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felietony

Nowe czasy, nowi ludzie

O becny system globalny chwie-
je się na naszych oczach. Na 
peryferiach, na przykład 

w Polsce, lokalni liderzy lgną do swo-
ich patronów albo w popłochu szukają 
nowych. Nikt im jednak nie może 
obiecać zachowania dotychczasowych 
wpływów. Słychać hasło: „Nowi ludzie 
na nowe czasy”.

Nowi ludzie zawsze wkraczali na 
arenę w podobny sposób. Czasem po 
prostu zapełniali próżnię, jak germań-
skie plemiona w upadającym imperium 
rzymskim. Od setek lat jednak próżnia 
coraz rzadziej pojawia się na świecie. 
Obowiązuje zatem inny mechanizm. 
Elity najwyższe w hierarchii, zagrożo-
ne przez konkurentów usytuowanych 
o szczebel niżej (drugą ligę), wspierają 

jeszcze mniej znaczących aspirantów, 
to znaczy trzecią ligę, która zyskuje na 
znaczeniu kosztem drugiej ligi. W ten 
sposób tysiąc lat temu stosunkowo 
słabe wspólnoty miejskie z pomocą 
suwerenów wyswobodziły się spod 
kontroli feudałów. Królowie, wspie-
rając mieszczan przeciw książętom 
i hrabiom, przyczynili się wówczas 
do trwałego rozwoju europejskiej osi, 
rozciągniętej wzdłuż Renu i sięgającej 
od Londynu aż po Rzym. Do dziś jest 
to najbardziej rozwinięty materialnie 
obszar świata, obejmujący m.in. Bene-
luks i Szwajcarię.

Niekiedy rewolucyjna wymiana elit 
sięga samych szczytów społecznej 
hierarchii. Lata rewolucji francuskiej 
i władzy Napoleona zdziesiątkowały 
panującą we Francji rodzinę i arysto-
krację, chociaż generalnie pozwoliły 
tej grupie ocaleć. Musiała dokoopto-
wać napoleońskich karierowiczów.

Zasięg wymiany elit w toku obecne-
go kryzysu jest nie do przewidzenia. 
Jedno jest pewne. Proces ten będzie 
miał charakter globalny. Wymiana 
elit w supermocarstwach pociągnie 
za sobą wymianę elit w państwach 
peryferyjnych. Państwa drugiej ligi, 
wkraczające do poszerzonej pierwszej 
ligi światowej, będą tworzyły swoje 
globalne sieci wpływu, stawiając nie 
tylko na pozyskanych członków elit, 
ale i na nowych ludzi, odtrąconych 

przez dotychczasowy system. Można 
sobie wyobrazić zatem globalną agen-
turę wpływu Iranu czy Brazylii. Cały 
ten proces jest nie do skontrolowania. 
Dotychczasowe elity nie są w sta-
nie przewidzieć jego przebiegu. Być 
może za sto lat częściowo odtworzą 
go historycy.

Oczywiste jest, że ten globalny pro-
ces ogarnie też Polskę. Dlatego nie 
warto wierzyć w „zabetonowanie” 
polskiej sceny politycznej czy też pol-
skiego biznesu. Obecne elity na razie 
trwają, ale przerzedzone zostaną przez 
procesy globalne. Nie przez wymianę 
partii rządzącej, tylko przez zmianę 
globalnych trendów. Wbrew pozorom 
obecna elita państwa polskiego jest 
dość jednorodna, mimo widowisko-

wych kłótni, a nawet wza-
jemnych obelg.

Wszyscy chcieli do Unii 
Europejskiej. Nikt konse-

kwentnie nie zawalczył o skromne 
w ostatnich dziesięcioleciach postu-
laty katolickie w życiu publicznym. 
Wszyscy oni bronili „kompromisu”. 
Kompromis tymczasem, np. w spra-
wie nienaruszalności życia, ma szan-
se przetrwać tylko wtedy, kiedy ktoś 
z mocą upomina się o całą prawdę. 
Inaczej, prędzej czy później, kompro-
misem okaże się prawo do aborcji na 
życzenie i swoboda eutanazji... Tak. To 
będzie nowy kompromis. Kompromis 
między przymusem eutanazji i aborcji 
a prawem do życia.

W ramach obecnej polskiej elity 
nikt nie walczy skutecznie z prze-
rostem urzędniczej machiny i uci-
skiem fiskalnym obywatela. Nie-
bawem czeka nas podwyżka VAT-u 
do 25 proc. i rujnujący podatek od 
wartości nieruchomości (kataster), 
na razie od przedsiębiorstw. Ciekawe, 
kiedy domki jednorodzinne i nie-
ruchomości kościelne też zostaną 
nim opodatkowane. Jeżeli nie powali 
nas tym rząd Tuska, spodziewajmy 
się tego po „rządzie ekspertów” już 
jesienią. Takie drakońskie zaciskanie 
pasa w Grecji, Irlandii i Portugalii nie 
dało jednak oczekiwanych wyników. 
Tamtejsze rządy nadal mają mon-
strualny deficyt. Czy nowemu „eks-
pertowi” – nowemu Balcerowiczowi 
w Polsce uda się zduszenie deficytu? 
Nie miejmy złudzeń. q

Marcin Masny
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W wyniku chaosu globalnego także  
w Polsce nastąpi wymiana elit

A nA prowincji to mówią…

Problemy kontra imaginacje

Zdaniem wielu osób z tzw. elity 
oraz mediów mainstreamo-

wych (czyli mediów „głównego 
nurtu” – nawiasem mówiąc, cieka-
we, kto uzurpuje sobie prawo do 
decydowania o takiej przynależ-
ności), Polsce nie zagrażają: krach 
finansów publicznych, deficyt 
budżetowy, korupcja, mafijne ukła-
dy w kręgach władzy, nepotyzm, 
kompromitacja na EURO 2012, 
paraliż komunikacyjny na drogach 
kołowych i szlakach kolejowych, 
totalna zapaść służby zdrowia, 
kryzys demograficzny, bezrobo-
cie i inne patologie na rynku pracy, 
drożyzna, ograniczanie wolności 
słowa i swobody wymiany infor-
macji oraz wiele innych, całkiem 
realnie odczuwalnych plag ekono-
micznych i społecznych.

Zdaniem tych samych kręgów, 
Polsce zagraża przede wszystkim 
PiS, a zwłaszcza lider tego ugrupo-
wania jarosław Kaczyński – oszo-
łom, faszysta, populista, zapiekły 
w nienawiści mściciel brata, czło-
wiek chory, pogrążony w ciężkiej 
depresji, żądny władzy za wszelką 
cenę – nawet za cenę przyszłej koa-
licji z SLD (czemu zaprzeczają obie 
strony – i PiS, i SLD, ale co szkodzi 
wmawiać ludziom, że Kaczyński 
jest takim cynikiem, że po wybo-
rach wszystko będzie możliwe).

Ot, zderzenie realnych proble-
mów z zarzutami cokolwiek wy- 
imaginowanymi. A do Ciebie, Czy-
telniku, co bardziej przemawia: 
realność problemów czy abstrakcja 
imaginacji?

 Marian Salwik

Siłą bezwładności cała obecna elita polityczna  
pcha Polskę w przepaść

Użytkownicy Facebooka mogą zabezpieczyć 
komputer za darmo!

F irma mcAfee 27 kwietnia 2011 r. 
poinformowała o udostępnieniu 

bezpłatnych licencji jej oprogramo-
wania zabezpieczającego użytkow-
ników Facebooka z 41 państw świa-
ta – w tym Polski. Aby skorzystać 
z tej bezpłatnej sześciomiesięcznej 
licencji na oprogramowanie anty-
wirusowe mcAfee® AntiVirus Plus, 
należy zostać „lubisiem” fanpage’u 
(fanpejdżu) firmy mcAfee (http://
www.facebook.com/#!/mcAfee). 
Program zapewnia ochronę przed 
zagrożeniami on-line, wirusami, 
programami szpiegującymi i innym 
złośliwym oprogramowaniem oraz 
zawiera specjalny dodatek mcAfee® 
SiteAdvisor®, identyfikujący nie-
bezpieczne witryny internetowe. 

Po zakończeniu sześciomiesięcznej 
bezpłatnej subskrypcji użytkownicy 
Facebooka mogą otrzymać specjalną 
zniżkę przy zakupie licencji płatnej. 
W ramach współpracy z platformą 
Facebook firma mcAfee udostępniła 
również użytkownikom tego porta-
lu społecznościowego dodatkowe 
narzędzie zabezpieczające mcAfee 
Scan and Repair – bezpłatny ska-
ner antywirusowy, który wykrywa 
i usuwa złośliwe oprogramowanie. 
Facebook wymaga, aby użytkowni-
cy, których konta zostały zainfekowa-
ne przez złośliwe oprogramowanie, 
skorzystali z tego narzędzia przed 
ponownym zalogowaniem. 

Witold Iwańczak
Na podst. informacji firmy McAfee
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