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Cienka żółta linia

J

ednym z najbardziej spektakularnych,
a jednocześnie chyba najbardziej
przemilczanym przez media głównego
nurtu wydarzeniem końca 2018 roku stały się
trwające wiele tygodni protesty „żółtych kami
zelek” we Francji. Pomimo brutalnych reakcji
policji gromadziły one wielotysięczne tłumy
rdzennych mieszkańców kraju od Paryża aż po
wydawałby się tonącą w marazmie głęboką
francuską prowincję. Jak Francja długa i szeroka
najmniejsze nawet miasteczka ożywiły się na
ten czas, dając upust swym głęboko skrywa
nym frustracjom. Prosty pomysł użycia żółtej
kamizelki, którą posiada właściwie każdy kierowca w UE, okazał się niezawodnym
znakiem rozpoznawczym gniewu francuskiej ulicy. I choć trudno dokładnie rozpo
znać prawdziwą inspirację tych gigantycznych wystąpień, to jednak komentarze
płynące z Francji zwracają uwagę, iż obrazują one całą gorycz, jaka wzbiera we
francuskim społeczeństwie przeciwko wielkiej arogancji i de facto totalitaryzmowi
nie tylko V Republiki, ale całej porewolucyjnej Francji. Symptomy tego niezadowo
lenia dały o sobie znać już przy okazji sprzeciwu młodych katolików francuskich
wobec bluźnierstw Golgota Picnic w roku 2011 oraz o rok późniejszych protestów
ruchu La Manif Pour Tous w obronie tradycyjnego modelu rodziny. Śpiący olbrzym
został wybudzony ze snu i to mimo zastraszania terroryzmem, który za sprawą
masy islamistów jest rzeczywiście tykającą bombą Francji. Co go wybudziło
i wyzwoliło furię? Pretekstem stały się nowe ekopodatki, a więc kolejne obciążenia
finansowe związane z wdrażaną, nie tylko przecież przez rząd francuski, ideologią
zrównoważonego rozwoju. Francuzi powiedzieli „dość” terrorowi omnipotentnego
państwa i wyszli na ulice, wyrażając również swój sprzeciw wobec skutków polityki
imigracyjnej.
To z pewnością poważne ostrzeżenie dla rządzącego obecnie Europą establish
mentu (ale i polityków w naszym kraju) przed nakładaniem na społeczeństwa
kolejnych obciążeń fiskalnych i dodatkowych opłat za energię, których jedynym
celem jest budowa nowej wersji marksistowsko‑freudowskiej utopii raju na ziemi,
tym razem pod hasłem zrównoważonego rozwoju.
Na koniec warto również wspomnieć o drugiej stronie medalu francuskich
protestów. Jak zauważył w swoim komentarzu profesor Roberto de Mattei, na
francuskim placu protestu spotkały się dwie „dusze” Francji – pierwsza prawicowa,
uosabiająca dawną Francję – rolników, rzemieślników, kupców, sklepikarzy i żołnierzy,
Francję prawdziwego bogactwa, będącego przede wszystkim bogactwem moralnym,
założoną na ofiarach i poświęceniu na rzecz wspólnych wartości. Druga to Francja
społecznej nienawiści, wypływającej bezpośrednio z rewolucji francuskiej. To z kolei
Francja jakobinów, anarchistów i trockistów, którzy pragną upadku obecnej
struktury na rzecz państwa marksistowsko‑leninowskiego.
Jakby na uboczu, na innym placu, który w ukryciu ostrzy broń, pozostają przyglą
dający się temu imigranci… Oba place gotowe są do eksplozji – zauważa profesor
de Mattei. I dodaje: Jeśli Francja eksploduje, to eksploduje cała Europa.
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POLSKA

„Dobra zmiana”
na centrowym kursie

Minął rok działania rządu Mateusza Morawieckiego. Prawo i Sprawiedliwość nieuchronnie
zbliża się do końca kadencji i do… wyborów. A te, wbrew oficjalnemu optymizmowi
polityków partii rządzącej, mogą diametralnie zmienić układ sił, kończąc okres „dobrej
zmiany”. Zmiany, której bilans nie daje powodów do zadowolenia ani do optymizmu.

nym sukcesem. Morawiecki został zaakcep‑
towany przez elektorat Prawa i Sprawiedliwo‑
ści, a konflikt z prezydentem uległ wygaszeniu.
Rekonstrukcji poddano zarówno rząd, odsy‑
łając na ławkę polityków niewygodnych wize‑
runkowo, jak i prezentowaną retorykę. Miejsce

Mateusz Morawiecki zafundował Polakom kolejny polityczny
spektakl mający
ocieplić wizerunek PiS-u

Fot. B. Zborowski/PAP

C

iesząca się społecznym poparciem
Beata Szydło została zamieniona na
Mateusza Morawieckiego − mene‑
dżera i bankowca, członka Rady Gospodarczej
za czasów Donalda Tuska. Operacja obarczona
poważnym ryzykiem zakończyła się względ‑

Mateusz Ziomber
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społecznej wrażliwości, solidarności i polity‑
ki socjalnej zajęły plany modernizacji, walka
o wzrost gospodarczy i wzmacnianie instytu‑
cji państwa. Słyszeliśmy o romantyzmie celów
i pozytywizmie środków, o patriotyzmie, silnej
tożsamości, wyrywaniu się z neokolonialnych
peryferii globalnej gospodarki, a także o walce
z ubóstwem, bezrobociem i naprawie publicznej
służby zdrowia.
Słyszeliśmy także o całej
serii zrealizowanych obiet‑
Mateusz Morawiecki nic i paśmie politycznych
wybrał politykę ciepłej sukcesów, choć lista tych
wody w kranie. Tę samą, realnych jest o wiele krót‑
sza, niż chcieliby to przy‑
która doprowadziła znać rządzący, a ich waga
Platformę Obywatelską – mniejsza. Co równie waż‑
do upadku. ne, nie są one w stanie prze‑
słonić faktycznych porażek
i kryzysów, których znacz‑
ną liczbę sprowokowało samo kierownictwo
polityczne Prawa i Sprawiedliwości. Mimo to,
przez ponad dwanaście miesięcy Morawiecki
starał się oczarować Polaków wizjami reformy
państwa i cywilizacyjnego skoku. Znaczącą rolę
w tej operacji odegrała telewizja publiczna, sier‑
miężnie kreująca przekaz wspierający narrację
partii rządzącej.

Zmiana, której nie było
Dziś obserwujemy kolejną korektę: miej‑
sce reform i wielkiego skoku zajęła zapowiedź
stabilizacji, powiązana z obietnicą powiększe‑
nia zawartości portfeli Polaków. Partia „dobrej
zmiany” ogłosiła zwrot w stronę centrowej,
technokratycznej polityki. Będzie się starała
gasić konflikty oraz unikać kolejnych punktów
zapalnych i zbyt „radykalnej” retoryki, która
sprawdza się w ramach walki o władzę, ale prze‑
szkadza w walce o jej utrzymanie.
Prawo i Sprawiedliwość zdobyło władzę
wskutek społecznego niezadowolenia postpo‑
lityką Platformy Obywatelskiej, wykorzystu‑
jąc realnie istniejące oczekiwania: nadzieje na
radykalną zmianę, na poprawę warunków so‑
cjalnych i jakości życia Polaków. PiS dokonało
tego, skutecznie odwołując się do wiary i patrio‑
tyzmu, tradycyjnych wartości na każdym kroku
atakowanych i obśmiewanych przez liberalne
elity medialno‑polityczne. Partia Jarosława Ka‑
czyńskiego swoją szansę zawdzięczała… Tusko‑
wi i Kopacz, „Gazecie Wyborczej” i TVN‑owi.
O jej przyszłości zadecyduje faktyczna odpo‑
wiedź na realnie istniejące oczekiwania – a nie
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marzenia o zmianie wizerunku i nowe strategie
komunikacji.
Odpowiedź na oczekiwania socjalne nade‑
szła szybko w postaci zmiany wieku emerytal‑
nego, płacy minimalnej, programów 500 Plus
i Mieszkanie Plus (choć nie wygląda na to, aby
ten ostatni zakończył się sukcesem). A reszta
ambicji reformatorskich? Rozbiła się o rzeczy‑
wistość. I to nie tylko wskutek oporu materii
polityczno‑medialnej. Ekipie „dobrej zmiany”
zabrakło wiele, poczynając od strategii, przez
odpowiednich ludzi mogących obsadzić odpo‑
wiednie stanowiska, aż po faktyczne umiejęt‑
ności rządzenia. Zabrakło także odwagi, bo od
deklarowanego reformatorskiego radykalizmu
i tradycyjnych wartości ważniejsze stało się za‑
rządzanie kolejnymi kryzysami. No i obawa,
aby nie drażnić „Wyborczej” ani TVN‑u.

Dwa kroki w tył, jeden do przodu
Żaden z wielkich „reformatorskich” projek‑
tów PiS nie zakończył się sukcesem. Niektóre
z kolei – jak zmiana ustawy o IPN – przyniosły
dotkliwą porażkę. I to na własne życzenie rzą‑
dzących, którzy problemy woleliby rozwiązy‑
wać od ręki, wyłącznie przy użyciu sejmowych
maszynek do głosowania. Dodatkowo licząc na
brak konfliktu i przechylność nieprzychylnych
im wielkich mediów. To klucz pozwalający zro‑
zumieć, dlaczego obiecana Polakom transfor‑
macja zakończyła się fiaskiem. Obóz rządzący
cierpi na chroniczną nieporadność. Nie są to
taktyczne uniki ani strategiczne przegrupowa‑
nia, do czego (nie bez efektów) przekonywały
media związane z obecną władzą.
Operacja poprawy rządowego wizerun‑
ku poza granicami Polski stała się polityką
ustępstw. Jeśli Warszawa prowadzi dziś jakąś
przemyślaną politykę wobec państw wschod‑
niej Europy, to trudno powiedzieć, na czym ona
polega i jak realizuje ona polskie interesy. Do
sukcesów oficjalnie zaliczono rzekome zacie‑
śnienie relacji z Waszyngtonem i krajami „no‑
wej Unii”, ale więcej w tym PR‑u niż realnych
i długoterminowych korzyści. Z kolei sukcesy
otrąbione na arenie unijnej polityki włożyć na‑
leży między bajki.
Reforma sądownictwa utknęła w martwym
punkcie, a naprawa służby zdrowia – na eta‑
pie gaszenia pożarów. Podobnie rzecz wyglą‑
da w przypadku policji. Polska obronność rów‑
nież nie doczekała się większej „dobrej zmiany”,
a czarne chmury zbierają się – z powodów bu‑
dżetowych – nad Wojskami Obrony Terytorial‑

