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tów niższego rzędu, które też wywołują 
skutki prawne, więc czeka nas przedzie-
ranie się przez zachwaszczoną dżunglę. 
To jednak nic w porównaniu z trzecią 
dziedziną depisyzacji, czyli odwróceniem 
zmian w sferze świadomości społecznej. 
Tak jak było z dekomunizacją czy denazy-
fi kacją, zmiany w świadomości publicznej 
są najtrudniejsze do przeprowadzenia. 
PiS dało sygnał do legitymizacji tego, co 
w polskiej mentalności najgorsze i naj-
głupsze: ksenofobii, nienawiści i niechęci 
do innych, zawiści, paranoi, kompleksów. 
Motorami tych postaw stały się instytu-
cje publiczne, w tym te odpowiedzialne 
za edukację, media publiczne, IPN, pub-
liczne instytucje kultury itp. Ten aspekt 
pisyzacji Polski będzie najtrudniejszy do 
wykarczowania.
Mówi pan o depisyzacji, ale rządy PiS 
nie zmierzają jak na razie ku upadkowi.
– W odróżnieniu od wielu osób proro-
kujących wieloletnie rządy PiS nie wie-
rzę w taki scenariusz. Mamy do czynienia 
z władzą jednego człowieka stosunkowo 
mało podatnego na wiedzę o współczes-
nym świecie. Taki system musi przegrać, 
bo nie ma w nim tego, co ma demokracja 
– mechanizmów autokorekty. Mechani-
zmów innowacyjności, eksperymentów 
i elastyczności. Jedynowładztwo zawiera 
w sobie zalążki własnego upadku. Zresz-
tą widzimy już pierwsze symptomy zapa-
ści ekonomicznej. W pewnym momencie, 
i to całkiem niedługo, budżet po prostu 
nie wytrzyma. Skończą się pieniądze na 
500+, zmniejszą się fundusze unijne, jesz-
cze bardziej wzrośnie defi cyt. I co wtedy?
No właśnie, co?
– Wtedy system pokaże swoją całkowi-
tą niewydolność. Będzie mógł się jesz-
cze jakoś bronić, prawdopodobnie przez 
wprowadzenie silniejszej represji, przez 
odwoływanie się do coraz bardziej rady-
kalnego nacjonalizmu i do nagonki na 
zwolenników demokracji liberalnej, ale 
to działanie krótkofalowe.
PiS dobrze przygotowało się do represji 
– zawłaszczyło wymiar sprawiedliwości, 
stworzyło prawo do niekontrolowanej 
inwigilacji.
– A jednocześnie obserwujemy budzenie 
się obywatelskiego nieposłuszeństwa. 
Rozmaite profesje bezpośrednio do-

tknięte tym, co PiS wyprawia, a w szcze-
gólności prawnicza, dojrzewają do buntu, 
bo władza wypowiedziała umowę spo-
łeczną. Mówi: wybraliście nas demo-
kratycznie, a teraz my dziękujemy – nie 
zamierzamy działać w ramach prawa, 
a szczególnie w zgodzie z konstytucją. 
Gdy władza łamie konstytucję, gdy przyj-
muje niezgodne z nią ustawy, gdy zmie-
nia ustrój państwa w drodze ustawowej, 
paraliżuje Trybunał Konstytucyjny, po 
drugiej stronie dojrzewa gotowość do 
nieposłuszeństwa obywatelskiego.
Chodzi o działania KOD?
– W przypadku prawników wyobrażam 
sobie coś, co mogłoby nazywać się Oby-
watelskim Trybunałem Konstytucyjnym 
– złożonym z wybitnych prawników – któ-
ry wydawałby „orzeczenia” mające oczy-
wiście charakter symboliczny, niemniej 
wysyłający bardzo silny sygnał do społe-

czeństwa. Poza tym duże pole manewru 
mają sędziowie sądów powszechnych 
– mogą wydawać wyroki bezpośrednio 
w oparciu o konstytucję i orzeczenia Try-
bunału Konstytucyjnego, nawet jeżeli te 
nie będą publikowane. To jest działanie 
jak najbardziej zgodne z prawem, tyle że 
wymagające odwagi sędziów.
A KOD jest w stanie dać odpór władzy?
– Władza boi się demonstracji KOD, bo 
inaczej zamiast obrażać i szydzić, po pro-
stu by je ignorowała. Warunkiem sku-
teczności KOD jest porzucenie pokusy 
przekształcenia się w partię polityczną. 
Siła tego ruchu tkwi w tym, że główna oś 
podziału politycznego w Polsce przebiega 
dziś nie pomiędzy partiami politycznymi, 
ale zwolennikami i przeciwnikami de-
mokracji. Pomiędzy zwolennikami wła-
dzy autorytarnej i populistycznej a tymi, 
którzy się jej przeciwstawiają.
Opozycja parlamentarna też by się 
przydała.
– Opozycja parlamentarna jest dziś zdu-
miewająco słaba i podzielona. Nie ma 
logicznych podstaw, aby PO i Nowoczes-
na były dwiema różnymi partiami. Jeże-
li spojrzeć na programy tych partii, to nie 
ma powodów, aby istniały dwa centrowo-
-liberalne ugrupowania. Prędzej czy póź-
niej będzie musiało dojść do fuzji, wymu-
szonej koniecznością walki politycznej.
Platforma połknie Nowoczesną 
czy odwrotnie?
– Nie chciałbym się wtrącać, nie jestem 
politykiem ani politologiem, choć przy-
znam, że mam wielkie uznanie dla Ryszar-
da Petru. Gdyby doszło do fuzji, to Petru 
ma lepsze zadatki na przywódcę partii 
liberalno-centrowej. Jestem zaniepoko-
jony deklaracją Grzegorza Schetyny o pój-
ściu na prawo. Co to właściwie znaczy? 
Główne problemy polityki nie dotyczą 
przecież spraw socjalno-ekonomicznych, 
ale stosunku do wolności i swobód indy-
widualnych, do świeckości państwa, do 
praw kobiet, praw mniejszości. To będą 
kluczowe punkty programu nowej partii 
władzy, której przyjdzie naprawiać kraj 
po rządach PiS. 
Polski system parlamentarny potrzebu-
je też mocnej partii lewicowej, którą wy-
obrażam sobie jako partyjny odpowied-
nik Krytyki Politycznej i Partii Razem, 

Przecież Kaczyński
jest ekonomicznym 
analfabetą. 
Jest też ignorantem, 
jeśli chodzi o sprawy 
międzynarodowe. 
Nie zna świata, 
nie zna języków 
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