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Warto się zastanowić, co się stało, kie-
dy Prawo i Sprawiedliwość przejęło wła-
dzę. Wciągu kilku dni po objęciu władzy
nowy rząd usunął raport ze swojej stro-
ny internetowej (nadal jest on dostępny
winternecie). Niedawno policjanci ipro-
kuratorzy weszli do domów ekspertów
w dziedzinie lotnictwa, którzy składali
zeznania w pierwszym dochodzeniu,
przesłuchali ich i zabrali ich komputery. 

Utworzono nową (i dobrze opłacaną)
podkomisję złożoną z grupy fanatyków
i „ekspertów” – w tym etnomuzykologa,
emerytowanego pilota, psychologa i in-
nych ludzi niemających żadnej wiedzy
okatastrofach lotniczych. Minister obro-
ny Antoni Macierewicz, mający obsesję
na punkcie wszelkiego rodzaju spisków,
rozpowszechniał wiele teorii, z których
liczne są ze sobą sprzeczne. Raz winił po-
przedni polski rząd, raz Putina. Raz był
wybuch, raz świadomy błąd kontrole-
rów z lotniska. A czasem rząd, utworzo-
ny przez partię inną niż prezydencka, sa-
botował podróż – przygotowaną w rze-
czywistości przez Kancelarię Prezydenta.
Żadnej z tych teorii nie towarzyszył cho-
ciażby ślad rzetelnych dowodów. 

Ze względu na to, że rządząca par-
tia nie zdołała obalić pierwotnego spra-
wozdania, stworzono sfałszowaną wer-
sję rzeczywistości w postaci filmu. Dwa
tygodnie temu „Smoleńsk” wszedł na
ekrany; usiłuje się w nim pokazać „praw-
dziwą historię” katastrofy i jej „zakła-
mywanie”. Wizja wybuchu na pokła-
dzie jest tak niewiarygodna, że niektó-
rzy widzowie głośno się śmieją. Nie-
mniej film został przez Kaczyńskiego
określony jako „prawdziwy”, a mini-
ster edukacji sugerowała, że powinni
go zobaczyć uczniowie szkół. Jak w ko-
munistycznej Polsce fikcyjna wersja hi-
storii, odpowiadająca tym, którzy są
u władzy, może z czasem wejść do pro-
gramów nauczania.

Konsekwencje mogą być poważniej-
sze. Jedną z pierwszych rzeczy, których
dokonali oficjele Prawa i Sprawiedli-
wości po objęciu władzy, było przy-
puszczenie jawnego ataku na polski Try-
bunał Konstytucyjny i ponowne upoli-
tycznienie niezależnego poprzednio
urzędu prokuratora generalnego. 

Jednocześnie oddali wszystkie taj-
ne służby państwa w ręce człowieka
skazanego nieprawomocnym wyro-
kiem sądowym za fabrykowanie do-
kumentów, a następnie ułaskawione-
go. Mogło być wiele powodów wpro-
wadzenia przez nich tych zmian. Jeże-
li nawet nie chodzi o nic innego, mogą
wykorzystywać te narzędzia do „udo-
wodnienia” jednej z dziwacznych teo-
rii, korzystając ze sfałszowanych do-
wodów w publicznych pokazowych
procesach, będących kolejną komuni-
styczną innowacją. Tego rodzaju dra-
maturgia może dać Kaczyńskiemu za-
dowolenie emocjonalne; może też my-
śleć, że pomoże mu politycznie.

Zdaję sobie sprawę z tego, że poda-
łam tu znacznie więcej szczegółów o Pol-
sce, niż to obchodzi większość niepol -
skich czytelników. Przedstawiam to jed-
nak nie bez powodu. Trump, podobnie
jak Kaczyński, od wielu lat mocno po-
pierał oczywiście teorię spiskową, po-
mimo braku jakichkolwiek dowodów
jej prawdziwości. 

W ostatnim tygodniu Trump uznał
za potrzebne odrzucenie tej teorii [ra-
sistowskiej teorii o urodzeniu Baracka
Obamy – red.], ale kiedy zostanie pre-
zydentem, może uznać za celowy po-
wrót do niej – albo być może popieranie
którejś z wielu innych, których był zwo-
lennikiem. Jako prezydent będzie mógł
wykorzystywać aparat państwa – De-
partament Sprawiedliwości, biurokra-
cję zajmującą się sprawami bezpie-
czeństwa, FBI – aby je dalej drążyć. Ad-
ministracja Trumpa mogłaby wyko-
rzystywać teorie o miejscu urodzenia
Obamy jako uzasadnienie fałszywych
dochodzeń, przesłuchań, a nawet pro-
cesów sądowych, które wyrządziłyby
straszliwe i nieodwracalne szkody po-
lityce i rządom prawa w USA.

To wszystko oczywiście wydaje się
czymś niewyobrażalnym. Gdybyście
mnie jednak zapytali pięć lat temu, czy
nawet rok temu, powiedziałabym wam,
że czymś niewyobrażalnym jest prze-
kształcenie spiskowej teorii smoleń-
skiej w ideologię państwową. A jednak
tak się stało. ! PRZEŁOŻYŁ ANDRZEJ EHRLICH
Skróty od redakcji

iedy człowiek się my-
li, ważne jest przy-
znanie się do błędu; ja
zapewne nigdy nie po-
myliłam się tak bardzo
jak w komentarzu wy-

drukowanym 13 kwietnia 2010 r. Byłam
w owym czasie przygnębiona straszli-
wą tragedią: rozbiciem się samolotu
z prezydentem Polski Lechem Ka-
czyńskim na pokładzie. Lech Kaczyń-
ski leciał do Smoleńska w Rosji, żeby
złożyć hołd w Katyniu, gdzie Stalin
w 1940 r. zamordował 20 tys. polskich
oficerów. W samolocie było też kilku-
dziesięciu oficerów i polityków wyso-
kiego szczebla, w tym wielu przyjaciół
moich i mojego męża, który był wów-
czas polskim ministrem spraw zagra-
nicznych. Wśród nich był też zastęp-
ca mojego męża Andrzej Kremer, 
wspaniały człowiek i błyskotliwy dy-
plomata. 

Pod wpływem emocji, które nastą-
piły po katastrofie, porównując to wy-
darzenie do Katynia, napisałam nastę-
pujące zdanie: „Tym razem nikt nie po-
dejrzewa, że był to wynik spisku”. Ja-
ko uzasadnienie przytoczyłam to, że
tragedia ta początkowo zbliżała ludzi
do siebie. W samolocie byli politycy
wszystkich partii, od prawicy do lewi-
cy. W pogrzebach, które odbywały się
w całym kraju, brało udział wielu ludzi.
Nawet Władimir Putin, wówczas pre-
mier Rosji, wydawał się poruszony. Ja-
ko swojego rodzaju upamiętnienie na-
kazał wyświetlenie „Katynia” – emo-
cjonalnego i bardzo antyradzieckiego
filmu – w rosyjskiej telewizji państwo-
wej. Ani przedtem, ani potem niczego
podobnego nie pokazywano w Rosji tak
powszechnie.

Mój optymizm okazał się jednak
przedwczesny. Brat prezydenta Jaro-
sław Kaczyński, wówczas niepopular-
ny przywódca opozycji parlamentar-
nej, początkowo sprawiał wrażenie, że
wierzy w to, na co wskazywały wszel-
kie dowody – iż rozbicie się samolotu
było skutkiem wypadku. Później zmie-
nił zdanie. Być może nie mógł się po-
godzić z tym, że jego ukochany brat bliź-
niak zginął przypadkowo, w bezsen-

sownej katastrofie. Być może żal go oszo-
łomił. Być może czuł się winny – brał
udział w zaplanowaniu tej podróży. Al-
bo też, podobnie jak Donald Trump, do-
strzegł, że teoria spiskowa może pomóc
mu zdobyć władzę.

Bardzo podobnie do tego, jak Trump
wykorzystywał teorie o miejscu uro-
dzin prezydenta Obamy do inspirowa-
nia swoich oddanych wyborców, Ka-
czyński w późniejszych latach wyko-
rzystywał katastrofę smoleńską do mo-
tywowania swoich zwolenników. Tej
mniejszości polskiego społeczeństwa,
która jest przekonana, że bliżej nie-
określone tajemne siły sprawują kon-
trolę nad krajem, że zagranica mani-
puluje „elitą”, że wszystko, co się stało
w Polsce po 1989 r., jest częścią złowro-
giego spisku. Okazało się to skuteczne. 

W ubiegłym roku za sprawą kon-
strukcji  systemu wyborczego mniej niż
40 proc. głosów – 18 proc. dorosłej lud-
ności Polski – wystarczyło, żeby Prawo
i Sprawiedliwość, narodowo-populi-
styczna partia Jarosława Kaczyńskie-
go, zdobyło nieznaczną większość w par-
lamencie. 

Czytelnicy moich niedawnych ko-
mentarzy wiedzą, że nie waham się
przed pokazywaniem rosyjskich spi-
sków, kiedy takie dostrzegam. Braku-
je jednak po prostu jakichkolwiek do-
wodów wskazujących na taki spisek
w Smoleńsku. W ciągu paru godzin po
rozbiciu się samolotu na miejscu zna-
leźli się polscy eksperci. Uzyskali do-
stęp do czarnych skrzynek i starannie
dokonali ich transkrypcji. 

Taśmę z kokpitu można usłyszeć 
w internecie, a na jej podstawie wnio-
ski stają się boleśnie oczywiste. Prezy-
dent był spóźniony, zaplanował relację
na żywo z Katynia. Kiedy rosyjscy kon-
trolerzy ruchu powietrznego chcieli ze
względu na gęstą mgłę przekierować
samolot na inne lotnisko, nie wyraził
zgody. Dowódca sił lotniczych był w kok-
picie w ciągu ostatnich minut lotu, co
mogło wpłynąć na decyzję pilotów. We-
dług oficjalnego raportu napisanego
przez najlepszych ekspertów lotnictwa
w kraju samolot uderzył w drzewo, po-
tem w ziemię – i się rozbił. 
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P o li ty cy Pra wa i Spra wie dli -
wo ści nie uzna ją praw eko-
 no mii za obo wią zu ją ce.

Uwa ża ją, że moż na je na gi nać, gdyż
nad rzęd ną si łą jest wo la „su we re -
na”, a ra czej wo dza, któ ry w imie-
 niu „su we re na” prze ma wia.

Dla te go po li ty ka gos po dar cza
obec ne go rzą du jest pod po rząd -
ko wa na ide o lo gii, we dług któ rej oto-
 cze nie Pol ski jest wro gie i mu si my
bro nić na szej su we ren no ści, za gra-
 nicz ni in we sto rzy wy ko rzy stu ją

nasz kraj i wy pro wa dza ją z nie go
„ren tę ko lo nial ną”, wiel ki pol ski
biz nes jest po dej rza ny, gdyż ma ko-
 rze nie po stko mu ni stycz ne, naj wię -
kszym na szym bo gac twem jest wę-
 giel, któ re go nam Eu ro pa za zdro -
ści i pro wa dzi po li ty kę kli ma tycz -
ną skie ro wa ną prze ciw ko Pol sce,
a so lą na szej gos po dar ki są drob ni
kup cy, z któ ry mi wiel kie sie ci skle-
 po we kon ku ru ją nie ucz ci wie,
i SKOK-i, prze ciw ko któ rym za gra-
 nicz ne ban ki roz pę ta ły kam pa nię
nie na wi ści.

Kie ru jąc się ta ką ide o lo gicz ną
wi zją gos po dar ki, rząd wpro wa dził
dwa po dat ki, któ rych rze czy wi stym
ce lem nie jest zwię ksze nie do cho -
dów bud że tu, lecz ude rze nie
w znie na wi dzo ne sek to ry – ban ki

i su per mar ke ty. Wpły wy z nich są
nie wiel kie i moż na by je osią gnąć
prost szy mi spo so ba mi, np. przez
pod nie sie nie po dat ku VAT.

Po da tek ban ko wy już ude rzył
w klien tów, gdyż ban ki, nie wy łą -
cza jąc pań stwo we go PKO BP, już
pod nio sły op ła ty. Po da tek han dlo-
 wy ude rzy w klien tów, a jesz cze
bar dziej w ma łe i śred nie fir my, któ-
 re są do staw ca mi hi per mar ke tów.
Być mo że po ci chu część po li ty ków
PiS zda je so bie spra wę z nie sku -
tecz no ści obu po dat ków i z kosz -
tów, któ re ob cią żą mi lio ny Po la ków,
ale z ide o lo gicz ny mi ar gu men ta mi
trud no dys ku to wać. 

Ide o lo gicz nie mo ty wo wa ny jest
też po mysł za ka za nia han dlu w nie-
 dzie lę. To też ma ude rzyć w du że

sie ci han dlo we, ale ude rzy prze de
wszyst kim w pra cow ni ków, któ-
 rych ty sią ce stra ci pra cę. Ude rzy
też w zwy kłych Po la ków, któ rzy ma-
 ją włas ny po mysł na spę dza nie nie-
 dziel i chęt nie od wie dza ją han dlo-
 we ga le rie. 

Ide o lo gicz ne po dej ście do po li-
 ty ki gos po dar czej rzą du PiS w oczy-
 wi sty spo sób zde rza się z re gu ła mi
obo wią zu ją cy mi w Unii Eu ro pej -
skiej. Po da tek han dlo wy ła mie aż
dwie re gu ły – za kaz dy skry mi na cji
pew nych grup firm – na przy kład
po cho dzą cych z okre ślo nych kra-
 jów – i za kaz na kła da nia do dat ko -
wych po dat ków po śred nich – po za
VAT i ak cy zą. Nic dziw ne go, że Ko-
 mi sja Eu ro pej ska za żą da ła od pol-
 skie go rzą du zmian w po dat ku han-

 dlo wym. Za pew ne po dob ny los
spot ka po da tek ban ko wy.

To nie po win no być dla rzą du
nie spo dzian ką, gdyż w ten sam spo-
 sób za re a go wa ła Ko mi sja na po dob-
 ne roz wią za nia na Wę grzech. Or-
bán szyb ko się z nich wy co fał, a rząd
PiS po sta no wił mi mo wszyst ko kon-
 fron to wać się z Ko mi sją. Z kon -
fron ta cji tej bę dzie mu siał się wy-
 co fać, gdyż Ko mi sja ma w tym przy-
 pad ku sil ne in stru men ty dys cy -
pli nu ją ce. Za ła ma nie praw uni j -
nych gro żą ka ry fi nan so we i PiS te-
 go nie za ry zy ku je, ale kon flikt wy-
 ko rzy sta pro pa gan do wo. 

Po raz ko lej ny bę dzie ob rzy -
dzać Po la kom Unię Eu ro pej ską,
przed któ rą rząd dziel nie bro ni Po-
 la ków.  !
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