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Trudno  nie  zauważyć  ogromnej  nieodpowiedzialności  partii  politycznych  w
Polsce,  pochłoniętych  walką  o  wpływy  w  mediach,  gospodarce  i  finansach.
Natężenie konfliktów utrzymuje się na wysokim poziomie, co przekłada się na
stosunki między zwykłymi ludźmi. Poziom kultury politycznej spadł poniżej zera.
Na światło dzienne wydostała się partyjna stronniczość,  korupcja,  oszustwa i
finansowanie  zagraniczne.  Większość  konfliktów  politycznych  jest  sztucznie
podsycanych z zewnątrz, wzmagając podziały. Polaryzacja powoduje, że między
ludźmi  wzrasta  zacietrzewienie  i  wrogość.  Poważne  problemy  społeczne  i
gospodarcze  pozostają  w  cieniu  partyjnych  rozgrywek.  Nikt  nie  próbuje  ich
rozwiązywać, zadowalając się jedynie manipulacją medialną.

Jest to, powiedzmy jasno, koniec systemu politycznego zbudowanego na
początku  lat  dziewięćdziesiątych  ubiegłego  wieku,  systemu  stworzonego
sztucznie i  opartego na oszustwie.  Niewielu chciałoby jeszcze polemizować z
faktem,  że  jest  to  system  skrajnie  niewydajny,  a  jego  działanie  mija  się  z
interesem  narodowym.  Już  wcześniej zwróciliśmy  uwagę  na  fakt,  że  „  jeśli
władza  polityczna  została  zorganizowana  w  celu  grabieży  dziedzictwa
narodowego, to nie jest zdolna do realizacji interesów narodowych. Wszystko
inne:  korupcja,  niesprawność  administracji,  zaniedbania  socjalne,  zadłużenie
publiczne,  demilitaryzacja,  inwigilacja  i  szerokie  zastosowanie  środków
policyjnych,  nadużycia  sądowe,  sztuczne  bankructwa,  to  raczej  wtórne
konsekwencje  braku  odpowiedzialności  władzy[…]  Struktura  i  pochodzenie
obecnej władzy politycznej ciągle są niedostatecznie rozpoznane. Jednak wydać
dość  wyraźnie, że nie stanowi ona twardego monolitu, ani także nie posiada
silnych  więzi  ideowych,  ekonomicznych  czy  kulturowych”  (Artur  Śliwiński,
Rozkład systemu politycznego w Polsce, „Polityka Polska” Nr 1 maj 2015). 



Według opinii ludzi bardziej krytycznych jest to system patologiczny. W
świetle  tych  opinii entuzjastyczny  stosunek  do  projektów  społecznych  i
gospodarczych kolejnych rządów  jest naiwny lub nieprzemyślany. Jeżeli bowiem
system polityczny jest niewydajny, to nawet działania podejmowane w dobrych
intencjach  nie  mają  szans  powodzenia.  Tu  i  ówdzie  mogą  być  podjęte
drugorzędne, cząstkowe  lub spektakularne akcje polityczne rządu, lecz ogólny
kierunek jest wyznaczony przez negatywne właściwości systemu politycznego.

A  jednak  ten  system  polityczny   nadal  się  reprodukuje.  Nowe
ugrupowania polityczne utraciły krytyczny dystans do rzeczywistości politycznej
w Polsce   i działają w rytmie skompromitowanych i niewydolnych partii . Nie
potrafią  odpowiedzieć  na  elementarne  pytanie:  jaki  jest  społeczny  sens  ich
istnienia.

W  tradycyjnych  systemach  poszczególne  partie  polityczne  wyrażają
interesy określonych grup społecznych, przewodząc nurtom politycznym, które
są  zakorzeniony  w  doświadczeniu  historycznym,  w  tradycji  oraz  w  myśli
politycznej  narodu.  Oznacza  to,  że  są  one  wtedy  zdolne  do  harmonizacji
interesów  i  wartości.  Nie  popadają  w  skrajności  charakterystyczne  dla
dzisiejszych partii politycznych w Polsce, które są budowane niemal wyłącznie
na  realizacji  interesów  swych  członków,  zaś  wartości  narodowe  spychają  do
sfery  propagandowej.  Zarazem dzisiejsze  partie  cechuje  silne  dążenie  proto-
hegemonistyczne,  wyrażające  się  nie  tylko  w  bezzasadnym  roszczeniu  do
reprezentowania  całego  narodu,  lecz  także  w  „rywalizacji  o  wszystko”  z
partiami opozycyjnymi. Nic więc dziwnego, że ich przywódcy często uciekają się
do  wypowiedzi  stylizowanych  na  „głos  narodu”,  co  sprawia,  że  są  to  głosy
teatralne i pompatyczne.

 Z ideowego punktu widzenia są to partie mierne, niezdolne wykrzesać
nawet  podstawowych idei  społecznych i  gospodarczych.  W tym sensie są  to
partie bezideowe, chociaż nie dotyczy to wszystkich członków. Są to raczej kluby
polityczne.

Demokracja a partie klubowe

Największe  nadużycie  w  dotychczasowym  systemie  politycznym  polega  na
zastąpieniu  demokratycznego  mechanizmu  politycznego  kadencyjnym
monopolem władzy „zwycięskiej” partii (lub oligopolem koalicji partyjnej). Jest



to nadużycie demokracji  równie poważne,  jak zdobycie władzy w Niemczech
przez  NSDAP  w  demokratycznych  wyborach  parlamentarnych.  Skoro  wbrew
nieuzasadnionym  roszczeniom  zwycięska  partia  lub  koalicja  nie  reprezentuje
„całego ludu” i reprezentować nie może, demokracja jest sprowadzona go farsy
wyborczej.

Tradycyjna demokracja polega na tym, że wszystkie grupy interesów są
słyszane oraz nie mają możności  zdominowania lub wykluczenia innych grup
interesów  narodowych.  To  oczywiście  nie  może  funkcjonować  w  przypadku
eliminowania z życia politycznego głównych grup interesów narodowych tylko
dlatego, że nie są one reprezentowane na ławach parlamentarnych. 

Najwyraźniej  omawiany  problem  jest  dla  polskich  polityków  obcy  lub
niezrozumiały.  W  ich  mniemaniu  są  „powołani  do  rządzenia”,  a  nie  do
stanowienia  prawa,  czyli  do  tworzenia  i  sankcjonowania  norm,  które  muszą
harmonizować  różne  interesy  wedle  kryterium  interesu  narodowego.
Tymczasem „powołani do rządzenia” dbają przede wszystkim o własne interesy
oraz  własnych  sponsorów.  W  ten  sposób  nieuchronnie  kreują  pasożytniczy
system  polityczny.  Tworzą  sytuację,  w  której  naród  zaczyna  nienawidzić
państwa,  co  stopniowo  zmienia  ich  sytuację.  Ludzie  są  poirytowani,  iż
parlament, rząd i Prezydent nie zajmują się tym, co konieczne. Znaczna część
środowisk  społecznych,  religijnych  i  gospodarczych  zyskała  odporność  na
manipulacje  medialne  i  jest  skłonna  do  wsparcia  tych  sił,  które  mogłyby
rozsadzić obecny system polityczny.

Rodowód systemu politycznego

Ze  zdumieniem  stwierdzamy,  iż  zainteresowanie  historią  obecnego  systemu
politycznego  w  Polsce  jest  minimalne.  Z  braku  szerszych  horyzontów  myśli
politycznej,   zwłaszcza  w  parlamentarnych  partiach  politycznych,  jak  też  w
licznych subkulturach politycznych, trudno wyłamać się ze schematu działania
wewnątrz systemu politycznego. Zatem dominuje akceptacja status quo, a nie
dążenie do naprawy. Na domiar złego wielu ludzi przyzwyczaiło się do nędznych
realiów życia politycznego jak do podziurawionej jezdni, której nikt od dawna
nie naprawia. Wyjątkiem jest może tylko mało znana działalność Konfederacji
na Rzecz Reform Ustrojowych oraz głosy niektórych naukowców i publicystów. 



Nadal  więc  jest  niejasne,  jak  powstał  obecny  system  polityczny,  dlaczego  i
jakiego  typu  partie  polityczne  zajęły  w  nim  pierwsze  miejsca,  a  dalej  -  jak
ewoluowała  działalność  polityczna  w  Polsce  w  latach  1989-2016;  kim  są
beneficjenci systemu politycznego z jednej strony, a wielcy przegrani z drugiej
strony? A są to zagadnienia podstawowe, bez poznania których trudno zdobyć
się  na  jakiekolwiek  pozytywne  zmiany.  W  tej  sytuacji  nie  ma  co  mówić  o
poważnym  traktowaniu  takich  ważnych  zagadnień,   jak  kwestia  zależności
między  istniejącym  systemem  politycznym  a  negatywnymi  zjawiskami
społeczno-gospodarczymi, kulturowymi i demograficznymi, jak  uwarunkowania
geopolityczne  funkcjonowania  obecnych  partii  politycznych,  czy  jak  związek
polityki z kryzysem ekonomicznym.

Zagadnienia te zyskują dzisiaj na ostrości, ponieważ wszystko wskazuje, iż
dotychczasowy system polityczny w Polsce ma się ku końcowi. Nikt chyba nie
wierzy, że może przez następne lata pozostawać niezmienny; tym bardziej, że
nie  jest  on  rezultatem ewolucji  społeczeństwa,  lecz  anomalią  -  wyjątkowym
fenomenem  politycznym,  zrodzonym  w  walce  światowych  imperiów  o
dominację nad Polską. Obecnie niedomagania systemu politycznego przerodziły
się  w  sytuację  kryzysową.  Coraz  mocniej  ciąży  zwiększające  się  uzależnienie
polityki w Polsce od korporacji finansowych i handlowych, a także od organizacji
i  porozumień  międzynarodowych,  kreowanych  przez  oligarchię  światową.  W
świetle międzynarodowych porozumień CETA i TISA (i być może również innych)
sytuacja staje się wręcz niebezpieczna dla dalszej egzystencji narodu. Podobnie
jak  w pozostałych  krajach europejskich,  pogodzenie  interesów politycznych  i
ekonomicznych  oligarchii  światowej  z  interesami  narodowymi  okazało  się
praktycznie  niemożliwe.  Rozgrywanie  „polityki”  między  dwoma
antagonistycznymi  wektorami  -  między  liberalnym  internacjonalizmem  i
nacjonalizmem jest pozbawione realizmu i musi skończyć się katastrofą.

Zasadniczy powód naszego zainteresowania systemem politycznym jest
jednak inny. Polska, podobnie jak wiele innych krajów, staje przed wielką próbą
sił. Najłatwiej ignorować wywołane przez wielki kryzys światowy katastroficzne
przeobrażenia  geopolityczne w świecie, rzeczywiste przyczyny wzrostu agresji
w stosunkach międzynarodowych, rozkład lub degradację moralną organizacji
międzynarodowych,  a także próby umiejscowienia Polski w różnych projektach
geopolitycznych  oraz  przerzucanie  na  nią  trudnych  do  zniesienia  kosztów  i



ryzyka. Jest to droga do unicestwienia narodu polskiego, niezależnie od tego jaki
będzie przebieg przetasowań geopolitycznych. 

Świat  się  chwieje  w  posadach.  W  tej  sytuacji  konieczna  jest  silna  i
sprawna  organizacja  polityczna  narodu,  czyli  przeciwieństwo  systemu
politycznego, z którym mamy obecnie do czynienia. Konieczne jest pozbycie się
szkodliwych form działalności politycznej, stanowiących balast i zagrożenie dla
egzystencji narodu. Powstałe po 1989 roku partie polityczne nie potrafiły i nie
chciały  bronić  narodu  oraz  kształtować  przyszłości  Polski.  Nie  zmierzały  do
realizacji  podstawowego  celu  polityki  polskiej,  zadowalając  się  spektaklami
wyborczymi, a zwłaszcza manipulacją propagandową. 

Sprawa powinna być dla wszystkich bezsporna: Polska ma być suwerenna 
oraz silna ekonomicznie i duchowo. Wszystkie partie polityczne, które nie 
akceptują tego podstawowego celu (lub akceptują czysto deklaratywnie), w 
obecnych warunkach geopolitycznych są partiami antynarodowymi.


