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Do tej pory wielu 
z nas podświadomie  

sądziło, że zdrowie 
jest sprawą 

prywatną, więc 
niech każdy z osobna 

się o nie martwi. 
Jako obywatele 

nie wywieraliśmy 
presji na polityków, 

aby zabrali się za 
problemy systemu. 

Ceniliśmy niskie 
podatki, a nie usługi 

publiczne

Z Andrzejem Zybałą  
rozmawia Kacper Leśniewicz

Czy można porównać 
obecną sytuację  
do kryzysów, z którymi 
polskie państwo  
mierzyło się w ostatnich 
30 latach?
Jedynie do kryzysu 
z 2008 r. To wtedy państwo 
przechodziło najpoważniej-
szy sprawdzian sprawności 
swoich instytucji. Dzisiaj 
wiele osób słusznie przy-
pomina, że poradziliśmy 
sobie bez większych szkód, 
a ówczesny premier określił 
Polskę jako „zieloną wyspę”. 
Jednak to nie interwencje 
państwa przesądziły o suk-
cesie, jakim było wybronie-
nie się przed recesją. Wiele 
nam sprzyjało. Nasze przed-
siębiorstwa nie były bardzo 
uzależnione od kredytowa-
nia, mieliśmy niski udział 
eksportu w PKB. Pewną rolę 
odegrała szara strefa, która 
amortyzowała wstrząsy.

W tamtym czasie rząd 
również stworzył pakiet 
antykryzysowy, aby Polska 
mogła łagodniej przejść 
przez globalną recesję.
Zgadza się, ale nie został 
on wdrożony. Zaczęło się 
od porozumienia między 
pracodawcami a związka-
mi zawodowymi, mające-
go cechy dialogu społeczne-
go. W prace zaangażowana 
była komisja trójstronna. 
Powstały konkretne roz-
wiązania i rząd obiecał je 
przekształcić w projek-

ty ustaw. W niektórych 
przypadkach tak się sta-
ło – wprowadzono m.in. 
postojowe. Ale niestety, 
w większości to, co wyglą-
dało pięknie na papierze, 
nie pociągnęło za sobą wią-
żących przedsięwzięć.

Dziś mamy tarczę antykry-
zysową, trwają prace nad 
jej rozszerzeniem.
Fiskalnie to jest bardzo 
konserwatywny program. 
Oferuje niewielką pomoc, 
zwłaszcza osobom najbar-
dziej potrzebującym, w tym 
pracującym na umowach 
śmieciowych. Znaczna 
część z nich straciła zle-
cenia, a początkowo rząd 
im zaoferował jednorazo-
wo 2 tys. brutto. Żałosne. 
Na szczęście w drugim po-
dejściu to poprawił. Milio-
ny ludzi mogą pozostać bez 
dochodu. Nie znajduję do-
brej odpowiedzi na pyta-
nie, dlaczego nie mieliby-
śmy zapewnić tym osobom 
podstawowego dochodu, np. 
na sześć miesięcy. Chodzi 
o elementarną sprawiedli-
wość społeczną, ale również 
o możliwość wzmacniania 
popytu w gospodarce. Praw-
dopodobnie rząd zakłada, że 
500+ będzie poduszką so-
cjalną. Skromne są również 
nakłady na pomoc firmom. 
Gdy przedsiębiorstwa stra-

cą istotną część personelu, 
będzie im trudno się rozru-
szać, gdy epidemia ustąpi. 
Na pewno szkoda, że tar-
cza nie przewiduje działań 
długofalowych, które doty-
czyłyby uzdrowienia kry-
tycznych mechanizmów 
funkcjonowania państwa. 
Można było zaproponować 
coś w rodzaju okrągłego sto-
łu w tej sprawie. Podejrze-
wam, że wielu polityków 
z kręgów rządowych już 
wie, że państwo w obecnym 
formacie jest raczej zagro-
żeniem niż źródłem bezpie-
czeństwa.

Ale to znaczy, że poli-
tycy nie doceniają 
powagi kryzysu?
Na to wygląda. Tarcza, na-
wet ta wzgobacona, jest nie-
adekwatna do skali proble-
mu, z którym przychodzi 
nam się mierzyć. Rządzą-
cy nie rozumieją, że walka 
toczy się o zachowanie sta-
bilności społecznej i rów-
nowagi gospodarczej. Bez 
nich może dojść do chaosu, 
w tym wystąpień zdespe-
rowanych ludzi. Stabilność 
jest tak dużą wartością, że 
warto zaryzykować nawet 
okresowy wzrost inflacji wy-
nikający ze wzrostu wydat-
ków publicznych. Państwo 
nie powinno dziś stracić 
na wiarygodności w oczach 
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Indywidualizm
ma granice

obywateli. I tak nie jest ona 
wysoka, ale byłoby tragedią, 
gdybyśmy czuli, że zawodzi 
ono w sytuacji zagrożenia 
życia i zdrowia. 

Jak poprawić tę wiary- 
godność?
Potrzebujemy dzisiaj 
wspólnych działań, któ-
re tchnęłyby optymizm 
w tym dramatycznym 
czasie. Mamy zastępy na-
ukowców, ekspertów, ana-
lityków, mamy think tanki. 
Mogliby opracować konku-
rencyjne modele działań, 
z których wybierane byłyby 
najlepsze. Politycy są jed-
nak przyzwyczajeni, że we 
wszystkim chodzi o efekt 
marketingowy. Porażką jest 
również sytuacja związa-
na z wyborami prezydenc-
kimi. Rządzący kierują się 
cynicznym egoizmem, co 
jest bardzo demoralizujące. 
To stare polskie przekleń-
stwo: nawet w warunkach 
okupacji Polacy pozostawali 
skrajnie podzieleni, konty-
nuowali swoje żałosne wo-
jenki, osobiste rywalizacje.

Dlaczego politycy działają 
brawurowo w sytuacjach, 
które wymagają chłod-
nych reakcji?
Jesteśmy w określony spo-
sób uwarunkowani kul-
turowo. Dobrym tego 
przykładem jest sposób po-
strzegania różnych proble-
mów i wyzwań zbiorowych. 
Przeciętny Polak je prywa-
tyzuje – ma skłonność do 
uznawania, że sam sobie 
poradzi w wielu sprawach, 

zamiast polegać na działa-
niach zbiorowych. Dopie-
ro dziś wiele osób, słysząc 
o skali zachorowań i śmier-
telnych ofiarach, dostrzega, 
że system ochrony zdrowia 
rzeczywiście powinien być 
sprawniejszy. Do tej pory 
wielu z nas podświadomie 
sądziło, że zdrowie jest za-
sadniczo sprawą prywatną, 
więc niech każdy z osobna 
się o nie martwi. Jako oby-
watele nie wywieraliśmy 
presji na polityków, aby na 
serio zabrali się za te pro-
blemy. Ceniliśmy niskie po-
datki, a nie usługi publiczne.

Jakich działań wymaga 
dzisiejsza sytuacja?
Państwo musi być w sta-
nie skutecznie chronić na-
sze życie i zdrowie, gdy na-
dejdzie kolejna epidemia. 
A jak zapowiadają eksperci, 
na obecnej się nie skończy. 
W wielu dyskusjach mówi 
się o powrocie tzw. dużego 
rządu, który dysponuje po-
tężnym aparatem urzędni-
czym, szybkimi narzędziami 
legislacyjnymi. To byłby wa-
lec, który programuje opty-
malne strategie działania 
w warunkach zagrożenia, 
a następnie oświecona kla-
sa polityczna i urzędnicza 
wdrażałaby je w życie. Ozna-
czałoby to powrót do prze-
szłości, ale to ślepa uliczka.

Czy mamy inne wyjście? 
Istnieje dobra alternatywa 
dla dużych państwowych 
biurokracji, jakie kojarzy-
my z okresem po II wojnie 
światowej. Zamiast mode-
lu wielkiego rządu możemy 
budować model wielkiego 
zarządzania publicznego 
– od angielskiego „big go-
vernance”. Chodzi przede 
wszystkim o sposób rządze-
nia i podejmowania decyzji 
w państwie. Założenie jest 
takie, że rozpraszamy władzę 
rozumianą jako zdolność do 
działania. Rząd, władza poli-
tyczna przestaje mamić nas 
iluzją swojej wszechmocy  
w razie zagrożenia.

Co otrzymujemy w zamian?
Rządzenie poprzez sieć 
organizacji publicznych, 
społecznych i prywatnych, 
uruchamianych, gdy po-
wstaje zagrożenie, takie 
jak choćby epidemia. Rząd 
„rzuca” wówczas własne 
zasoby, a swój wkład do-
kładają środowiska aka-
demickie, obywatelskie, 
eksperckie, biznesowe, 
wyznaniowe itp. Władza 
polityczna odchodzi więc 
od roli hegemona, angażu-
je w proces decyzyjny inne 
podmioty, które znają się 
na danej rzeczy. 

Czyli model oparty na 
bliskiej współpracy.
Tak. Gdy zachodzi ko-
nieczność programowa-
nia i wykonywania dzia-
łań publicznych, władza 
polityczna tworzy szerokie 
koalicje i partnerstwa, ko-
ordynuje proces dogadywa-
nia się poprzez porozumie-
nia. W działania włączane 
są różne organizacje, któ-
re mają zasoby istotne dla 
skutecznego rozwiązywa-
nia problemów. Taki me-
chanizm wykorzystuje się 
obecnie w Korei Południo-
wej, gdzie prywatne organi-
zacje medyczne włączają się 
w walkę z koronawirusem, 
np. wykonując działania 
diagnostyczne. W USA po-
wstają projekty szerokiego 
partnerstwa na rzecz walki 
z epidemią.

Jakie warunki musielibyśmy 
spełnić, aby taka współpraca 
funkcjonowała w Polsce?
Klasa polityczna musiała-
by przewartościować wiele 
rzeczy. Także my, obywate-
le, musielibyśmy zmienić 
swój stosunek do państwa. 
Na razie nie widać, aby po-
litycy byli zdolni obsadzić 
siebie w nowej roli, ale 
być może obecne okolicz-
ności to wymuszą. Epide-
mia stopniowo uzmysławia 
społeczeństwu, że dzisiaj 
państwo nie jest w stanie 
nam zapewnić w pełni bez-
pieczeństwa. Zasoby, jakie 
może uruchomić w razie 
zagrożenia, są zwykle zbyt 
małe wobec problemów, 
które chce rozwiązać. Prze-
cież rząd przez tygodnie 
pozostawał bezsilny wobec 
niedoborów płynu do de-
zynfekcji czy maseczek. Nie 
wspominam już o testach, 
o które trzeba było bić się 
z innymi krajami.

Wielu jednak chwali rząd za 
ciężką pracę w niesprzyjają-
cych warunkach.
Trudno odmówić ministro-
wi Szumowskiemu zaanga-
żowania. Przedstawia się go 
jako takiego romantyczne-
go lidera z domieszką mę-
czeństwa. Reprezentuje 
ideał polityka rozdzierają-

cego szaty, który jest w sta-
nie sam zatrzymać niewi-
dzialnego wroga. Tego typu 
postawa może wywoływać 
zrozumiały podziw części 
naszego społeczeństwa, 
ale jest dziecinna i niebez-
pieczna, obliczona na krót-
ką metę. Rolą ministra jest 
koordynacja, co oznacza, że 
zamiast wiary we własne 
siły powinien przedstawić 
nam mechanizmy funkcjo-
nowania instytucji w kon-
kretnych obszarach. Przez 
romantyczny wizerunek 
tracimy z oczu to, że dobry 
rezultat może wynikać tyl-
ko ze sprzężenia różnych 
instytucji, reguł i norm. 
Wyobraźmy sobie, że mi-
nister Szumowski wystę-
puje dzisiaj na konferencji 
w towarzystwie profesjona-
listów z izb lekarskich, in-
stytutów, fachowców z NFZ, 
którzy pracują w departa-
mentach zbierających wie-
dzę o różnych strategiach 
walki z koronawirusem. 
W ten sposób zakomuni-
kowałby społeczeństwu, że 
to, co robi rząd, ma solid-
ne podłoże. Tymczasem do-
tychczasowa strategia wy-
gląda, jakby była efektem 
spotkania kilku dobrych 
znajomych z rządu.

Jak to zmienić?
Obciąża nas sporo wad 
ukształtowanych w dość 
odległej przeszłości. Wia-
domo, że mamy problemy 
ze współpracą, rozmawia-
niem, wymienianiem argu-
mentów. Nasi przodkowie 
wytworzyli tzw. kulturę 
racji. Liczy się „moja ra-
cja”, której muszę bronić 
jak niepodległości, często 
wbrew faktom. Wielu Pola-
ków bardzo przeżywa, gdy 
okazuje się, że ich racje są 
tylko cząstkowe. Dlatego 
unikają dyskusji, aby nie 
konfrontować swoich ar-
gumentów. Nie potrafimy 
weryfikować swoich po-
glądów, gdy zdobywamy 
nową wiedzę, i cieszyć się, 
że zyskujemy lepszy ogląd 
danej sprawy. To powodu-
je, że nie mamy dojrzałej 
kultury analizy. Tym sa-
mym nie rozumiemy do-
brze otoczenia, w którym 
żyjemy, i wyzwań, którym 
musimy sprostać.

Może pandemia będzie dla 
nas lekcją pokory?
W dobie zagrożenia wielu 
ludzi ma w sposób natural-
ny skłonność do współpracy,  
zawieszenia wcześniejszych  
waśni. Przeżywamy do-
świadczenie swoistej wspól-
noty zagrożenia i cierpienia. 
Coś istotnego może w nas 
pęknąć, dać początek no-
wemu podejściu do pań-
stwa i społeczeństwa. Dla 
dzisiejszych 20- i 30-lat-
ków epidemia może być 
tym, czym było doświad-
czenie wojny dla pokole-
nia naszych dziadków. Oni 
dostrzegają, że indywidu-
alizm, w tym poleganie na 
własnym sprycie, ma gra-
nice. Uzmysławiają sobie 
własną bezradność wobec 
wielu problemów. 

I masowo zwrócą się 
ku państwu?
Może stwierdzą, że warto 
być dobrym obywatelem, 
podatnikiem, bo to podnosi 
prawdopodobieństwo wza-
jemnej lojalności i możli-
wości zbudowania instytu-
cji publicznych, które będą 
służyć nam w czasie kryzy-
sów. Byłby to przełom.  ©℗
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