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Niedomagają także media i przestrzeń
debaty publicznej. Dlatego wygodniej jest
taką publikację po prostu pominąć mil-
czeniem. Jeżeli jednak ktoś myśli poważnie
o projektowaniu polityki polskiej rozu-
mianej jako coś więcej niż „wyborcze nar-
racje”, powinien tę książkę przeczytać
i potraktować jako podstawowe ćwiczenie
umysłowe.

Zadowoleni i rozczarowani

Debata publiczna w Polsce – również ta
toczona w salach wyższych uczelni –
oparta jest na emocjach, intuicjach, fo-
biach. Rzadko na twardych przesłankach.
Podbudowanych teoretycznie lub empi-
rycznie argumentach. Także ten jej wątek,
który dotyczy oceny życia publicznego po
roku 1989, jest domeną dwóch stanów
emocjonalnych: poczucia zadowolenia
wzmocnionego obawą przed tym, do czego
zmierzają niezadowoleni, oraz rozczaro-
wania wzmocnionego lękiem przed skut-
kami, jakie może przynieść dalsze trwanie
w samozadowoleniu. 

Pozycja Artura Wołka jest próbą sfor-
mułowania rzeczowych argumentów, które
są bliskie stanowisku „rozczarowanych”,
ale dla jego wyrażenia używają narzędzi
i języka, którym na co dzień posługują
się „zadowoleni”. Jest przy tym nie tylko
sprytną sztuczką intelektualną, ale próbą
stworzenia przestrzeni, w której jedni
i drudzy mogą już rozmawiać i przyznawać
sobie rację lub kwestionować argumenty
w sposób rzeczowy, a nie jedynie poprzez
„demaskowanie” prawdziwego oblicza
przeciwnika. 

„Słabe państwo” jest nie tylko diag-
nozą pewnego stanu rzeczy, lecz zapro-
szeniem do rozmowy, której przestrzeń
została opisana tak, by rozmowa w ogóle
była możliwa. Trzeba przy tym od razu
stwierdzić, że to nie pierwsza taka próba
Wołka. Poprzednia dokonana w książce
„Demokracja nieformalna”, choć była in-
telektualnym zwycięstwem w wymiarze
publicznym, okazała się porażką.

Mimo że tworzyła doskonałą prze-
strzeń opisu zamiaru, który towarzyszył
politykom PiS i państwowcom z PO, zos-
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tała w debacie lat 2005–2007 zupełnie
pominięta. Nie tylko przez tych, którzy
szukali jedynie intelektualnego kija na
partię braci Kaczyńskich. Także przez
tych, którzy gotowi byli używać wszystkich
argumentów, by polityki tej partii bronić. 

Przemilczano zasadniczą tezę tej
książki, mówiącą o tym, że rzeczywiste
reguły polityki zostały ustanowione w 1989
w taki sposób, by chronić bezpieczeństwo
obu umawiających się elit, a zarazem blo-
kować rozwój normalnej republiki kon-
stytucyjnej. „Zadowoleni” nie chcieli słu-
chać o żadnych „rzeczywistych regułach”,
skryci za fasadą porządku konstytucyjnego.
„Rozczarowani” woleli opowieści o ukła-
dzie i spisku, do końca nie wierząc w sys-
temową barierę działań PiS.

Narracja o regułach i systemie została
odrzucona także przez media, które – na-
wet gdy starają się porzucić logikę tabloidu
– namiętnie personalizują każdy problem
i odrzucają interpretacje „bezosobowe”.
I choć Wołek stara się wyjść naprzeciw
mentalności czytelników, prezentując
w jednej i drugiej publikacji liczne studia
przypadków, to i tak spotyka się z nie-
zrozumieniem, gdyż przypisuje im zaled-
wie status przykładów ilustrujących dzia-
łania pewnej reguły.

Dwie wizje wzmocnienia państwa

Warto jednak wyjaśnić, że Wołek nie jest
po prostu przedstawicielem „rozczarowa-
nych”. Z główną formacją polityczną re-
prezentującą to nastawienie – Prawem
i Sprawiedliwością – dzieli go sporo. Wed-
ług autora bowiem słabość państwa „po-
lega na słabych instytucjach umożliwia-
jących formułowanie i wcielanie w życie
określonej polityki”.

Definicja ta różni się od tej, którą
posługiwali się politycy PiS, wskazując

przede wszystkim na mechanizmy funk-
cjonujące w sferze bezpieczeństwa i wy-
miaru sprawiedliwości zarówno w obrębie
władzy wykonawczej (policja, prokuratura,
służby), jak i sądowniczej.

To różnica znacząca. Nie tylko ze
względu na wnioski polityczne, jakie wy-
ciągał z tej diagnozy rząd Jarosława Ka-
czyńskiego, lecz także z przyczyn bardziej
fundamentalnych, dotyczących pytania
„gdzie jest państwo?”.

Wołek koncentruje się na „planowa-
niu i realizowaniu polityki”, czyli na funk-
cjach rządu, mniej uwagi poświęca zdol-
ności państwa do eliminowania przestęp-
czych lub szkodliwych zachowań jednostek
i grup. Przesunięcie ciężaru zainteresowań
w stronę governance wydaje się przy tym
świadomą próbą skoncentrowania uwagi
na kwestiach, które mogą ulegać naprawie
w zasadzie bez względu na to, kto rządzi. 

W tym sensie wskazanie samego au-
tora, iż powołanie Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji „doprowadziło do utraty
kontroli przez państwo nad tą dziedziną
spraw publicznych”, a działania pozosta-
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łych agencji regulacyjnych „również ob-
niżają potencjał państwa”, możemy uznać
za opisanie pożądanego kierunku rewizji
obecnej praktyki ustrojowej. Jednak nawet
tak zredukowany program wzmocnienia
państwa nie ma dziś dostatecznego po-
parcia politycznego.

Klęska pozytywnego
instytucjonalizmu

„Pozytywny instytucjonalizm”, nawet
w jego konserwatywnej – nieco bardziej
pesymistycznej niż liberalna – wersji po-
niósł w Polsce polityczną i kulturową po-
rażkę. Nieprzypadkowo apogeum jego
wpływów przypadło na lata 2004–2005
i przygotowania do rządów koalicji PO-
-PiS. Jego najważniejsi reprezentanci Jan
Rokita i Ludwik Dorn stali się ofiarami
porażki tego nurtu w sensie dosłownym.
Inni, jak Kazimierz Ujazdowski czy Paweł
Szałamacha, nie wpływają w sposób istotny
na definiowanie obecnego programu PiS. 

Część komentatorów bliższa jest za-
tem poglądowi, który nazwałbym nega-
tywnym instytucjonalizmem, przekona-
nym o złym działaniu instytucji i obo-
wiązujących w nich reguł, ale zarazem
niechętnym do formułowania recept ustro-
jowych. Negatywny instytucjonalizm wpi-
suje się idealnie w obecny stan emocjo-
nalny prawicy, która postuluje przede
wszystkim radykalną wymianę rządzących
elit. I to zarówno gdy chce, by proces ten
dokonał się za sprawą rządów partii (PiS),
jak i za sprawą wyborczej kartki (zwolen-
nicy JOW od Kukiza i Dudy po Wiplera
i Gowina). 

Praca Wołka jest zatem raczej inte-
lektualnym rozliczeniem z polityką ostat-
niego dziesięciolecia niż projektem, który
mógłby zostać podjęty obecnie. Wołek
zdaje się świadomy wyczerpania się poli-

tycznego potencjału „pozytywnego insty-
tucjonalizmu” zarówno na polskiej scenie
politycznej, jak i w wymiarze szerszym –
wskutek kryzysu gospodarczego ostatnich
lat. Przesłanie tego nurtu w odniesieniu
do kłopotów takich państw jak Grecja
może się raczej sprowadzać do gorzkiego
„a nie mówiłem”. Nie jest natomiast źród-
łem recept adekwatnych do ich obecnego
stanu.

Fakt, że inne nurty także nie potrafią
ich sformułować, z pewnością instytucjo-
nalistów nie tłumaczy. Raczej wymusza
poszukiwanie istotnej korekty własnych
założeń. W tym dziele książka Wołka
może okazać się bezcenną pomocą, ro-
dzajem mapy terenu demaskującej nie
tylko problemy realne, lecz także błędy
doktrynalne. Nie tylko złe skutki naiwnych
koncepcji transformacyjnych, pod których
dyktando reformowano postkomunistycz-
ną Europę Środkową, ale również tych,
które poszukiwały bardziej realistycznego,
a zarazem bliższego specyfice danego
kraju programu zmian.

Pozytywny przypadek oporu wobec
działań banku Unicredito jest bowiem
tyleż pochwałą „pozytywnego instytucjo-
nalizmu”, ile opisem znaczenia politycznej
woli i wyobraźni rządzących. Pokazuje,
że nawet w niekorzystnym otoczeniu
ustrojowym możliwa jest znacznie lepsza
polityka. Ponadto zakreśla wymiar poli-
tycznej zmiany: musi być ona zgodna
z zasadniczym kierunkiem rządu, korzystać
ze wsparcia koalicji, a zarazem musi być
prowadzona przez osoby o najwyższych
kompetencjach merytorycznych. Może
natomiast być oparta na stosunkowo wą-
skiej grupie. 

Wydaje się, że właśnie ten case może
posłużyć za wzór innej niż instytucjonalizm
politycznej doktryny. Dostosowanej bar-
dziej do realiów polityki na poły peryfe-
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ryjnej, do warunków trwałego osłabienia
instytucjonalnego, a zarazem całkiem sku-
tecznej. Warto zatem czytać Wołka uważ-
nie – nie tylko tam, gdzie prowadzi regu-
larne bitwy w przestrzeni teorii politolo-
gicznej, lecz także tam, gdzie buduje studia
przypadków. Warto też budować pomysły
na politykę tam, gdzie może ona w istotny

sposób zmieniać rzeczywistość, a nie tylko
nasycać ją nowymi retorycznymi figurami. 

Artur Wołek
„Słabe państwo”
Ośrodek Myśli Politycznej
Instytut Studiów Politycznych PAN
2012
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