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Wydarzenia – link

Władysław Terlecki (1933–1999), literacki kronikarz po-
wstania styczniowego, jedną ze swych powieści, poświęconą 
sytuacji Polski po klęsce powstania, zatytułował Lament (1984). 
Intryga warszawskiego zwierzchnika Ochrany, ostatecznie 
nieudana, opiera się na przekonaniu, wynikającym z ponu-
rego doświadczenia, pokazującego powszechność podejrzeń 
o współpracę agenturalną, zdradę ideałów, sprzedajność  
i zaprzaństwo, jakie owładnęły Polaków dotkniętych klęską 
patriotycznego zrywu i represjami w jej następstwie. Oplotła nas 
wtedy gęsta sieć obezwładniająca i udaremniająca wszelkie 
próby działania. 

*
Truizmem jest stwierdzenie, że w zagrożeniu warunkiem 

porozumienia staje się, bardziej niż zwykle, wzajemne za-
ufanie ludzi nim dotkniętych. Wiadomo także, że większe jest 
w takiej sytuacji wyczulenie na wiarygodność, zwłaszcza wy-
powiedzi publicznych, że rośnie podejrzliwość pod adresem 
ich autorów. Trzeba się pilnować, by nie ogarnęła zbyt dużego  
obszaru społecznej komunikacji, by nie stała się totalna i aprio-
ryczna. 

Żyjemy teraz w zagrożeniu bliskim i powszechnym, od-
bierając nieustannie liczne wiadomości o panującej epidemii.  
Rozmawiamy przez telefon i przez media elektroniczne. Z tych 
rozmów dowiaduję się, jak wielka, przez to smutna i zatrwa-
żająca, jest nieufność Polaków wobec tego, co oznajmiają im 
rządzący. I trzeba od razu powiedzieć, że w małym stopniu  
dotyczy ona informacji medycznych, pochodzących od wy-
bitnych zwykle specjalistów – wskazówek, jak unikać zaka-
żenia, rozpoznawać objawy, przestrzegać kwarantanny itp. 
Można się zastanawiać, ile w tym zaufania do lekarskiej wiedzy, 
a ile naszej podstawowej niewiedzy w tym zakresie, która 
powstrzymuje od mędrkowania, a każe słuchać tych, co się 
znają. To jednak subtelne rozważania na później. 

Media, w wyniku własnych dochodzeń, odsłaniają dra-
matyczne sytuacje, choćby w Domach Pomocy Społecznej, 
w szpitalach, gdzie brakuje lekarzy i personelu medycznego, 
próbują zinterpretować powszechnie niezrozumiałe, czasem 
sprzeczne, dane o liczbie możliwych i rzeczywiście wyko-
nywanych testów, która ogółowi wydaje się za mała. Te po-
wtarzane wiadomości rozmijają się z wersjami oficjalnymi, 
pozostawiając odbiorców skłonnych raczej dać wiarę dzien-
nikarzom niż urzędnikom, co nadweręża zaufanie do jednych 
i drugich. Przede wszystkim szkodzi porozumieniu władzy  
z obywatelami, szczególnie teraz potrzebnemu.

Trzeba tu powiedzieć, że obecna epidemia dotknęła nas 
w sytuacji podobnej jak ta opisana w Lamencie: podziału prze-
konań dotyczących katastrofy smoleńskiej, którego minione 
dziesięciolecie nie zniwelowało, przekonań, które ciągle są 
gotowe do konfrontacji i owocują raz po raz zarzutami kłam-
stwa, oszustwa, zamiatania pod dywan ze strony obecnie rzą-
dzących, ze strony opozycji zaś mnożenia teorii spiskowych. 
Zarzuty takie wywołują najczęściej więcej odruchów obron-
nych niż rzetelnego tłumaczenia, nie mówiąc o ekspiacji, 
co w oczywisty sposób nasyca klimat podejrzeń, już, jak się 
zdaje, niebezpieczny dla ładu społecznego. 

W czasie epidemii największa nieufność dotyczy wypo-
wiedzi polityków na temat zamierzonej ochrony przed spo-
łecznymi i gospodarczymi jej skutkami, organizacji szpitali, 
kolejno uchwalanych tarcz, konkretnych ulg dla przedsiębior-
ców. Wszystkie te deklaracje przyjmujemy z powątpiewaniem 
– zarówno w realizację obietnic jak i w to, że oparte są na 
prawdziwych podstawach, tj. rzeczywistych, sprawdzonych 
faktach, które analizują rzeczywiście kompetentni i uczciwi 
eksperci.

Może ktoś powiedzieć, że taka niewiara budzi aktyw-
ność w miejsce biernego czekania, aż rząd rozwiąże problemy, 
i w pewnym stopniu tak jest, jednakże w braku zaufania 
rodzą się pomysły dyktowane chęcią uprzedzenia działań ofi-
cjalnych, o których nie wiemy, czy będą korzystne, przyśpie-
szenia procesów, uważanych za pożądane, przeskoczenia 
oficjalnie założonych etapów. Wszystko to wywołuje niepokój,  
krążenie niesprawdzonych pogłosek, a może wywoływać 
zamęt w życiu zbiorowym.

Wypowiedzi osób decydujących dzisiaj o naszych wspól-
nych losach nie są dość jednoznaczne i konsekwentne, żeby 
w odstępach między tymi wypowiedziami panował spokój. 
Trzeba wszakże oddać ich autorom sprawiedliwość z dwóch 
powodów. Po pierwsze, epidemia ewoluuje wedle nieznanych 
jeszcze nikomu reguł, co wymaga szybkich, z konieczności 
zmiennych, reakcji. Po drugie, wszystkie informacje, zalecenia, 
nakazy trafiają na, wspomniany wyżej, grunt apriorycznych  
podejrzeń, że władza, niejako z natury, ukrywa to, czego ocze-
kuje od obywateli, a czemu obywatele podporządkowują się 
niechętnie. Osobny apel trzeba kierować do internautów, 
wśród których sporo niefrasobliwie dzielących się z innymi 
– własnymi przypuszczeniami, fantastycznymi hipotezami, 
sensacyjnymi plotkami. Jest to teraz wielokrotnie bardziej 
szkodliwe niż kiedykolwiek. 

Takiej sytuacji nie da się szybko zmienić, nawet gdyby 
w czasie epidemii nie zdarzyło się żadne przemilczenie, żaden 
fake news, ani jedno kłamstwo. Niemniej jednak jest to czas, 
kiedy prawdomówność ma znaczenie podstawowe, decydu-
jące o powodzeniu wielu zamierzeń dotyczących ogółu spo-
łeczeństwa, i może owocować w przyszłości. 

Odbierając wiadomości o stanie rzeczy najważniejszych 
dla ogółu i tych, które dotyczą bliżej grup oraz jednostek, my-
ślimy z jakiego źródła pochodzą, czy to źródło wydaje nam się 
wiarygodne i w jakim stopniu. Nie jest to sprawa wyłącznie oso-
bista, gdyż zaufanie do powszechnie adresowanych wiado-
mości wpływa, czasem decydująco, na postępowanie ludzi, 
aktualnie na stosowanie się do ogłaszanych zaleceń lub ich 
ignorowanie, jak dalece to możliwe. 

Nieoczekiwane wydarzenia związane z epidemią 
zbiegły się z doniosłym aktem obywatelskim, jakim są wy-
bory prezydenckie. Stąd mieszanie autorytetów lekarskich 
z politycznymi, zagrażające jednym i drugim utratą części 
znaczenia w społecznym odbiorze. W niwelowaniu, a przy-
najmniej redukowaniu, tego zjawiska może pomagać absolut-
na prawdomówność i maksymalna jednoznaczność każdego 
publicznego wystąpienia i lekarzy, i polityków. Późno na takie 
remedium, ale nie wolno go poniechać.
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