działających na kolei sześciu „agitatorów komunis-
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tycznych”, a za protestem stoją „ciemne siły” dążące do jego rozszerzenia. Wbrew tym oskarżeniom najważniejsze przyczyny strajku były
ekonomiczne. Kolejarze żądali wypłaty
Kolejarze żądali wypłaty zazasiłku celowego na zakup ziemniasiłku celowego na zakup ziemków, kapusty i opału. 11 października
niaków, kapusty i opału.
1920 roku przystąpili do strajku niemal
wszyscy warszawscy kolejarze. Ustał ruch pociągów poza składami
przywożącymi rannych w toczącej się wciąż na wschodzie wojnie.
Kolejarze domagali się również przestrzegania ośmiogodzinnego
dnia pracy – prawa ustanowionego w 1918 roku przez Tymczasowy
Rząd Ludowy Republiki Polskiej kierowany przez Ignacego Daszyńskiego. Sam Daszyński odciął się jednak od protestu, twierdząc że został
on podjęty bez decyzji kierownictwa związków zawodowych i uznając
jego termin za „niewłaściwy” ze względu na działania wojenne. Na łamach „Robotnika” ukazał się artykuł określający żądania strajkujących
jako nierealne, a z drugiej strony bagatelizujący różnice stanowisk, jakie
pojawiły się podczas negocjacji między związkowcami a stroną rządową.
Niepodpisany z imienia i nazwiska
Warszawscy kolejarze byli bar- autor tekstu wzywał do zachowania
dzo niezadowoleni i coraz wię- czujności, ponieważ „zarówno encej z nich zaczynało sympatyzować z Komunistyczną Partią decy, jak też komuniści chcieliby doprowadzić do zamętu, by partyjne koRobotniczą Polski.
rzyści wyciągnąć dla siebie”.
Szefostwo Związku Zawodowego Kolejarzy (ZZK) wezwało do zakończenia strajku, jednak stwierdziło, że jeśli negocjacje z władzami
nic nie dadzą, protest będzie wznowiony. Warszawscy kolejarze byli
bardzo niezadowoleni i coraz więcej z nich zaczynało sympatyzować z
Komunistyczną Partią Robotniczą Polski. W warsztatach kolejowych
pojawiły się ulotki, stwierdzające, że „krwi proletariackiej, cierpień proletariackich i krzywdy proletariackiej łaknie rząd pana wiceprezydenta
Daszyńskiego jak każdy rząd burżuazyjny”. 11 stycznia, w trakcie zjazdu
ZZK, warszawscy kolejarze domagali się proklamowania strajku generalnego na kolei. Zwyciężyła jednak grupa reprezentująca inne, mniej
radykalnie nastawione ośrodki regionalne i strajk został odłożony.
Wobec radykalizacji nastrojów robotniczych do akcji łagodzenia sytuacji przystąpili endecy i chadecy. Ci drudzy próbowali siać dezinformację, iż ma wkrótce dojść do podpisania porozumienia z rządem i sytuacja pracowników się poprawi. Organizowali też akcję charytatywną
na rzecz członków rodzin kolejarskich. Nie mogła ona jednak zmienić
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sytuacji całej dużej grupy zawodowej, a co za tym idzie nastrojów pracowników. Lewica określała chadeckie i endeckie związki zawodowe
na kolei jako zgromadzenie łamistrajków i zdrajców.
Warszawskie koło ZZK kilkakrotnie wzywało do rozpoczęcia strajku.
Domagało się także zaprzestania represji. W międzyczasie władze zaczęły bowiem aresztować związkowych agitatorów pod pozorem „działalności antypaństwowej”. Kolejarze powołali wówczas komitet strajkowy. Jego skład był tajny w obawie
przed aresztowaniami. W lutym 1921 r. Urzędnicy oraz członkowie
organizacji chadeckich i enzastrajkowały warsztaty kolejowe na deckich zostali wykorzystani
warszawskiej Pradze. Ruch pociągów w charakterze łamistrajków.
nie został jednak zatrzymany. Urzędnicy oraz członkowie organizacji chadeckich i endeckich zostali wykorzystani w charakterze łamistrajków. Mimo to w połowie lutego strajk
rozszerzył się na kolejne zakłady – magazyny i warsztaty kolejowe.
PPS wezwała, aby członkowie partii biorący udział w proteście nie wyłamywali się z niego, ponieważ decyzję o zakończeniu strajku powinni
podjąć sami robotnicy.
Rozpoczęły się pierwsze demonstracje solidarności z kolejarzami.
13 lutego protestowało ponad 6 tysięcy warszawskich robotników, którzy
przyjęli rezolucję o konieczności strajku generalnego w różnych branżach przemysłu. Władze nie odważyły się rozbić wiecu, lecz później
część mówców – związkowców oraz komunistów – została aresztowana..
Ministerstwo Kolei wezwało do jak najszybszego zduszenia strajku,
który uznano za nielegalny. Strajkujących zakwalifikowano jako „porzucających miejsca pracy” i zwolniono. Chętnym do powrotu zaoferowano nowe, o wiele mniej korzystne, umowy. Aresztowano 11 kolejarzy
podejrzanych o przynależność do komitetu strajkowego. Dowódca
Okręgu Generalnego Warszawskiego, generał Wacław Iwaszkiewicz,
groził strajkującym sądami wojennymi. Kolejarze odpowiedzieli generałowi w biuletynie strajkowym z 25 lutego, nazywając go „katem Wołynia” oraz wypominając mu wcześniejszą służbę w armii carskiej. Pomimo represji do strajku przystąpili konduktorzy, a także maszyniści
z węzła warszawskiego. To sparaliżowało ruch pociągów w stolicy.
23 lutego na łamach „Robotnika” wydrukowano odezwę strajkujących oraz ich postulaty. Policja skonfiskowała nakład gazety przygotowany na dzień kolejny, aby zapobiec dalszym publikacjom materiałów
strajkowych. Postawiło to PPS w bardzo trudnej sytuacji. Rząd, który
popierali socjaliści, zdecydował bowiem o zawieszeniu ukazywania się
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ich głównego dziennika na dwa dni, a przeciwko redaktorom skierował
sprawę do sądu, oskarżając ich o „działalność antypaństwową”. Jednocześnie trwała próba zorganizowania poboru kolejarzy do wojska, aby
zdławić strajk poprzez militaryzację branży. Wielu pracowników, aby
uniknąć powołania, zaczęło się ukrywać i nocować poza domem.
27 lutego socjaliści przeprowadzili wiec na warszawskiej Pradze, gdzie
mieściły się największe warsztaty kolejowe. Mówcy przekonywali, że cała
odpowiedzialność za strajk spada na rząd, który wprowadził militaryzację
kolei. 28 lutego Związek Zawodowy Kolejarzy wezwał do strajku powszechnego na terenie miasta. Nakład „Robotnika” zawierającego odezwę
został ponownie skonfiskowany przez
Na wezwanie do strajku gewładze,
jak podkreślali później przedstaneralnego 28 lutego odpowiciele PPS – nielegalnie. Rząd złamał
wiedziały załogi niemal
wszystkich większych zakła- również prawo konfiskując i zakazując
dów przemysłowych, a także publikacji interpelacji jednego z posłów
pracownicy transportu miej- socjalistycznych, pytającego władze, jaskiego, gazowni, elektrowni kie podstawy prawne posłużyły do zastoi filtrów.
sowania represji wobec kolejarzy.
Na wezwanie do strajku generalnego 28 lutego odpowiedziały załogi
niemal wszystkich większych zakładów przemysłowych, a także pracownicy transportu miejskiego, gazowni, elektrowni i filtrów. W niektórych zakładach użyteczności publicznej wojsko usiłowało zmusić robotników do podjęcia pracy. Zatrudnieni odmawiali jednak obsługi maszyn
lub nawet ukrywali elementy niezbędne do ich włączenia. Żołnierze nie
byli zaś odpowiednio przeszkoleni do obsługiwania instalacji.
Z ofertą pomocy w złamaniu strajku wystąpili endecy. Rok wcześniej
powołali oni Stowarzyszenie Samopomocy Społecznej (SSS), oficjalnie
mające wspierać działania władz na rzecz obywateli, a w rzeczywistości
dostarczające łamistrajków. SSS organizowało zapisy osób chcących podjąć
pracę z zakładach miejskich. Uruchomiło również kilka tramwajów, które
obsługiwali studenci i działacze endecji. Miało to fatalne skutki – dochodziło do wypadków, a nieznający procedur ochotnicy psuli sprzęt. Działania
łamistrajków spotkały się z aktywnym oporem. Członkowie SSS byli atakowani, a czasem bici przez strajkujących. Tramwaje, które wyjechały na
miasto, robotnicy obrzucali kamieniami. Do poważnego incydentu doszło
w fabryce Towarzystwa Radiotechnicznego w Polsce „Radiopol” na Woli.
Według prasy endeckiej, gdy grupa łamistrajków przystąpiła do pracy,
jeden z protestujących pracowników wyjął rewolwer i oddał strzały w powietrze, aby zmusić łamistrajków do porzucenia stanowisk pracy.
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Przystąpienie do strajku większości drukarni zdezorganizowało między
innymi pracę redakcji endeckiej „Gazety porannej za 2 grosze”. W obliczu
gróźb, drukarnia endeckiego „Kuriera Warszawskiego” otrzymała ochronę
wojskową. Dziennik ten na pierwszej stronie ostrzegał o „knowaniach
bolszewickich wymierzonych przeciwko państwu polskiemu”. Oskarżał
też strajkujących o działanie „za pieniądze Moskwy i Berlina”.
„Robotnik” szacował, że 28 lutego i 1 marca 1921 roku w strajku
wzięło udział około 50 tysięcy warszawskich robotników. Oznaczało to,
iż w protestach uczestniczyli niemal wszyscy robotnicy z zakładów zatrudniających powyżej 5 osób. 2 marca odbył się wiec robotniczy. Kilka
tysięcy pracowników dużych fabryk zlo„Robotnik” szacował, że 28
kalizowanych na Woli wyszło na ulicę lutego i 1 marca 1921 roku
Leszno. Demonstracja została rozpro- w strajku wzięło udział
szona przez policję, a kilku agitatorów około 50 tysięcy warszawzatrzymanych. Tego samego dnia strajk skich robotników. Oznaczało
zaczął się załamywać. Pracę podjęły dru- to, iż w protestach uczestnikarnie i niektóre fabryki. Pociągi, obsłu- czyli niemal wszyscy robotgiwane głównie przez wojsko, kursowały nicy z zakładów zatrudniających powyżej 5 osób.
według bardzo ograniczonego rozkładu.
Jednak strajkujący kolejarze znajdowali się już wówczas w bardzo ciężkiej
sytuacji finansowej. Decyzją Ministerstwa Kolei wstrzymano im wypłatę
zaległych wynagrodzeń.
Wieczorem 2 marca rząd zdecydował o cofnięciu militaryzacji kolei.
Władze Związku Zawodowego Kolejarzy wezwały więc do zakończenia
strajku. Aresztowani wcześniej agitatorzy zostali przekazani spod jurysdykcji sądów wojskowych sądom cywilnym. Strajk generalny zakończył się częściowym sukcesem. Zdobycze ekonomiczne nie były
jednak wielkie. Kolejarze nadal byli niezadowoleni z zarobków i w następnych latach ponownie straszyli władze strajkiem.
Kolejna fala protestów rozpoczęła się w mieście 20 lipca, gdy pracy
nie podjęli pracownicy gazowni. Dzień później na terenie elektrowni
miejskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli klasowych związków zawodowych z różnych branż, na którym ustalono żądania przynajmniej
50 proc. podwyżek płac, równoważących drastyczny wzrost cen. 26
lipca warszawski Magistrat zgodził się na podniesienie pensji pracowników gazowni o 30 proc. Dzięki temu oraz ograniczeniu przez Główny
Urząd Statystyczny podwyżek cen produktów podstawowych, których
ceny kontrolowano, pracownicy gazowni otrzymali 43 proc. podwyżki
i w nocy z 25 na 26 lipca wrócili do pracy.
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Widząc ten sukces strajku, protesty rozpoczął proletariat żydowski.
Podwyżek płac o 50 proc. domagali się między innymi żydowscy piekarze oraz introligatorzy. Ci ostatni podjęli strajk, który doprowadził
do zamknięcia większości warsztatów. Grupy robotników odwiedzały
te, które zdecydowały się podjąć pracę i zmuszały zatrudnionych do
ich zamykania. 10 sierpnia fala protestów nasiliła się. Robotnicy żądali
podwyżki płac o 50 do 70 proc. dla różnych kategorii zatrudnionych.
Podwyżki miały odpowiadać ogromnemu wzrostowi cen artykułów
pierwszej potrzeby. Metalowcy 27 sierpnia wymusili na przemysłowcach
zgodę na większość postulatów płacowych i powrócili do pracy.
Jeszcze podczas protestu metalowców wybuchł strajk generalny pracowników miejskich kierowany przez zreorganizowany niedawno Związek Zawodowy Pracowników Miejskich. Do protestu przystąpiła większość robotników zatrudnianych w spółkach miejskich – około 13 tysięcy.
W pierwszych dniach strajku władze podjęły decyzję o obsadzeniu przez
wojsko elektrowni, gazowni i wodociągów. Wykorzystano do tego oddziały inżynieryjne, którym pomagały grupy łamistrajków ze Stowarzyszenia Samopomocy Społecznej. Strajk zakończył się jednak częściowym
sukcesem. 7 września robotnicy uzyskali 10-15 proc. podwyżki płac.
Rok 1921 był w Warszawie rekordowy, jeśli chodzi o długotrwałość
strajków. Utraconych zostało 951 220 dni roboczych, wobec 677 110
w roku poprzednim. Dzięki udanym walkom rozwinęły się klasowe
związki zawodowe, w których ścierały
Dzięki udanym walkom roz- się w kolejnych latach wpływy komuwinęły się klasowe związki
nistów oraz PPS-u. Warszawska klasa
zawodowe, w których ścierobotnicza okazała się jedną z lepiej
rały się w kolejnych latach
zorganizowanych i najbardziej bojowpływy komunistów oraz
wych, obok zagłębiowskiej, w kraju.
PPS-u.
Piotr Ciszewski (1979) – absolwent UW, politolog, działacz społeczny. Publikował między innymi na łamach portali historykon.pl, strajk.eu oraz lewica.pl, dziennika „Trybuna” i tygodnika „Przegląd”. Współautor książki
„Wszystkich nas nie spalicie” (Warszawa 2016), autor pracy „Dąbrowszczacy. Na świecie szanowani, w Polsce poniżani” (Warszawa 2018). Obecnie
pisze książkę o robotniczej Warszawie w latach 1918-1939. Współzałożyciel
Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, przewodniczący Stowarzyszenia
Historia Czerwona.

Warszawa, 29.01.2021 r.

Warszawa, 29.01.2021 r.

Rozważania o polskim
antysemityzmie
(fragment większej całości)

August Grabski
Jedną z ciekawszych książek polskiej prawicy, które ukazały
się w 2020 roku jest „Cham niezbuntowany. Rzecz o polskim
mentalu” Rafała A. Ziemkiewicza. Może być ona dobrym pretekstem do przyjrzenia się antysemityzmowi w III RP. W nawiązaniu do tytułu stwierdźmy, że kariera medialna takiego
nacjonalistycznego menela jak Ziemkiewicz mówi dużo jeśli
nie o polskim mentalu (mentalności), to na pewno o antyżydowskiej fiksacji sporej części polskiej prawicy.
Rafał Ziemkiewicz to jeden z najbardziej znanych propagandystów
PiS-owskiej „dobrej zmiany”. Postać ta odgrywała wiele ról medialnych:
przykładowo, od 2016 roku przez kolejne cztery lata (do września
2020 roku), Ziemkiewicz był jednym z prowadzących publicystycznosatyryczny program „W tyle wizji” nadawany codziennie wieczorem
na antenie TVP Info. Jest również od lat publicystą tygodnika „Do
Rzeczy”. Bez wątpienia więc – zwłaszcza dzięki obecności w państwowej telewizji – jego opinie docierały w ostatnich latach do setek
tysięcy osób. Co istotne w kontekście problematyki żydowskiej, Rafał
A. Ziemkiewicz jest dziś bodaj najbardziej znanym publicystą utożsamiającym się z tradycją endecką.
Już od wielu lat różne poglądy Ziemkiewicza bulwersują i w szczególności wywołują zarzuty: wulgarności, mizoginii, homofobii, rusofobii
i antysemityzmu. Dziennikarz ten lubi „jechać po bandzie”. A robi to
tym chętniej, że wysokie miejsce w hierarchii propagandystów polskiej
prawicy określa przede wszystkim dowcipna agresja wobec „Gazety
Wyborczej”. Przy okazji nie brakuje też ataków na pseudolewicę (SLD),
ale to zadanie nie wymaga żadnego kunsztu, bo to formacja kompletnie
intelektualnie nieudolna, bezzębna, bezbarwna i tym samym łatwo walić
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w nią niczym w bęben. A więc publicysta prawicy musi być fighterem,
zagończykiem, retorycznie odważnym niczym jakiś wyklęty „Bury”
czy „Ogień” strzelający komunie między oczy. Ot taki środowiskowy
etos i widać to w nawet w samej formie językowej książki.
Książka rasistowska
„Cham niezbuntowany. Rzecz o polskim mentalu” napisany jest językiem
potocznym, nierzadko wulgarnym. Ów język: żywy, soczysty, obraźliwy,
często szyderczy, nadaje książce tak oryginalny koloryt, że warto przytoczyć już na wstępie choćby garść wybranych zeń figur: „sanacyjna
sitwa” (s. 15), „geniusz z Zułowa” i „bandyta z Bezdan” (o Piłsudskim,
s. 16, 33), „postkolonialne” elity III RP (s. 31), „politpoprawny bełkot”
(Unii Europejskiej, s. 42), „pederasta” (s. 50, 55), „wielki oszust” i „kapuś” (o Lechu Wałęsie, s. 55), „tęczowa tresura” (walka o prawa LGBT,
s. 71), „idiotyczne ideolo kolejnych bękartów Marksa” (znów
o walce o prawa LGBT, s. 85), „groteskowi przebierańcy” i „półgołe
dziwadła” (uczestnicy Parad Równości, s. 85, s. 344), „pseudohistorycy
snujący bajdy z mchu i paproci o polskiej odpowiedzialności za Holokaust
mają za to suto płacone” (s. 96), „polskie czarnuchy” (s. 137), „rabiniczny
grajdół” (Rzeczpospolita szlachecka, s. 191), Polska „chłostana przez
zachodnich mędrków” (s. 193), „panowie Urbach i Szechter” (Jerzy
Urban i Adam Michnik, s. 198), „reketierski geszeft Światowego Kongresu Żydów” (s. 242), Karski został przez Roosevelta „spuszczony na
bambus” (s. 264), „mądrawe formułki Lacanów i innych utytułowanych
pacanów z Zachodu” (s. 306), „polityczny kalibabka” (o Donaldzie
Tusku, s. 333), „lewicowi mełamedzi” (demoliberalne autorytety, s. 334),
„Sorosowe fundacje, których ośmiornica oplotła zachodni świat jaki kiedyś sieć agend bolszewickiego Komintermu” (s. 349), itp.
Warto też zwrócić uwagę na talent autora do dokonywania przewrotnych
porównań historycznych (a de facto manipulacji) służących jego tezom.
Walkę endeków o numerus clausus porównuje więc Ziemkiewicz do
„akcji afirmatywnych” na amerykańskich uniwersytetach (s. 275), zaś
ostry język tekstów Dmowskiego poświęconych Żydom odnosi do rzekomo podobnej retoryki współczesnych krytyków dyktatu „rynków finansowych” (s. 276). W ten sposób rozgrzeszeniu lub relatywizacji ule-
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gać będzie każdy kłopotliwy moment w historii kierunku politycznego
autora lub jego ideowych antenatów.
Książka jest kierowana do zwykłego człowieka z ulicy, tytułowego
„chama”, którego Ziemkiewicz definiuje jednak nie tyle jako prostaka,
co „człowieka nastawionego wyłącznie na brutalne zapewnienie sobie
korzyści, pozbawionego empatii, bezwzględnego dla słabszych, a zarazem tchórzliwego wobec silniejszych” (s. 143). Takiej jednostce
Ziemkiewicz chce wytłumaczyć źródło jej opresji – pokazać jej uciemiężenie ze strony rządów polskich i zachodnich liberałów („liberalistokracji”), ale też historyczną genezę tego zjawiska. Miałoby to uczynić
z uciemiężonego („chama niezbuntoMimo to, nie można uznać
wanego”) podmiot przebudzony i akza ideę przewodnią książki
tywnie walczący o swoje prawa –
kwestii egalitaryzmu. Bardzo dobrze widać to w maco- „chama zbuntowanego”. Mimo to, nie
szym potraktowaniu w oma- można uznać za ideę przewodnią
wianej pracy okresu Polski
książki kwestii egalitaryzmu. Bardzo
Ludowej, a więc okresu największego skoku cywilizacyj- dobrze widać to w macoszym potraknego a zarazem ekonomicz- towaniu w omawianej pracy okresu
nego zrównania polskiego
Polski Ludowej, a więc okresu najspołeczeństwa.
większego skoku cywilizacyjnego
a zarazem ekonomicznego zrównania polskiego społeczeństwa. Oceny
PRL autorstwa Ziemkiewicza ograniczają się właściwie do IPN-owskich
sloganów i nie mają nic wspólnego z publicystami najważniejszego
współczesnego pisma endeckiego – „Myśli Polskiej”, którzy kontynuując tradycje Stowarzyszenia Pax, pozytywnie waloryzują różne
aspekty ówczesnej państwowości. Postulowany przez autora „cham
zbuntowany” ma być de facto po prostu dumnym nacjonalistą, zasadniczo wolnym od socjalnych rewindykacji. I tym samym kluczową
ideą książki staje się postulat narzucenia polskiemu społeczeństwu nacjonalistycznej hegemonii.
Podstawowy problem Polski polega, zdaniem Ziemkiewicza, na tym, że
(jak pisze już w pierwszym zdaniu książki): „Polakom cholernie brakuje
dziś poczucia godności” (s. 5). Czynić to ma suwerenność polskiego państwa ułomną. Ta sytuacja ma z kolei wynikać z całego splotu czynników,
u genezy których leży chłopskie pochodzenie większości Polaków, pod-
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czas gdy polska kultura miała charakter szlachecki (a więc elitarny), oraz
brak zrozumienia (wielkiej) historii własnego narodu, pozwalający zachodnim klasom politycznym pomiatać Polakami. To ostatnie trudno
wręcz zdzierżyć. Podczas gdy polska historia obfitowała w momenty
chwały oręża ratujące Zachód przed islamem i bolszewizmem, to „teraz
byle łajza z Holandii czy Luksemburga pozwala sobie traktować nas jak
małpy, które ledwo co zlazły z drzewa?! Stawiać nas do pionu, pouczać,
wychowywać obietnicami szklanych paciorków i straszeniem ‘sankcjami’.
Byle pętak z krajów, których okupacyjne rządy na wyprzódki kolaborowały z Hitlerem, wyłapując swoich żydowskich obywateli i dostarczając
Niemcom własnym transportem wprost do pieca mądrzy się, że Polacy
‘mogli zrobić więcej dla ratowania żydowskich współbraci’.
A nasze tak zwane [polskie] elity płaszczą się przed każdą taką łajzą
z obrzydliwym służalstwem, prosząc, żeby Europa zechciała łaskawie
jakoś przywołać do porządku tę polską hołotę, bo im się ona wyrwała
spod kontroli i nie chce słuchać?
Jak to jest w ogóle, do kurwy nędzy, możliwe?!” (s. 7).
Zdaniem Ziemkiewicza, jest to spowodowane faktem, że pańszczyźniana, postpańszczyźniana, a potem państwowo-socjalistyczna mentalność większości Polaków (czyli w praktyce brak ich upodmiotowienia
i pełne kompleksów podporządkowanie kolejnym elitom: szlacheckiej,
sanacyjnej, komunistycznej) została wykorzystana przez uwłaszczającą się po Ukrycie Trockiego za Dżilasem stanowi oczywiście
1989 roku nomenklaturę, działającą w wspólną cechę całej solidarnoporozumieniu z głównym nurtem opo- ściowej rodziny – od jej prazycji antykomunistycznej. De facto ów wicy do lewicy. Tak samo poobraz uwłaszczenia się nomenklatury stępował nawet ktoś tak
na majątku społecznym jest powtórze- odległy od Ziemkiewicza jak
Karol Modzelewski.
niem jednego ze scenariuszy zarysowanych dla prokremlowskiego socjalizmu już w 1936 roku w „Zdradzonej
rewolucji” Lwa Trockiego. Ale nawet dziś, i nawet taki harcownik i enfant terrible jak Ziemkiewicz, nie może naruszyć tabu, które towarzyszyło polskiemu życiu publicznemu w latach 90. gdy konserwatywna
prawica powszechnie używała pojęcia „uwłaszczenie nomenklatury”
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bez podania jego historycznego źródła. Nie mogła przecież przyznać,
że w zakresie swojej podstawowej analizy polskiej sytuacji odwołuje
się do rosyjskiego marksisty pochodzenia żydowskiego i twórcy Armii
Czerwonej. To byłby bowiem dopiero obciach. Ziemkiewicz odwołuje
się więc do znacznie bardziej akceptowalnego (dysydenckiego i socjaldemokratycznego) Milovana Dżilasa (s. 11-12). Ukrycie Trockiego za
Dżilasem stanowi oczywiście wspólną cechę całej solidarnościowej rodziny – od jej prawicy do lewicy. Tak samo postępował nawet ktoś tak
odległy od Ziemkiewicza jak Karol Modzelewski. Głęboko zawstydzony
rewolucyjnym „Listem otwartym do Partii” (1965 r.), którego był współautorem, też chciał by czytelnicy jego autobiografii widzieli inspirację
tego dokumentu nie w Trockim, ale Dżilasie.
Ziemkiewicza – jako endeka – we wspomnianym scenariuszu uwłaszczenia nomeklatury nie razi regres, jaki zgotowano Polakom w zakresie
praw socjalnych i pracowniczych, ale brak narodzin klasy średniej, mającej być (rzekomo) gwarantem demokracji. W konsekwencji braku
(czy też słabości) takiej klasy, w praktyce III RP demokracja korygowana
była patriarchalnymi napomnieniami liberalnej elity wobec nieokrzesanych mas. Jak miał powiedzieć o tym Adam Michnik w swoim słynnym
eseju „Trzy fundamentalizmy”: „dać Polakom demokrację to jak posadzić Buszmena przy komputerze” (s. 12).
Zdaniem Ziemkiewicza, demoliberalno-postkomunistyczna elita III RP,
działając w zmowie z liberałami z Zachodu, poza rabunkiem gospodarki
przede wszystkim usiłowała zatruć polskie dusze: „Wpajano nam karykaturalną wizję polskiej historii, ośmieszano swojskość, obrzydzano patriotyzm i katolicyzm, tradycję, tresowano w odruchu bałwochwalczego
podchwytywania i naśladowania każdej choćby najgłupszej nowinki płynącej z Zachodu. Pierwotnie krąg liberalno-lewicowych intelektualistów
czynił to w imię projektu stworzenia jakiejś polskości nowoczesnej,
oświeconej i, cokolwiek miałoby to znaczyć – ‘europejskiej’. Z czasem
nic z tego nie zostało i cały przekaz elit poszedł w panświnizm [sic!]
w stylu Jerzego Urbana czy Janusza Palikota (…)” (s. 13-14).
Dla Ziemkiewicza propagandowy terror demoliberalny w Polsce ma
być częścią szerszego zjawiska międzynarodowego. Przykładowo, tak
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dramatycznie opisuje autor sytuację w Niemczech: „Aż 70 procent ankietowanych Niemców przyznaje, że boi się publicznie wyrażać swój
pogląd o tym, co dzieje się w państwie. Pracownicy naukowi protestują
– słabo – przeciwko atmosferze zastraszania i cenzurze ogarniającej
uczelnie. Partia polityczna, która uzyskała w wolnych, demokratycznych
wyborach poparcie [blisko] 15 procent Potomek Dmowskiego lituje
elektoratu, nie może działać, gdyż jest się nad wnukami …, ot uronie tylko odsunięta od jakichkolwiek kliwa prawacka międzynarostanowisk i funkcji w parlamencie, oplu- dówka. „Swój do swego…” –
wana przez wszystkie media, poddane jak postulował, obwieszczając
bojkot Żydów, pan Roman.
ścisłemu nadzorowi państwowego establishmentu, ale też po raz pierwszy od lat trzydziestych, jej członkowie
i sympatycy są regularnie atakowani i bici, wiece – rozbijane przemocą,
a hotelarze czy restauratorzy, którzy zgodzą się udzielić jej sali, są zastraszani i prześladowani przez bojówkarzy, działających
z cichym przyzwoleniem władz i policji” (s. 23). Cóż to za biedna,
prześladowana partia – może zapytać zaniepokojony czytelnik? Jak by
nie szukać odpowiedzi na to pytanie okaże się, że to nacjonalistyczna,
antyimigrancka Alternatywa dla Niemiec (Alternative für Deutschland,
AfD). Potomek Dmowskiego lituje się nad wnukami…, ot urokliwa
prawacka międzynarodówka. „Swój do swego…” – jak postulował, obwieszczając bojkot Żydów, pan Roman.
W duchu wielomiesięcznych konfliktów rządów PiS z Brukselą wokół
zmian w polskim systemie sprawiedliwości, Ziemkiewicz w niewybredny
sposób nie tylko odrzuca jakiekolwiek zakusy Unii Europejskiej na sprawdzanie zgodności polskiego prawa z prawem unijnym (s. 25-40), ale też
protestuje przeciw implementowaniu przez nią Polsce pamięci historycznej, która miałaby poprawić w tym kraju sytuację mniejszości seksualnych,
kobiet, grup mniejszościowych. Tłumaczeniom autora „dlaczego Zachód
dostał na punkcie homoseksualistów aż takiego, za przeproszeniem, pierdolca” (s. 75), towarzyszy obraz Polski jako kraju od zawsze tolerancyjnego, w tym również wobec gejów. Jak wręcz twierdzi autor, Polacy w
ogóle są „tolerancyjni z natury” (s. 77). Unia Europejska nie ma prawa
nic narzucać Polsce, ale sama powinna się od niej uczyć skoro już Rzeczpospolita Obojga Narodów była „pierwszą próba stworzenia unii europejskiej, którą podjęliśmy pięćset lat przed Schumanem i Europejską
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Wspólnotą Węgla i Stali” (s. 106). Apologia Rzeczypospolitej szlacheckiej
ma jednak u Ziemkiewicza bardzo określoną granicę, a mianowicie (i to
znów przytyk do EU) wielokulturowość w dalszej perspektywie musi
jednak prowadzić do anarchii i ruiny (s. 121).
Jako endek, Ziemkiewicz musi zwłaszcza odrzucić opinię o Polsce jako
kraju antysemickim. Na zupełne rozgrzeszenie Polaków z antysemityzmu, w tym z pogromów epoki Zagłady, pozwala Ziemkiewiczowi
przywołanie zarzutu wyzysku polskich chłopów przez Żydów (i w
mniejszym stopniu „argument” „żydokomuny”). Odbywa się to w prowokacyjnej stylistyce charakterystycznej dla tego autora: „W obecnej
literaturze i popkulturze Żydzi wydają się aniołami. Właściwie zupełnie
nie wiadomo, co takiego robili w polskich miastach, miasteczkach i
wsiach. Grali na skrzypcach, tańczyli i nikomu nie wadzili, aż nagle
polscy sąsiedzi – w różnych wersjach zależnie od stopnia zjadliwości
snującego te narracje Żyda [A.G.: jasne,
Na zupełne rozgrzeszenie
że Żyda, bo przecież nikogo innego] – Polaków z antysemityzmu,
wezwali przeciwko nim nazistów, by w tym z pogromów epoki
biernie i z satysfakcją przyglądać się Zagłady, pozwala ZiemkiewiHolokaustowi, nie tylko wezwali ale czowi przywołanie zarzutu
jeszcze chętnie im pomogli albo zgoła wyzysku polskich chłopów
przez Żydów.
sami rzucili się i spalili Żydów w stodole, gdy naziści tylko robili zdjęcia. (…) Otóż nasi przodkowie znali
Żydów od pokoleń. Jeżeli tworzyli na ich temat stereotypy – to były
one skutkiem realnych doświadczeń i napięć. Jak uczy powiedzenie, by
wybuchła burza, to ktoś musiał wcześniej posiać wiatr” (s. 212).
Przemoc antysemicka zostaje wręcz porównana do… walki o prawa
człowieka i działalności związków zawodowych: „Jeśli Polacy zwracali
się przeciwko Żydom z nienawiścią, to była to nienawiść tego rodzaju,
jaką postępowy Zachód i jego salony zawsze skłonne były – i gdy rzecz
dotyczy innych [niż Polacy], nadal są – nie tylko rozgrzeszać, ale pochwalać, określając ją ‘nastrojami rewolucyjnymi’ bądź ‘wymierzaniem
sprawiedliwości dziejowej’. Była to nienawiść słabych i okłamywanych
[Polaków] kierowana przeciwko tym [Żydom], którzy ich krzywdzili,
uniemożliwiali awans [poprzez edukację na uniwersytetach] i rozwój,
nie dawali żyć i realizować należnych im ludzkich praw.
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Jeśli te antyżydowskie działania miałyby być dla Polaków powodem
do wstydu – to nie mniej się powinna zachodnia cywilizacja wstydzić
za to na przykład, że wydała coś takiego jak związki zawodowe”
(s. 212-213).
W sumie, z rozważań nad polskim antysemityzmem wyłania się Ziemkiewiczowi „antysemityzm, z którego powinniśmy być dumni” (sic!), jak
autor zatytułował nawet jeden z rozdziałów swej pracy (s. 215). Jest tak
tym bardziej, że „historyczne gangsterW sumie, z rozważań nad pol- stwo współczesnych Żydów” (s. 218)
skim antysemityzmem wyłania się Ziemkiewiczowi „anty- chce zmusić Polaków do samoponiżania się i oddania majątków „pożydowsemityzm, z którego powinniśmy być dumni” (sic!), jak
skich” poprzez manipulowanie obraautor zatytułował nawet jeden zem Zagłady („usiłują orżnąć nas na
z rozdziałów swej pracy.
miliardy”, s. 245).
Książka Ziemkiewicza nie jest jednak jedynie traktatem historycznym,
ale zawarte w niej historiozoficzne „refleksje” służyć mają współcześnie
promocji polityki „interesu narodowego”. Stąd obecny jest w niej element krytyki wobec PiS i jego wodza: „Właśnie niezdolność jasnego
określenia swojego stosunku do Zachodu jest dziś jedną z największych
słabości obozu Kaczyńskiego. Z jednej strony media i elity, umownie
mówiąc pisowskie, są w stanie dostrzec wszystkie elementy upadku
Zachodu, jego rozkładu, kretynienia, biednienia. Z drugiej nie są jednak
w stanie złożyć ich w całość i wyciągnąć logicznego wniosku” (s. 378).
Wniosek ów ma polegać na pozostaniu w Unii tylko na własnych zasadach i w oparciu o wymierne korzyści, bez żadnego kulturowego „wtapiania się w Zachód” i bez bawienia się w utopijne przywracanie Unii
chrześcijańskich fundamentów. Dodajmy, że Ziemkiewicz ma ten sam
feler co Dmowski (z okresu przedemerytalnego), czyli traktuje Kościół
katolicki jako politycznie użyteczny, ale sam zapewne nie jest osobą
wierzącą. O wszystkim decydować powinny interesy.
Antysemityzm w III RP
Książka Ziemkiewicza jest bez wątpienia popisem bezczelnego antysemityzmu i pół tuzina innych rodzajów mowy nienawiści (takich jak:
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homofobia, mizoginizm, rusofobia, antykomunizm, antyinteligenckość
itp.). Zdawać by się mogło, że takie publikacje nie powinny się ukazywać
w cywilizowanym kraju. A nawet jeśli miałyby się ukazywać, to gdzieś
na kompletnym marginesie, w niszy dla Z górnej półki publicystów
ekstremistów, nie zaś wychodzić spod można tu sięgnąć choćby po
pióra dziennikarza powiązanego z po- Pawła Lisickiego, zaś z półki
dolnej po Stanisława Michalważnymi (w tym publicznymi) me- kiewicza, Mariana Miszaldiami. Na dodatek autorów o podob- skiego, Ireneusza Lisiaka czy
nych antysemickich uprzedzeniach jest Jerzego Roberta Nowaka itp.
więcej. Z górnej półki publicystów można tu sięgnąć choćby po Pawła
Lisickiego, zaś z półki dolnej po Stanisława Michalkiewicza, Mariana
Miszalskiego, Ireneusza Lisiaka czy Jerzego Roberta Nowaka itp.
W Polsce, kraju gdzie zamordowano miliony Żydów, antysemityzm nie
jest więc czymś co mogłoby poważnie zaszkodzić karierze prawicowego
dziennikarza. Protesty stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita” czy
próba interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich w państwowej telewizji w związku z wypowiedziami Ziemkiewicza nie miały dla tego
publicysty żadnych przykrych konsekwencji (a pewnie nawet zrobiły
jego książce dodatkową medialną reklamę). Jeśli jest nad kimś parasol
partii rządzącej i ma wsparcie innej partii obecnej w Sejmie, może sobie
swobodnie womitować na Żydów ile zapragnie. Sam w sobie Ziemkiewicz jest oczywiście kabotynem, ale funkcjonowanie jego i podobnych
mu intelektualistów (?) polskiej prawicy wymaga głębszego namysłu.
Istnieją przeróżne odmiany antysemityzmu i większość z nich obecna
jest w Polsce na poziomie kilkudziesięciu procent populacji. Najpierw
więc antysemityzm tradycyjny, czerpiący z historycznych motywów antyjudaistycznych, pochodzących z czasów wczesnego chrześcijaństwa
i wynikających z przesłanek religijnych. Polega on przede wszystkim na
wierze w mit mordu rytualnego oraz przekonaniu, że współcześni Żydzi
ponoszą odpowiedzialność za śmierć Chrystusa. Antysemityzm spiskowy
z kolei opiera się na wierze w dążenie mniejszości żydowskiej do uzyskania władzy poprzez ingerowanie w życie społeczne kraju czy świata.
Ten wariant antysemityzmu zawiera dwa dodatkowe komponenty: grupowej intencjonalności, czyli postrzegania Żydów jako jednego organizmu, realizującego wspólne cele członków oraz skrytości działań. Przy-
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kładowe tezy antysemityzmu spiskowego to: Żydzi osiągają cele grupowe
dzięki tajnym porozumieniom, Żydzi chcą mieć decydujący głos w międzynarodowych instytucjach finansowych, Żydzi dążą do panowania nad
światem, Żydzi czasami po cichu spotykają się, żeby omówić ważne dla
nich sprawy, Żydzi działają często w sposób niejawny, zakulisowy, Żydzi
dążą do rozszerzenia swojego wpływu na gospodarkę światową.
W końcu, szeroko rozpowszechniony w polskim społeczeństwie jest też
antysemityzm wtórny. Charakteryzuje go tendencja do zaprzeczania
własnym uprzedzeniom antyżydowskim połączona z negowaniem historycznego znaczenia Holokaustu. Osoby przyjmujące tę postawę wierzą,
że to Żydzi są winni istnienia antysePragmatyzm w walce o pozymityzmu i często obarczają ich samych skiwanie wyborców nakazuje
odpowiedzialnością za Zagładę. Jed- podchodzić do uprzedzeń antynym z komponentów tego typu uprze- semickich w sposób pobłażliwy
dzeń jest również traktowanie Holo- lub nawet traktować je jako jekaustu jako narzędzia, za pomocą den z baków politycznego paliwa. Dotyczy to nawet polityki
którego Żydzi walczą o odszkodowania na najwyższym szczeblu
i zdobywają przewagę nad innymi grupami. Wśród tez antysemityzmu wtórnego możemy więc odnotować
takie jak: Żydzi rozpowszechniają pogląd, że Polacy są antysemitami,
Żydzi chcą zdobyć od Polaków odszkodowania za coś, co w rzeczywistości uczynili im Niemcy, Żydzi również ponoszą odpowiedzialność za
Zagładę, mówi się wciąż o zbrodniach popełnionych przez Polaków na
Żydach, Żydzi wykorzystują polskie wyrzuty sumienia.
Na podstawie analizy Dominiki Bulskiej i Mikołaja Winiewskiego („Powrót zabobonu: Antysemityzm w Polsce na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 3”, Warszawa 2017), można przyjąć, że antysemityzm
tradycyjny przejawia 24 proc. Polaków, antysemityzm wtórny (w zależności od tezy tego typu uprzedzeń), od 37 proc. do 56 proc. ankietowanych, zaś antysemityzm spiskowy (w zależności od tezy) od 43 proc.
do 53,5 proc. W takiej przestrzeni Ziemkiewicze mogą rozkwitać
a partie prawicy nie mają powodu do zdecydowanej walki z wyobrażeniami antysemickimi. Pragmatyzm w walce o pozyskiwanie wyborców
nakazuje podchodzić do uprzedzeń antysemickich w sposób pobłażliwy
lub nawet traktować je jako jeden z baków politycznego paliwa. Dotyczy
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to nawet polityki na najwyższym szczeblu, np. deklaracji zwycięskiego
kandydata w dwóch ostatnich wyborach prezydenckich.
W debacie przed drugą turą wyborów prezydenckich w 2015 r. Andrzej
Duda przypomniał list Bronisława Komorowskiego z 2011 roku, odczytany przez Tadeusza Mazowieckiego podczas obchodów upamiętniających Żydów zamordowanych w Jedwabnem. „Naród ofiar musiał
uznać niełatwą prawdę, że bywał także sprawcą” – pisał w liście Komorowski. Duda ocenił, że tą wypowiedzią Komorowski wpisał się
w „kłamliwe oskarżenia” i „niszczy rzeczywistą pamięć historyczną”.
„Jak wygląda w takim razie pana polityka obrony dobrego imienia Polski?” – pytał Duda. Z kolei w lipcu 2020 r. w czasie kolejnej kampanii
przed wyborami prezydenckimi Duda puścił oko do wyborców Konfederacji, deklarując w sprawie odszkodowań za mienie pożydowskie:
„Żadnych odszkodowań za mienie bezspadkowe. Mogą sobie przyjmować na świecie różne ustawy. My nie przyjmujemy żadnych ustaw
z innych krajów i żadne inne ustawy nie wchodzą do naszego systemu
prawnego. (…) Ja nigdy nie podpiszę ustawy, która będzie wskazywała,
że my spadki po osobach jakiejś jednej grupy etnicznej będziemy traktowali w sposób uprzywilejowany w stosunku do innych; nigdzie na
świecie tak się nie dzieje”. Jest to chyba jedyny przykład niesubordynacji
polskiego prezydenta po 1989 r. wobec oczekiwań USA. Choć postawa
III RP wobec USA zawsze była serwilistyczna i czołobitna, konieczność
sięgnięcia po skrajnie prawicowy elektorat sprawiała, że przez moment
prezydent Duda przestał klęczeć przed prezydentem Trumpem, który
w maju 2018 podpisał przyjętą jednomyślnie przez obie izby amerykańskiego Kongresu ustawę o sprawiedliwości dla ofiar Zagłady, którym
nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today –
JUST, znana jako ustawa Senatu nr 447 – S.447).
Nie znaczy to, że Prawo i Sprawiedliwość to partia antysemicka. Jednak
stronnictwo to regularnie potrafi sięgać po kartę antysemicką.
Z jednej strony więc oficjele PiS zapalają chanukowe lampki
z członkami Chabad Lubawicz (jedna z grup chasydzkich), z drugiej –
IPN gloryfikuje antysemickich morderców typu Józef Kuraś, pseudonim
Ogień – tzw. „wyklęty”, który odpowiada za śmierć około 30 Żydów
ocalałych z Zagłady. Z jednej strony PiS stara się mieć poprawne stosunki
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z Izraelem (choćby na bazie wspólnej islamofobii), z drugiej w 2018
roku nowelizacja ustawy o IPN wprowadziła karę grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3 za publiczne i „wbrew faktom” przypisywanie
Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialności lub
współodpowiedzialności za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką
zbrodnie, co oczywiście wbrew pięknym słowom miało kneblować dyskusje o dziesiątkach tysięcy Żydów zamordowanych przez Polaków
lub wydanych w czasie Holokaustu hitlerowcom.
Znacznie bardziej jednoznacznie można oceniać jako partię jawnie antysemicką Konfederację. Wystarczy przejrzeć choćby kilka numerów
„Czasu Najwyższego!”, by nie mieć co do tego wątpliwości. Zdaniem
publicystów tej gazety, Żydzi odgrywają wiodącą rolę w światowych
finansach, demoralizują chrześcijańskie społeczeństwo, kłamią na temat
wydarzeń w lipcu 1941 roku w Jedwabnem, ponoszą wielką odpowiedzialność za stalinizm w Polsce itd.
To, że sondaże wykazują szerokie rozpowszechnienie różnego rodzaju
wyobrażeń antysemickich w Polsce, a politycy prawicy potrafią odwoływać
się do nich, nie ulega wątpliwości. Szczę- W festiwalach kultury
śliwie równocześnie mamy jednak do czy- żydowskiej w Polsce corocznienia z wieloma inicjatywami Polaków nie uczestniczą tysiące osób
ratujących żydowskie zabytki i cmentarze, z każdej generacji.
interesujących się żydowską kulturą i historią. W festiwalach kultury żydowskiej w Polsce corocznie uczestniczą tysiące osób z każdej generacji.
Funkcjonowanie antysemityzmu w przestrzeni publicznej III RP jest też
konsekwencją głębokiego kompleksu wieloletniej wtórnej roli prawicy
kościółkowo-patriotycznej wobec sukcesu
…potężna niegdyś endecja
politycznego „lewicy laickiej”, przemalo- okazała się po 1989 r. jako
wanej później na opcję liberalną. Choć nurt organizacyjny zupełnie
IPN bardzo stara się stworzyć wizję his- impotencka.
torii uzasadniającą hegemonię prawicy konserwatywnej, nie potrafi on
zmienić faktu, że „niepodległość” 1989 roku była przede wszystkim
dziełem różnych nurtów nomenklatury, które za nic miały tradycje prawicy II RP. Grupka młodzieży z nomenklaturowych rodzin (często pochodzenia żydowskiego), która nie miała po marcu 1968 roku szansy na
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dziedziczenie przywilejów ojców, dogadała się w latach 70. z częścią
działaczy katolickich, zaś w latach 80. z liberalną (w znaczeniu: prokapitalistyczną) grupą w PZPR. Tak to wyglądało w telegraficznym skrócie.
Gdzie byli w tym procesie politycznym endecy? Ano na zupełnym marginesie. A działacze prawicowo-kościółkowi nielubiący KOR i „lewicy
laickiej”? Ano daleko z tyłu opozycyjnego peletonu zmierzającego
w latach 80. do zwycięstwa. I to strasznie boli dzisiejszych władców
Polski i ich propagandystów. Najbardziej taka historia obraża współczesnych endekoidalnych publicystów takich jak Ziemkiewicz, gdyż potężna niegdyś endecja okazała się po 1989 roku jako nurt organizacyjny
zupełnie impotencka. Ale oczywiście jeszcze ważniejszy był gniew braci
Kaczyńskich, sfrustrowanych w latach 90. brakiem większego kawałka
tortu, gdy obóz solidarnościowy dzielił łupy po przejęciu kraju.
Już w roku 1992, polemizując z gazetą Adama Michnika na temat relacji
polsko-rosyjskich, Jarosław Kaczyński – będący wówczas wodzem Porozumienia Centrum – porównał środowisko „Gazety Wyborczej” ni
mniej, ni więcej tylko do SDKPiL oraz KPP. Z kolei w roku 1993,
udzielając wywiadu Michałowi Bichniewiczowi i Piotrowi Rudnickiemu,
wyjaśniał: „Jest to problem formacji politycznej, którą ja nazywam formacją KPP. Powojenny komunizm za sprawą sowieckiej okupacji Polski
wprowadził tę formację w centrum życia kulturalnego i społecznego lat
50. Ludzie do niej należący byli w przeważającej mierze pochodzenia
żydowskiego. Skądinąd była to resztówka Komunistycznej Partii Polski,
a wszystko wskazuje na to, że to formacja czysto enkawudystowska.
(...) Tamten układ można nazwać kluczem z Alei Przyjaciół czy Alei
Róż [warszawskich ulic zamieszkiwanych przez PRL-owską nomenklaturę]. Przecież jak Michnik szedł ze mną tamtędy, to co drugiemu
człowiekowi podawał rękę, a potem mnie pytał: Wiesz, kto to jest?
I wymieniał nazwiska, które się jednoznacznie kojarzyły. Z tego pokolenia wywodzili się rodzice wielu obecnych czołowych działaczy Unii
Demokratycznej i »Gazety Wyborczej« oraz wielu czołowych dziennikarzy prasy i telewizji”.
W tym rodzaju retoryki antyliberalnej w Polsce, choć często podszyta
jest antysemickimi aluzjami, szczęśliwie nie chodzi o jakichkolwiek
realnie istniejących Żydów (bo przecież kilku redaktorów „Gazety Wy-
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borczej” czy eks-polityków Unii Demokratycznej, o których ten zgiełk,
judaizm czy jidysz zna najwyżej z opowieści ojców, jeśli nie dziadków),
ale pewną koterię polityczną, która w pierwszych latach III RP była
skuteczną zaporą przed zdobyciem władzy przez „prawicę patriotyczną”.
A gdzie w tym wszystkim lewica? Czy mogłaby ona przemówić na ten
temat własnym, oryginalnym głosem? Niestety, nie widać takiej szansy,
bo przecież lewica realna (w znaczeniu: organizacyjnie istotna) nie ma
żadnej autonomicznej refleksji, powtarza jedynie formułki liberałów.
W zakresie tematyki żydowskiej postawa lewicy polega więc na zaakceptowaniu tez Jana Błońskiego ze słynnego eseju „Biedni Polacy patrzą
na getto”. Ten głośny tekst, opublikowany na łamach kościelnego pisma
(„Tygodnika Powszechnego”) u schyłku PRL głosił, że wszyscy, całe
polskie społeczeństwo jest współwinne Zagładzie. Jak pisał Błoński:
„Można być współ-winnym, nie biorąc udziału w zbrodni. Najpierw
przez zaniechanie czy przeciwdziałanie niedostateczne. A kto może powiedzieć, że było ono w Polsce dostateczne? Właśnie dlatego, że dostateczne nie było, składamy hołd i otaczamy czcią tych wszystkich, którzy
to heroiczne ryzyko podjęli... Chociaż dziwnie to zabrzmi, nie wykluczone, że ta współwina przez zaniechanie jest mniej istotna dla naszego
pytania. Gdybyśmy bowiem – w przeszłości – postępowali mądrzej,
szlachetniej, bardziej po chrześcijańsku, ludobójstwo byłoby zapewne
‘mniej do pomyślenia’, byłoby prawdopodobnie utrudnione a już niewątpliwie spotkałoby się ze znaczniejszym oporem. Inaczej mówiąc,
nie zaraziłoby obojętnością i zdziczeniem społeczeństwa (społeczeństw),
w przytomności których miało miejsce”.
Brzmi to szlachetnie i łatwo się na to nabrać, ale jest to jednak grubiańska
manipulacja prawdą historyczną. W II RP stosunek komunistów i socjalistów do Żydów wyrażał się w haśle ich równouprawnienia, podczas
AK i NSZ odpowiadały za liczne gdy prawica chciała ich dyskryminować (co też czyniła pozostając
mordy dokonane na Żydach
szukających schronienia
przy władzy) i usunąć z kraju.
w kompleksach leśnych.
W czasie II wojny światowej lewica
głosiła hasła solidarności wobec cierpiących Żydów, zaś prawica nadal
uważała ich za obcych i nadal przewidywała ich wygnanie z kraju po
wojnie. Dodatkowo zaś AK i NSZ odpowiadały za liczne mordy doko-
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nane na Żydach szukających schronienia w kompleksach leśnych. Kto
więc zyskuje na wizji Błońskiego, kto zaś traci? Traci lewica, zyskuje
obóz klerykalno-prawicowy. Wszyscy przecież mamy być rzekomo
„współwinni” i basta, po co kłopotać się realną historią?
Śladem Błońskiego poszedł w III RP Jan Tomasz Gross. W „Sąsiadach”
(2000 r.) pisał o współodpowiedzialności całego polskiego społeczeństwa
za Zagładę. Ta i kolejne książki Grossa witane były na lewicy z entuzjazmem. Prawie nikt nie zwracał uwagi na zawarte w nich antylewicowe
manipulacje. Przykładowo w „Strachu” (2008 r.) Gross fałszował lub
ukrywał następujące fakty: Polska Ludowa była pierwszą formą państwowości, która przeprowadziła faktyczne równouprawnienie Żydów i Polaków pochodzenia żydowskiego (czego świadectwem był udział wielu Polaków pochodzenia żydowskiego we władzach państwowych); Polska
Ludowa przyznała polskim Żydom rodzaj szerokiej autonomii narodowej
(w postaci Centralnego Komitetu Żydów w Polsce wraz z podległymi mu
instytucjami); PPR podjęła olbrzymi wysiłek walki politycznej i policyjnej
z aktami antysemityzmu; do końca lat 50. Polską rządzili działacze zwalczający postawy i nastroje antysemickie. (Nie są to tezy nowe, patrz np.
A. Grabski, „Strach, lewica i polityka historyczna”, „Przegląd” 10 lutego
2008 r., https://www.tygodnikprzeglad.pl/strach-lewica-polityka-historyczna/, ale do tej pory jeszcze się nie przebiły).
Jeśli lewica chciałaby być czymś więcej niż papugą powtarzającą po liberałach, w stosunku do historii relacji polsko-żydowskich musiałaby
z dumą odnieść się do antyrasistowJeśli lewica chciałaby być
skich tradycji KPP, PPS, PPR i PZPR.
czymś więcej niż papugą
Tej tradycji nie przekreślają nawet wypowtarzającą po liberałach,
w stosunku do historii relacji darzenia marca 68. Ówczesne antysepolsko-żydowskich musiałaby mickie czystki w aparacie i propaganda
z dumą odnieść się do antyra- – rzecz jasna godne potępienia – i tak
sistowskich tradycji KPP,
nie wytrzymują porównania choćby
PPS, PPR i PZPR.
tylko do skali inspirowanych przez prawicę pogromów w II RP. To w stosunku do historii.
Zaś co do współczesności – uprzedzenia antysemickie nie powinny być
abstrahowane od innych fobii etnicznych w polskim społeczeństwie.
Według sondażu CBOS z 2018 r. dotyczącego uprzedzeń etnicznych
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Polaków, sprawa deklaracji sympatii i antypatii do różnych grup etnicznych przedstawiała się następująco: najmniej lubiani byli Arabowie,
Romowie i Rosjanie (Arabowie – sympatia 10 proc., antypatia 62 proc.;
Romowie – sympatia 12 proc., antypatia 59 proc.; Rosjanie – sympatia
18 proc., antypatia 49 proc.). Żydzi zajęli dopiero ósme miejsce w tym
rankingu (sympatia 24 proc., antypatia 33 proc). Pokazuje to, z jakimi
grupami najbardziej potrzebna jest realna solidarność lewicy. Antysemityzm został więc zdetronizowany przez islamo- i rusofobię. Rolę
Żyda w II RP, w III RP przejęli w dużym stopniu uchodźcy i Rosjanie.
Tak jak w każdym postępowym działaniu przed wojną endecy i chadecy
widzieli Żydów, tak dziś prawica we wszystkim co jej nie pasuje widzi
ingerencję Putina. W szczególności właśnie rusofobia stała się powszechną religią polityczną III RP.
Jednak, choć istnieją grupy etniczne bardziej stygmatyzowane
w dzisiejszej Polsce, należy równocześnie uznać, że nie może być zdrowe
społeczeństwo, w którym nadal kilkadziesiąt procent osób wierzy, że
„Żydzi rządzą światem” albo „współcześni Żydzi są odpowiedzialni
za zabicie Chrystusa” lub „Żydzi chcą nas naciągnąć na rekompensaty
za Holokaust” itp. Takie wyobrażenia utrudniają lewicy dyskusję ze społeczeństwem o realnych problemach socjalnych: wyzysku i różnych opresjach generowanych przez system kapitalistyczny. Dlatego też, choć społeczność żydowska w Polsce jest niewielka, problem antysemityzmu
powinien być ciągle jeszcze traktowany przez lewicę jako bardzo istotny.
Rafał A. Ziemkiewicz „Cham niezbuntowany. Rzecz o polskim
mentalu”, Fabryka snów, Lublin – Warszawa 2020, ss. 393.
August Grabski – historyk, dumny homo sovieticus, publikował na łamach
„Dziś. Przegląd społeczny” i tygodnika „Przegląd” a przede wszystkim był
redaktorem „Dalej! Pismo socjalistyczne”. Pod jego redakcją ukazały się m.in.
»Rebels against Zion, Studies on the Jewish Left Anti-Zionism«, Warsaw
2011, ss. 288 oraz »Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku«.
Tom IV, »Holokaust i powojnie (1939-1946)«, IH PAN, Warszawa 2019, ss.
671. Opcja kulturowa: lubi czytać literaturę w jazycziju.

