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Okazuje sie,̨ że konstytucja nie chroni naszych swobód w okresach najwiek̨szego zagro-
żenia. Obecnie stan epidemii wykorzystuje sie ̨ do pozbawienia nas praw obywatelskich i
socjalnych. Kiedy jesteśmy odizolowani w domach i obserwowani na ulicach, kiedy nie
wolno nam zbierać sie ̨oraz protestować, władza dewastuje dotychczasowy ustrój i depcze
resztki wolności, przekonujac̨, że to dla naszego dobra. Nie było jednak dyktatury, która
twierdziłaby inaczej. Nie znaczy też to, że nie dojdzie do buntu społecznego tylko dlatego,
że zostanie on zabroniony.

Mimo że Polki i Polacy sa ̨ samozdyscyplinowani, ciag̨le poucza sie ̨ nas, że za mało. Czy-
tam, że ostatniej doby 700 osób złamało kwarantanne,̨ ale to niespełna 0,3% wszystkich ob-
jet̨ych nia ̨ osób. Straszy sie ̨włoskim przykładem, który okazał sie ̨ propagandowym szwin-
dlem. Nie jest prawda,̨ że społeczeństwo zagraża samo sobie. Z punktu widzenia zachoro-
wań wiek̨szym zagrożeniem dlaWłoch i Europy były tegoroczne wyprawy na narty w Alpy.
Oczywiście tej cześ̨ci społeczeństwa, która ̨było na to stać. Albo fakt, że weWłoszech służba
zdrowia dysponowała dramatycznie mała ̨ liczba ̨ respiratorów – efekt polityki oszczed̨no-
ści. Niedobory sprzet̨owe, kadrowe i wiedzy w tym zakresie spowodowały kompletne zała-
manie sie ̨ systemu ochrony zdrowia i wysoka ̨ śmiertelność. Ostatecznie i tak okazuje sie,̨
że włoska ̨ ścieżka ̨ podaż̨aja ̨ inne kraje, jak Hiszpania czy – stanowiac̨e dla każdego Polaka
wzór dyscypliny – Niemcy, a prawdopodobnie także Francja i Wielka Brytania. Również
w USA, jak wiemy, wirus rozprzestrzenia sie ̨ bardzo szybko. Być może ta ̨ droga ̨ idzie też
Polska.

Politycy i wysokiej rangi urzed̨nicy zostali przez epidemie ̨ zaskoczeni. Aby ukryć swo-
ja ̨ niekompetencje ̨ i kompletny brak strategii przeciwdziałania COVID-19 rozstawiaja ̨ nas
po kat̨ach i przyznaja ̨ sobie, nie pytajac̨ o zdanie, kolejne kompetencje. Działaja ̨ w panice
i chaotycznie. Nie wiedza ̨ dokładnie, kiedy nastap̨i spiet̨rzenie zachorowań ani jak długo
jeszcze choroba potrwa, jaki bed̨zie efekt i czy epidemia powróci na jesień, czy nie. Choć
od przynajmniej lutego mieli czas, by przygotować sie ̨ na atak koronawirusa, nie zrobi-
li nic. Najwyraźniej widać, że przedstawiciele obozu władzy wsłuchali sie ̨ w głos swojego
mentora zza oceanu, który w kółko powtarzał, że nic nam nie grozi, bo Chiny sa ̨dostatecz-
nie daleko. To chyba już ostatnie pomruki okcydentalnej pogardy. Sad̨ze,̨ że byli skłonni
do pewnego momentu nawet uznać, że koronawirus to kolejny wymysł „lewaków”. Kiedy
problem ich dopadł, zareagowali w jedynie możliwy dla nich sposób – preż̨ac̨ muskuły, bo
w głowach mieli pustke.̨

Dziś jedyne, co elity władzy wiedza,̨ to jak pozbawić nas naszych praw i swobód. Jak
ograć problem propagandowo. Jednocześnie szykuje sie ̨ nam regulacje, które maja ̨ urato-
wać ekonomiczne, mieszczańsko-korporacyjne status quo – fundament dzisiejszego sposo-
bu sprawowania władzy. Wprowadza sie ̨ rozwiaz̨ania wyraźnie uprzywilejowujac̨e wielki i
mały biznes. Wyzysk pracowników i pracownic ma sie ̨ stać po raz kolejny kołem zamacho-
wym odradzajac̨ej sie ̨ po pandemii gospodarki – źródłem akumulacji i nowych fortun.

Z drugiej strony – widać to coraz wyraźniej – motorem działań jest obawa posolidar-
nościowej nomenklatury przed utrata ̨władzy. Pandemia może kompletnie zmienić układ
polityczny nie tylko na świecie, ale i w Polsce. Okazuje sie,̨ że w naszym kraju ani nie było
zbyt dobrze po 1989 roku (jak twierdza ̨ zwolennicy PO), ani nie bed̨zie lepiej (jak twierdza ̨
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zwolennicy PiS). Żegnamy sie ̨ z mitem zarówno III, jak i IV RP. Elity na taki stan rzeczy re-
aguja ̨ zwykle podobnie. Demokracja i konstytucja była dla nich dobre, dopóki broniły ich
władzy, zdobytej przed 30 laty. Dziś już nie zamierzaja ̨ sie ̨ do tych zasad stosować, kiedy
grunt polityczny usuwa im sie ̨ spod nóg. Zaczyna dominować hasło: utrzymać władze ̨ za
wszelka ̨ cene,̨ nawet po trupach.

Oczywiście pojawia sie ̨ pytanie, jaka bed̨zie odpowiedź na obecny kryzys? Pozamykane
granice, silna władza centralna, egoizm narodowy moga ̨ stać sie ̨ nowym kamieniem we-̨
gielnym polityki i ideologii. Czy jednak taki system jest odpowiedzia ̨ na ocieplenie klima-
tu, zagrożenie epidemiczne, widmo głodu imnożac̨ych sie ̨konfliktów zbrojnych? Zapewne
nie. Przerabialiśmy to. Rozwiaz̨ania proponowane przez prawice ̨– na dłuższa ̨mete ̨– tylko
pogłeb̨ia ̨ekologiczna ̨i ekonomiczna ̨zapaść, wzmoga ̨konflikty klasowe imied̨zynarodowe.
Oznaczaja ̨ powrót koszmarów z poprzedniego stulecia. Dlatego powinniśmy sie ̨ domagać
sprawiedliwego ładu globalnego, zniesienia barier i podziałów klasowych, wiec̨ej wolności
i równości – swobód i szczepionek dla wszystkich!
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