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Integracja europejska, wyrastając z  popiołów wojennych i traumy obecnej już od I 
wojny światowej, od początku  nadała Europie pewną linearną narrację. Była to 
narracja liberalnej demokracji, która miała się stawać coraz bardziej otwarta na 
wszelkie różnice i wrażliwości mniejszościowe, na to, co się nazywa 
„enfranchisement" grup dotąd pomijanych, otwarta na demokratyczną 
instytucjonalizację dążeń emancypacyjnych: kobiet, imigrantów. A także na 
akceptację jednostkowej indywidualności i jej wyrażania w przestrzeni publicznej.  
  
Był to projekt nie tylko europejski, ale też euroatlantycki. Bo takie same tendencje, 
choć w nieco innym otoczeniu społecznym (bardziej konserwatywnym) miały miejsce 
po drugiej stronie Atlantyku. Obecnie ten projekt jest zagrożony.  
  
Po obydwu stronach Atlantyku odczuwamy nastrój, jakbyśmy byli przed apokalipsą, 
albo już w trakcie jej trwania. Czujemy wszyscy instynktownie, że stoimy w obliczu 
jakieś głębokiej zmiany, która zasadniczo zmieni obraz świata, jaki znamy od 
zakończenia II wojny światowej. Mark Lilla, uważny obserwator ruchów społecznych  
w książce „Zatopiony umysł" (The Shipwrecked Mind), wykazuje pewną 
nieuchronność zwrotu w kierunku zakwestionowania tych wartości, na których ten 
projekt się opierał. Tytuł jego książki jest oczywiście nieco ironiczną adaptacją 
słynnej w latach 9o-ych książki Allana Blooma „The Closing of the American Mind" , 
która była swoistą tyradą na temat tragicznych skutków promowania  wartości 
liberalnych i emancypacji społecznej oraz wielokulturowości dla nowego pokolenia 
Amerykanów. Wielu liberałów uznawało to wtedy za wynurzenia ekscentrycznego 
profesora z Chicago, ucznia równie ekscentrycznego Leo Straussa. Bloom, w duchu 
Straussiańskim, pisał o  sojuszu reakcyjnej elity o proweniencji europejskiej z 
ruchem populistycznym. Wydawało się to wtedy czymś kompletnie nierealnym. Jak 
pisze Lilla. "Where but in America could a European thinker convinced of the elite 
nature of genuine education produce pupils who would go on to make common 
cause with populist politicians? " Dwadzieścia lat później, Donald Trump jest w 
pewnym sensie ziszczeniem wizji Straussa i Blooma, tym, który dokonał politycznej 
fuzji autorytarnej elity  ( tzw. Alt-Right, alternatywna prawica) i mieszkańców tzw. "fly-
over contry", czyli "głębokiej Ameryki" dla której projekt emancypacyjny, promowany 
przez elity liberalne Wschodniego Wybrzeża, przesiąknięte  „europejskimi  
miazmatami", był zawsze czymś bardzo dotkliwie raniącym nacjonalistyczną dumę. 
  
Już nawet jednak w 1998 roku Richard Rorty w swojej książce „Achieving  Our 
Country" pisał, że wkrótce nastąpi „przebudzenie" tzw. „non-suburban electorate" ( 
co mniej subtelni autorzy nazywali „white trash"), który będzie szukał autorytarnego 
przywódcy (strongman). 
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Tak więc już od pewnego czasu istniała wiedza czy przekonanie, że liberalna 
demokracja może znaleźć się w kłopotach. W Europie, ten projekt liberalny był 
bardziej zaawansowany i jego legitymizacja społeczna wyrastała z głębi 
doświadczeń Europejczyków. I dlatego wydawał się trudniejszy do podważenia. 
Okazało się jednak, że i na naszym kontynencie są autorytarne elity, które gotowe 
są  wykorzystać niezadowolenie z rosnących nierówności,  z kryzysu, z poczucia 
wykluczenia i tempa globalizacji, dla bezwzględnego dążenia do władzy. Mityczna 
„Bruksela" stała się miejscowym odpowiednikiem amerykańskiego Wschodniego 
Wybrzeża, jako źródło wszelkiego zła. 
  
Myślę, że były sygnały ostrzegawcze, że fala populizmu, spadku zaufania do 
instytucji, słabnąca identyfikacja z istniejącymi partiami nadchodzi. I chyba 
przespaliśmy ten moment, kiedy trzeba było być jak ten kanarek w kopalni i głośno 
krzyczeć , aby zapobiec katastrofie. Już wybory w 2014 do Parlamentu 
Europejskiego pokazały trend, w którym partie głównego nurtu wszędzie straciły 
głosy na rzecz tych z prawicowego końca spektrum. 
  
Zbiegło się wiele czynników, których kombinacja w krótkim czasie zmieniła krajobraz 
polityczny UE, który nie tak dawno wydawał się dość trwale ukształtowany. 
  
Uczucie wykluczenia, wykorzenienia, nieprzygotowanie do stałej mobilności są 
niewątpliwie szokiem dla wielu. Miejsca pracy są tracone nie tylko na rzecz nisko 
płatnych i zdyscyplinowanych rzesz imigrantów, ale też na rzecz coraz bardziej 
masowej robotyzacji. Ten proces będzie się pogłębiał. Rynek pracy i rynek 
konsumenta, które kiedyś się organicznie uzupełniały, w chwili obecnej coraz 
bardziej się rozchodzą. Systemy emerytalne są zagrożone. 
  
Społeczeństwo euroatlantyckie znajduje się pod coraz większą presją 
konkurencyjnych gospodarek azjatyckich na zewnątrz, oraz imigracji do wewnątrz. 
Istnieje podsycana przez grupy prawicowe obawa przed utratą dominacji świata 
„białego" na rzecz świata „kolorowego". Kiedyś było to  „żółte niebezpieczeństwo" – 
teraz ta paleta kolorów strachu znacznie się rozszerzyła. Jest faktem, że 
euroatlantycka klasa średnia się kurczy, natomiast azjatycka, w tym chińska, 
rozkwita. 
  
Z punktu widzenia psychologii społecznej, jeżeli zakwestionujemy jedną zmianę, jej 
kierunek – na przykład globalizację - i ciśnienie, które ona wywołuje, to nie jest 
oczywiście tak, że wówczas wrócimy do punktu wyjścia. Zmiana odrzucona zostaje 
zastąpiona przez inną, zazwyczaj bardziej anarchizującą zastany układ zbiorowej 
odporności i relacji. W ten sposób działa populizm w Europie. Nie daje alternatywy. 
Jedynie destabilizuje.  
  
Ekonomiczny niepokój o utracone aspiracje przeradza się w znacznie szerszy, ale 
też trudniejszy do uchwycenia liczbowo ( co wyjaśnia porażkę wielu sondaży 
wyborczych) niepokój kulturowy. Ma on charakter tyleż konkretny, ile atawistyczny, 
oparty na głębokich archetypach różnicy swój-obcy. Jest też najtrudniejszy do 
pokonania racjonalnymi argumentami. Są badania, które pokazują, że w ocenie 
imigracji,  niepokój o spójność kulturową przeważa 9-krotnie nad obawą przed 
przestępczością, i jest 5-krotnie ważniejszy niż troska o sprawy gospodarcze. Są to 
bardzo alarmujące dane. Dotykają wrażliwych miejsc, takich jak poczucie zagrożenia 
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tożsamości kulturowej, które dyskurs liberalny sobie w pewnym sensie „odpuścił", 
szczególnie na poziomie europejskim, gdzie w oczywisty sposób unifikacja kulturowa 
i sztuczne tworzenie europejskiego demosu nigdy nie były programem Unii. 
  
Być może to, co się dzieje, skłoni nas jednak do ponownego przewartościowania 
tego podejścia. Może powinniśmy jednak mówić o demosie, o wspólnocie losu 
europejskiego – niekoniecznie w sensie pełnej federalizacji instytucjonalnej, ale w 
sensie wypracowania takiej formuły tożsamości europejskiej, która będzie mogła 
autentycznie unieść wyzwanie „jedności w różnorodności".  
  
Istotną rolę w kształtowaniu tej nieoczekiwanej rzeczywistości pełni ekosystem 
informacyjny, w którym żyjemy. Większość informacji pochodzi z mediów 
społecznościowych, w których kryteria prawdy i faktu są rozmydlone. Rzeczywistość 
jest przykrawana do konkretnych oczekiwań odbiorców danego medium. 
Parafrazując Marksa," każdemu rzeczywistość według potrzeb". To znacząco 
utrudnia szukanie wspólnego fundamentu dyskursu publicznego.  
  
Globalizacja generuje tendencję do rozjeżdżania się sfery ekonomicznej , coraz 
bardziej cyfrowej, oraz sfery politycznej, mającej charakter ciągle analogowy. 
Partycypacja społeczna w decyzjach politycznych napotyka wąskie gardła, dlatego 
niezadowolenie społeczne znajduje ujście w zwrocie ku populizmowi. Populiści są, 
można powiedzieć, pudłem rezonansowym, które zbiera rozproszone głosy w 
społeczeństwie i próbuje z nich ułożyć pewien czytelny przekaz. Różne są 
technologie osiągnięcia tego celu, na ogół dopasowane do lokalnych warunków. 
  
Można powiedzieć, że w świecie polityki oparta na racjonalnych interesach gra w 
twardego pokera została zastąpiona przez oszukańczą z natury grę w trzy karty, 
która zawsze była domeną szulerni. Dziś uprawianie polityki przy całkowitym 
ignorowaniu faktów pozwala wygrać wybory i referenda.  
  
Populiści dążą do tego, by społeczeństwa zachodnie wyrzekły się wartości takich, 
jak tolerancja, promowanie różnorodności i pluralizm kulturowy. Elementem 
populistycznego projektu jest zastosowanie na wielką skalę inżynierii społecznej ( o 
co zawsze oskarżają liberałów). Finalnym produktem tego projektu ma być ludzki 
automaton, który odruchowo wypełnia rozkazy. Jego naturalnym środowiskiem jest 
wysoce shierarhizowana kasta społeczna, wroga wszelkiej indywidualizacji, w której 
własne odczucia i poglądy są tępione, a uniformizacja jest symbolicznie nagradzana. 
  
Jako instrumenty w arsenale populistycznych polityków i wszelkiej maści 
demagogów, żerujących na  lękach, które ich mogą wynieść do władzy, triada: 
nacjonalizm (etniczna tożsamość) , rewizjonizm ( polityka historyczna i nihilizm 
prawny i instytucjonalny), ksenofobia (migracja) jest bardzo kosztowna dla morale 
społeczeństw, rozbijając istniejące wspólnoty. Kieruje uwagę ludzi w stronę 
wyimaginowanych zagrożeń, niszcząc wewnętrzną solidarność tych społeczeństw, 
indukując wzajemną wrogość. Szczególnie w państwach post-komunistycznych, 
gdzie poziom zaufania społecznego był i jest ciągle bardzo niski, populistyczna 
taktyka „divide et impera", wchodzi często w społeczeństwo jak w masło, pogłębiając 
waśnie międzygrupowe i nadwyrężając relacje międzyludzkie, nawet w rodzinach. 
  



4 

 

Populizm i będące jego konsekwencjami nacjonalizm, rewizjonizm i ksenofobia są, o 
czym prawie się nie mówi, a trzeba powiedzieć jasno, zagrożeniem dla zdrowia 
psychicznego społeczeństw, w których się rozwijają. Jest to wielka operacja na 
świadomości ludzi, która ma wykorzenić takie oczywiste ludzkie uczucia, jak 
empatia, współczucie dla osób o innym pochodzeniu czy kolorze skóry. Chodzi o to, 
aby tacy ludzie jak uchodźca czy migrant nie byli traktowani jako uczestnicy w 
„społeczeństwie troski", ale jako typowa figura INNEGO, bo tylko wtedy, poprzez 
dehumanizację ofiary, można jednocześnie odebrać nam, mieszkańcom Zachodu, 
nasze człowieczeństwo i powstrzymać od okazywania naturalnych odruchów 
solidarności z pokrzywdzonymi .Ale ponieważ tych naturalnych zachowań i reakcji 
nie da się tak od razu wytępić, to społeczeństwa poddane populistycznej presji nie 
za bardzo wiedzą,  jak sobie z tymi sprzecznościami poradzić. A to skutkuje 
rozedrganiem, kumulacją nerwic społecznych, wzrostem poziomu agresji, atakami o 
podłożu rasistowskim, popełnianymi nawet nie przez zdeklarowanych ksenofobów, 
ale przez zwykłych ludzi – tak jak to miało miejsce w kilku przypadkach w 
warszawskich tramwajach. Gdy ktoś zwraca się w agresywny sposób, aby inny 
pasażer nie mówił po niemiecku w środku komunikacji miejskiej, a potem atakuje 
tego pasażera fizycznie, to takie wydarzenie jest wyrazem narastającej psychozy 
społecznej. Neurony w mózgu działają pod wpływem dużej presji zewnętrznych 
bodźców negatywnych, które pochodzą z dania przyzwolenia na takie reakcje, 
sankcjonowanego przez retorykę polityczną naładowaną niechęcią do Obcego i 
Innego.  
  
Toksyczność populizmu zatruwa mainstream dyskursu politycznego w Europie. 
Zwracamy zazwyczaj uwagę na wzrost poparcia dla partii ewidentnie 
populistycznych, które same eksponują swój nacjonalizm i ksenofobię, nawet tego 
specjalnie nie ukrywając. Ale dużo bardziej szkodliwe jest to, że dyskurs 
nacjonalistyczny przedostaje się, często metodą „kropelkową" z marginesu życia 
politycznego do centrum, wpływając na narrację partii, które rządzą i powinny 
wykazywać się większą odpowiedzialnością. Tak było z Partią Konserwatywną w 
Wielkiej Brytanii, która praktycznie oddała pole Brexitowcom bez walki. W 
prawyborach prezydenckich we Francji tez wygrał w I turze w tym tygodniu 
kandydat, F. Fillon, który coraz mniej dyskretnie odwołuje się do dyskursu 
tożsamościowego. Partie mainstreamu zamiast bronić liberalnej demokracji z 
otwartą przyłbicą, coraz bardziej starają się przejmować hasła partii populistycznych. 
Usprawiedliwiają to tym, że pozwoli im to złagodzić ekstremizmy, a jednocześnie 
zahamować odpływ elektoratu do tych partii. Ale, jak wykazał przykład brytyjski, to 
płonna nadzieja. 
  
Coraz wyraźniej, niestety, widzimy, że liberalna demokracja stała się tzw. gorącym 
kartoflem. A jeszcze kilka lat temu był nim właśnie populizm w jego najbardziej anty-
liberalnych przejawach. „Coś pękło, coś się skończyło" – jak powiedział parę lat temu 
Jacek Żakowski w innym kontekście, dotyczącym polskiej polityki. A teraz powoli 
pęka kręgosłup liberalnej demokracji nie tylko w Europie, ale też po drugiej stronie 
Atlantyku. I słabnie system odpornościowy Zachodu.  
  
Sprawia to, że zatracamy możliwość racjonalnej, wspólnej rozmowy o wyzwaniach, 
prawdziwych, a nie urojonych, np. idei wolnego handlu, ale głównie tych związanych 
z migracją. A wyzwania te są długofalowe. Bo kryzys uchodźczy, który przeżywamy, 
jest tylko pewnym przejawem problemu, który jest znacznie bardziej skomplikowany. 
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Presja migracyjna na Europę będzie trwała przez dziesięciolecia. Jasno to wynika z 
przewidywań  odnośnie do tempa przyrostu ludności w Afryce – szczególnie tej jej 
części dotkniętej przez zmiany klimatyczne oraz gospodarczą stagnację, jak i 
konflikty zbrojne, czystki etniczne, etc. Ludzie będą się chcieli wydostać z 
otaczającego ich koszmaru wojny i ubóstwa, nie zważając na trudności, jakie ich 
mogą czekać w drodze do lepszego życia dla nich i ich rodzin. 
  
I tu, aby rozwiązać problem migracji politycznie, ale z zachowaniem etycznej i 
ludzkiej wrażliwości,  konieczna będzie współpraca, a także umiejętność adaptacji 
kulturowej przybyszy, ale też i adaptacji NAS do NICH. Przede wszystkim poprzez 
uznanie, że nie są to INNI, ale LUDZIE POTRZEBUJACY POMOCY. Na początku 
kryzysu uchodźczego w Polsce więcej osób deklarowało chęć pomocy uchodźcom, 
niż kwota , jaką mielibyśmy przyjąć. Można było oczekiwać, że po 12 latach 
obecności w Unii, gdzie jesteśmy otwarci na różne tożsamości, Polacy będą mniej 
zamknięci na inne kultury. To się jednak szybko zmieniło pod wpływem 
nacjonalistycznej propagandy i sztucznie wzniecanej ksenofobii. Wygląda na to, że 
znów zamykamy się w sobie, poddając się retoryce różnorodnych wykluczeń. 
  
Takie zamknięcie, unikanie kontaktu z INNYM, OBCYM  owocuje nie tylko niskim 
progiem psychologicznej adaptacji do zmiennych warunków życia w podlegającym 
ciągłym zmianom środowisku, ale też ma swoje konsekwencje ekonomiczne. 
Autarkia emocjonalna społeczeństwa przekłada się bowiem na jego niską 
konkurencyjność w globalnym świecie, którego główną cechą jest umiejętność 
współpracy  w ramach różnorodności w różnych sferach życia, w tym w biznesie, 
opartym na zasadzie wysokiego współczynnika komunikacji międzykulturowej. 
Trudno być konkurencyjnym w takim świecie, jeżeli w każdym uchodźcy widzi się 
potencjalnego terrorystę. 
  
I jeszcze warto też wspomnieć o aspekcie międzynarodowym. Wzrost nacjonalizmu, 
rozniecanie ksenofobii to tak oczywiste techniki manipulacyjne tych, którzy chcą 
rozbić jedność Zachodu wobec rzeczywistych geopolitycznych zagrożeń, że nawet 
nie wypadałoby o tym mówić. Ale trzeba. Bo myślę, że nie do końca rozumiemy to, 
że wywoływanie paniki społecznej, opartej na narracji zagrożenia tożsamości 
kulturowej przez OBCEGO to standardowa technika kontroli populacji innego 
państwa.  
  
Wrogom Zachodu chodzi o to, aby nasze społeczeństwa były targane konfliktami 
tożsamościowymi, aby nasze kultury były zamknięte, a więc łatwiejsze do 
manipulowania. Grozi nam w tej chwili powstanie czegoś na kształt  „populistycznej 
międzynarodówki". Widać, jak poprzez ślepotę polityczną, kierowanie się łatwo 
uruchamianymi uprzedzeniami rasowymi i ksenofobią, tracimy odporność w obliczu 
prawdziwych zagrożeń. 
  
Wspomniałam na początku, że odczuwamy obecny czas jako nadejście apokalipsy. 
Byliśmy chyba do tej pory znieczuleni, myśląc, że historia zawsze posuwa się 
naprzód. Tego nauczył nas Hegel. Może nie każdy z nas go czytał, ale mamy go 
jakoś wdrukowanego w naszą europejską kulturę. Europa, i cały projekt unijny,  to 
zawsze była jakaś forma „fenomenologii ducha". Być może musimy trochę się 
„odheglizować". Potraktować historię  (przez małe h) jako domenę wyborów ludzi. I 
zamiast zdawać się na nieuniknioną trajektorię historii, może powinniśmy skupić 
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nasze wysiłki na przywróceniu realnego kształtu wspólnej obywatelskiej rozmowie, 
na realnym zwiększeniu partycypacji ludzi w decyzjach ich dotyczących. Jeżeli tego 
nie zrobimy, to może się okazać, że wszystkie osiągnięcia liberalnego projektu mogą 
zostać wymazane w ciągu jednego pokolenia. 


