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czyli formacji łączących liberalizm 
obyczajowo-światopoglądowy z mocnym 
egalitaryzmem socjalnym.
Powiedział pan, że osią sporu jest dziś 
obrona demokracji…
– … a dokładniej rzecz biorąc, obrona 
konstytucjonalizmu i rządów prawa, bo 
nie chodzi o demokrację ograniczającą 
się do regularnych wyborów, ale rozu-
mianą głębiej jako poszanowanie kon-
stytucji i prawa. Oczywiście, demokrację 
w znaczeniu elektoralnym należy chro-
nić przed PiS, które na pewno będzie 
chciało pójść szlakiem Orbána i „podra-
sować” system wyborczy, by wzmocnić 
swoje szanse w następnych wyborach.
Jak daleko PiS musi się posunąć, 
żeby stracić władzę?
– PiS wygrało, bo do 30 proc. żelazne-
go elektoratu tej partii dołączyło około 
8 proc. niezdecydowanych i umiarkowa-
nych. Sądzę, że dla tych ludzi, a także dla 
osób niegłosujących, obecna kompro-
mitacja Polski jako kraju, który podwa-
ża standardy konstytucyjnej demokracji, 
jest rzeczą trudną do przyjęcia. Wiary-
godność kraju ma dla nich znaczenie. 
Jeżdżą po świecie, nie chcą być obywa-
telami kraju wymienianego na równi 
z Turcją, Białorusią czy Rosją. Tu w grę 
wchodzi element fundamentalnego 
wstydu obywatelskiego.
Tyle że obrońcą dumy narodowej 
mianowało się PiS.
– Mówię o dumie i przyzwoitości obywa-
telskiej, a nie o płytkim, wrzeszczącym 
nacjonalizmie. Inwektywy rzucane rywa-
lom politycznym, namaszczanie na pa-
triotów i wrogów ojczyzny w zależności 
od stosunku do katastrofy smoleńskiej 
albo „interpretacji” zbrodni w Jedwab-
nem czy pogromu kieleckiego to dzia-
łania władzy zmierzające do dzielenia 
Polaków, a nie do wspólnoty, którą obie-
cywał kandydat Andrzej Duda. To zarzą-
dzanie społeczeństwem przez dzielenie 
i szczucie. 
PiS odwołuje się do zawiści i resentymen-
tów. Domaga się „redystrybucji presti-
żu”, jakby można było zadekretować, że 
Wałęsa był zdrajcą, a Czabański bohate-
rem albo że Sławomir Cenckiewicz jest 
lepszym historykiem od Karola Modze-
lewskiego. To wszystko jest oparte na po-

czuciu niższości i mobilizowaniu ludzi 
przeciwko „elicie”, zawsze wymawianej 
z pogardą. W wyniku antagonizującej po-
lityki PiS Polak Polakowi stał się wilkiem. 
A PiS partią władzy.
– Tyle że na dłuższą metę ta niebezpiecz-
na socjotechnika generowania podziałów 
jest kontrproduktywna i – mam nadzie-
ję – obróci się przeciwko władzy. Jeśli 
do tego doda się jeszcze fakt, że PiS jest 
partią puczu konstytucyjnego, to doce-
lowo musi zostać zdelegitymizowana. 
Traktowana jak parias, otoczona kordo-
nem sanitarnym, pozbawiona praw decy-
dowania o państwie jak szachista, który 
zamiast stosować się do reguł gry, wywra-
ca stolik i zostaje za to wykluczony z gry.

Czego chce Jarosław Kaczyński?
– Uważam, że nie jest człowiekiem głę-
boko ideowym, głęboko religijnym 
ani głęboko przesiąkniętym jakąkol-
wiek pasją. Jego jedynym pragnieniem 
jest posiadanie władzy. Mistrzem Ka-
czyńskiego, który był również moim 
nauczycielem, jest Stanisław Ehrlich. 
Kaczyński przejął od tego teoretyka pań-
stwa ideę centralnego ośrodka dyspozy-
cji politycznej tworzonego niezależnie 
od formalnych struktur instytucjonal-
nych. Kaczyński chce być właśnie takim 
jednoosobowym ośrodkiem.
Bo pozwala to na ręczne sterowanie 
państwem?
– Zapewnia władzę pełną i skonsolido-
waną. Także władzę „drugiego stopnia”: 
do decydowania o tym, jakie są granice 
jego własnej władzy. Być może w prze-

konaniu Kaczyńskiego jest to dobre dla 
Polski, nie chcę zarzucać mu złych inten-
cji. Ale fakt, że to robi, każe sądzić, iż jest 
człowiekiem nieceniącym demokracji, 
a na pewno nieszanującym idei konsty-
tucyjnych ograniczeń władzy.
Ale skutecznym.
– Skuteczność to jedna z cech, które Ka-
czyński ceni najbardziej. Skonsolidowa-
na władza w rozumieniu Kaczyńskiego 
to taka, która może decydować o wszyst-
kim, o tym, kiedy podlega demokratycz-
nym procedurom, a kiedy nie zachowuje 
nawet gry pozorów. Abstrahując od ocen, 
jak bardzo jest to groźne, takie pojmowa-
nie władzy jest przede wszystkim głęboko 
anachroniczne.
Jarosław Kaczyński świadomie 
uwstecznia polską politykę?
– To, czy jest szczerze przekonany, że 
to dobre dla Polski, jest w gruncie rze-
czy sprawą drugorzędną. Nie powinni-
śmy się zniżać do tego, aby w analizach 
politycznych wnikać w motywację jedne-
go człowieka, który ma tak anachronicz-
ne przekonania o rzeczywistości. Przecież 
Kaczyński jest ekonomicznym analfabetą. 
Jest też ignorantem, jeśli chodzi o sprawy 
międzynarodowe. Nie zna świata, nie zna 
języków. Wie to, co mówią mu dobrani 
przez niego, niekoniecznie wybitni spe-
cjaliści. Szczerze mówiąc, intelektualna 
jałowość jego zaplecza jest uderzająca. 
W rezultacie nie jest w stanie uporać się 
z wyzwaniami współczesnego świata. 
Widać to najlepiej w polityce europej-
skiej, która stała się polem realizacji kra-
jowych celów partyjnych. Sprowadził 
Polskę na margines UE, sprzymierzając 
się z eurosceptykami, czego karykatu-
ralnym wręcz przejawem jest przymie-
rze między PiS a zwolennikami Brexitu 
w Parlamencie Europejskim. Połączenie 
tej ignorancji z tak silną władzą może być 
dla Polski katastrofą.
Trudną do naprawy?
– Gdyby szef PiS był mniejszym ignoran-
tem i miał silną władzę albo był takim igno-
rantem, ale miał słabszą władzę, to koszty 
byłyby nieco mniejsze. Jedyne pociesze-
nie, że w tego typu władzę wpisany jest gen 
autodestrukcji. I w tym nadzieja.  N
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Rozmaite profesje 
bezpośrednio 
dotknięte tym, 
co PiS wyprawia, 
a w szczególności 
prawnicza, 
dojrzewają do buntu 
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