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W ciągu ostatnich 8 lat nastąpiło znaczące przesunięcie semantyczne w 
rozumieniu słowa „zmiana”. W 2008 miały miejsce, niemalże jednocześnie, 
dwa wydarzenia: wybór  Baracka Obamy w Stanach Zjednoczonych, z jego 
wyborczym sloganem  „Yes, we can " i motywem zmiany jako czegoś 
ekscytującego, motywującego, dającego nadzieję. W tym samym momencie 
rozpoczął się ogólnoświatowy kryzys, którego „odłożone” skutki w 
świadomości społecznej Zachodu widzimy teraz, wraz z wyborem Donalda 
Trumpa. 
 
Przez ten okres 8 lat, „zmiana” – z czegoś pożądanego, „cool and sexy”, stała 
się synonimem – dla szerokich grup społecznych – zdarzeń i procesów, nad 
którymi ludzie utracili kontrolę. „Zmiana” jest czymś, czego ludzie 
instynktownie zaczęli się bać. Głębokie ruchy tektoniczne w świecie 
globalnym sprawiły, że utraciliśmy jako jednostki pewność, że przyszłość 
należy do nas, że mamy kontrolę nad naszą przyszłością.  
 
Lęki te są nie do końca nie uzasadnione. Baza przemysłowa w tradycyjnym 
znaczeniu, generująca miliony miejsc pracy, opartych na rutynie, 
powtarzalności, ale i pewnym bezpieczeństwie przyszłości, przestała  być 
koniecznym elementem wzrostu gospodarczego, opartego na cyfryzacji i 
wiedzy. Wykluczenie i wykorzenienie, nieprzygotowanie do stałej mobilności 
są niewątpliwie szokiem dla wielu. Miejsca pracy są tracone nie tylko na rzecz 
nisko płatnych i zdyscyplinowanych rzesz pracowników chińskich czy 
meksykańskich, ale też na rzecz coraz bardziej masowej robotyzacji. Rynek 
pracy i rynek konsumenta, które kiedyś się organicznie uzupełniały, w chwili 
obecnej coraz bardziej się rozchodzą. Systemy emerytalne są zagrożone. 
Koszty opieki zdrowotnej, liczone w pieniądzach, ale też w kosztach 
wynikających z braku dostępu do pełnej opieki, są ogromne. 
 
Z punktu widzenia psychologii społecznej, jeżeli zakwestionujemy jedną 
zmianę, jej kierunek – tak jak w tym przypadku, 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. 
 
I z tym  procesem „wymiany zmiany” właśnie mamy do czynienia w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie z powodu lęku przed dokonującymi się zmianami 
społecznymi, wyborcy zafundowali sobie i całemu światu autentyczną zmianę 
polityczną, o charakterze wstrząsowym dla całej globalnej gospodarki, 
dopuszczając do urzędu prezydenta osobę kompletnie niesprawdzoną i 
nieprzygotowaną do pełnienia tej funkcji. 
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Wybór ten będzie miał nieprzewidywalne konsekwencje dla współpracy 
międzynarodowej, dla zdolności do rozwiązywania konfliktów światowych, a 
także dla całego ładu światowego, jaki się ukształtował po II wojnie światowej, 
w dużej mierze stworzonego przez Stany Zjednoczone.  
 
Czeka nas zapewne przejście na unilateralizm w polityce amerykańskiej, co 
będzie miało swoje konsekwencje dla struktur bezpieczeństwa, takich jak 
NATO, a także dla handlu międzynarodowego. Z dużym 
prawdopodobieństwem Stany Zjednoczone wycofają się z wynegocjowanej 
umowy z obszarem Pacyfiku (TPP). Niedokończona umowa handlowo-
inwestycyjna miedzy Stanami i Unią (TTIP) w najlepszym przypadku zostanie 
zastąpiona umowami sektorowymi, cząstkowymi. Być może  będziemy 
musieli  zaadaptować się do relacji bilateralnych  z USA. Z drugiej strony, 
nieprzewidywalność jest tak duża, że właściwie żadnej możliwości nie można 
wykluczyć.  
 
Patrząc na sytuację światową z lotu ptaka, można powiedzieć, że weszliśmy 
w okres, kiedy w różnych miejscach świata pokazują się, wydawałoby się 
znikąd, „czarne łabędzie” – jak je nazwał Nassim Nicholas Taleb - wydarzenia 
nieprzewidziane, nagłe i powodujące konsekwencje na skalę znacznie 
przekraczającą  ich początkowy zasięg. 
 
·Często efekt czarnego łabędzia łączy się z efektem kaskady . I tu możemy 
analitycznie zapytać, do jakiego stopnia Brexit może być tym pierwszym 
kamykiem, który uruchomi lawinę. Gdyby tak się stało, to byłby to 
rzeczywiście koniec politycznego świata, jaki znamy. 
 
Pytanie kluczowe, już nie analityczne, ale wprost egzystencjalne, jakie stoi 
przed nami wszystkimi, to pytanie o to, czy i jak tę kaskadę powstrzymać – 
zarówno na poziomach narodowych, jak i w kontekście całej Unii 
Europejskiej. 
Jeżeli chodzi o poziom krajów członkowskich, to oczywiście nie możemy 
uniknąć wspomnienia tego, co się dzieje w naszym kraju i w naszym regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej. A jest to i zasmucające i niedobre. Będziemy 
potrzebowali długiego czasu, my Polacy, ale też Węgrzy, aby odrobić to, co 
tracimy, reputację, wiarygodność i zaufanie. A są to w chwili obecnej „waluty” 
najbardziej cenne w polityce nie tylko unijnej. 
 
Pójście Polski w politykę „tożsamościową” nie jest niestety wyjątkiem w 
świecie i w Europie. Francja z jej pojmowaniem „identitaire”, tak kluczowym 
dla tamtejszego populizmu jest jednym z przykładów. Cała histeria 
antyuchodźcza opiera się na wybujałej i sztucznie konstruowanej, w duchu 
Carla Schmidta, walce tożsamości jako kluczu do polityki narodowej i 
międzynarodowej. 
 
Problem jednak w tym, że te tożsamościowe pokusy mają jednak inną wagę 
w kraju takim, jak Francja, gdzie istnieje bardzo silny opór w postaci 
żywotnych idei republikańskich, które mogą zmobilizować szerokie odłamy 
społeczeństwa przeciw Frontowi Narodowemu i Marie Le Pen, czy nawet w 
Niemczech, gdzie AfD jest kontrowana przez silny front chadecki i 
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socjaldemokratyczny. Natomiast w naszym regionie jest inaczej. Na 
Węgrzech praktycznie wszystkie siły antypopulistyczne (partie, media, ruchy 
pozarządowe, sądownictwo) zostały skutecznie unieszkodliwione. W Polsce 
taki „front wolnościowy” istnieje, ale pytanie, czy posiada wystarczająca siłę 
mobilizacyjną, w obliczu systematycznego osłabiania mechanizmów 
demokratycznych. Sprawy takie, jak imigracja potrafią obudzić demony i we 
Francji i w Polsce. Problem w tym, że w naszym regionie brakuje dostatecznie 
wielkich zastępów aniołów, które byłyby w stanie wystąpić przeciw tym 
demonom. Tak więc, na poziomie krajowym musimy umacniać te ośrodki, 
które mają potencjał stać się częścią pewnego wału ochronnego przeciw 
powodzi populizmu. KOD, opozycja, samorządy, organizacje poza rządowe, 
które są przedmiotem raczej bezprecedensowej nagonki, Trybunał, 
odpowiedzialne media – to są te reduty, których trzeba bronić.  
 
Jeżeli chodzi o poziom europejski, to Unia musi, w obliczu niepewności w 
stosunkach transatlantyckich, a także Brexitu, przygotować się na trudne 
czasy. Wspólna obrona europejska musi stać się czymś więcej niż pewnym 
szkieletem, ideą, koncepcją. Kilka dni temu JC Juncker zaproponował 
poważny namysł nad stworzeniem wspólnej europejskiej armii: „Powinniśmy 
zrobić to sami i dlatego musimy od nowa zająć się kwestią europejskiego 
sojuszu obronnego łącznie ze… zbudowaniem europejskiej armii”. Dodał 
jednak, że to „muzyka przyszłości i ona już rozbrzmiewa, na razie jednak 
wielu Europejczyków jej jeszcze nie słyszy". I myślę, że  w obliczu tego nalotu 
„czarnych łabędzi”, musimy tę muzykę usłyszeć i zadbać, aby przyszłość Unii 
nie zakończyła się tak, jak w filmie Hitchcocka "Ptaki".  
  
W kształtowaniu dzisiejszej sytuacji w Polsce istotną rolę odegrały ostatnie 
kampanie wyborcze. Obie kampanie wyborcze (parlamentarna i prezydencka) 
w 2015 roku były „ostatnią szansą” dla ówczesnej opozycji, aby przejąć 
władzę. W tym  sensie była to kampania „zerojedynkowe”, „my albo „oni”. 
Zwycięstwo wymagało silnej polaryzacji sceny politycznej. Stawką tych 
wyborów stał się podział na „patriotów”, „prawdziwych Polaków” i całą 
kosmopolityczną resztę. Oczywiście, w każdej kampanii wyborczej gra się na 
podziałach. Jednak w tradycji liberalnej są to podziały oparte na racjonalności 
pewnych interesów. Być może tego nie dostrzegliśmy w porę, ale w tym 
przypadku, poprzez silny nacisk na wytworzenie podziału opartego na 
irracjonalnych założeniach, już sama kampania mogła być wskazówką tego, 
że to, co nastąpi potem, będzie siłą rzeczy prowadziło do zakwestionowania 
całego modelu liberalnego, innymi słowy nastąpi   „wywrócenie stolika”. Gra w 
twardego, ale  przewidywalnego pokera została zastąpiona przez oszukańczą 
z natury grę w trzy karty. Kampania napędziła wiatr w żagle tendencjom 
populistycznym. Okazało się, że kombinacja „patriotyzmu” i populistycznych 
obietnic  oraz ataku na „elity” to ten pożądany eliksir młodości dla partii, która 
wydawało się, dożywała swych dni. Jeszcze na początku 2015 roku sondaże 
wskazywały na jej przegraną, kolejną z rzędu. 
 
Skąd to specyficznie polskie podejście do społeczeństwa, etniczny polski 
nacjonalizm? Tu trzeba by sięgnąć daleko w historię. Wraz z klęską 
Reformacji w Polsce skończył się okres, kiedy naprawdę istniało 
społeczeństwo wielokulturowe, a rozumienie narodu miało charakter otwarty 
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(oczywiście z licznymi zawężeniami o charakterze klasowym, na które zwraca 
uwagę choćby Jan Sowa w swoim znakomitym dziele "Fantomowe ciało 
króla". Ale pamiętając o tym zastrzeżeniu, można przyjąć, że wszelkie 
następne formuły istnienia Rzeczypospolitej obyły obarczone problemem 
wykluczenia innych narodowości z uniwersum polskiego polis. Nawet II 
Rzeczpospolita opierała się bardziej na zmaganiach z narodowościami ją 
zamieszkującymi, niż na kształtowaniu form ich wspólnej koegzystencji. Czyli, 
poza krótkim okresem XVI wieku, tak naprawdę wielokulturowość w Polsce 
miała raczej charakter Baudrillardowskiego simulacrum niż rzeczywiście 
przepracowanych problemów wzajemnych, równorzędnych relacji. W tych 
warunkach, wzmacnianych przez kolejne rozbiory i okupacje, czyli cały 
tragiczny splot polskiej historii, nacjonalizm oczywiście miał wielkie pole do 
rozkwitu, bo podglebie było idealnie przygotowane. 
 
Powstaje pytanie, dlaczego w opinii wielu populizm w Polsce ma charakter 
mainstreamowy? Populizm, w rezultacie ostatnich wyborów i polityki 
prowadzonej przez rządzącą większość  przez rok od wyborów, zyskał 
legitymizację najwyższych kręgów władzy do obecności w sferze publicznej. 
Istnieje niewątpliwie wzmożona obecność środowisk, które do tej pory były 
niejako marginalne: upolitycznionych kibiców, grup „smoleńskich”, grup 
antyestablishmentowych ( napędzanych przez skandale czy błędy 
poprzedniej władzy – vide  afera „ośmiorniczkowa” czy też nieprzejrzystość 
procesu prywatyzacji w Warszawie), poza-mainstreamowych tzw. „wolnych 
mediów”, czyli tego, co się nazywa w Stanach Zjednoczonych tzw. Alt-Right, 
czyli alternatywną prawicą, nastawioną na szerzenie nienawiści, negacjonizm, 
jawny rasizm i antysemityzm, a którego przejawem są liczne niszowe portale 
internetowe, bazujące na hejcie i niesprawdzonych informacjach.  
 
Dąży się  również do wytworzenia konfliktu pomiędzy tzw. wielkim biznesem a 
małymi i średnimi przedsiębiorcami. Tych ostatnich prezentuje się jako ofiary 
polityki poprzedniej ekipy rządzącej. A wielki biznes jest przedstawiany jako 
przyczynę spowolnienia gospodarczego. Mówi się o trudnościach z 
inwestycjami ze środków europejskich, które są w rękach samorządów.  
 
„Mainstreamowaniu” populizmu sprzyja również prawie całkowite opanowanie 
sfery informacji przez rządzącą większość.  Odbywa się systematyczna 
„obróbka" propagandowa elektoratu, która trwa całodobowo, a nie 
przypadkowo. Nie wydaje mi się jednak uzasadniona teza, że populizm już 
jest mainstreamem w Polsce. Jednak ciągle mamy sferę publiczną, która 
stawia opór.  
 
Pewną polską specyfiką jest skłonność do uprawiania  polityki historycznej, 
promowanej przez nową władzę. Jej   elementy to: wiktymologia, indukowanie 
w polskim społeczeństwie sztucznej traumy prześladowanych ofiar historii, 
konfliktowanie „prawdziwych” Polaków z mniejszościami narodowymi 
mieszkającymi na terenie naszego kraju, zaognianie sporów historycznych, 
promowanie en masse wątpliwych bohaterów, takich jak „żołnierze wyklęci”, 
brutalnie rozgrywane zmiany w edukacji, kulturze, ofensywa swoistej 
prawicowej poprawności politycznej w muzeologii.  
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To są bardzo toksyczne tendencje, skutkują coraz częstszymi atakami o 
podłożu rasistowskim w różnych miejscach Polski. Ta wymuszana zmiana 
świadomości społecznej i budzenie społecznych demonów nietolerancji i 
pogardy to awers rewizjonizmu. Jego rewersem jest nihilizm instytucjonalny i 
nihilizm prawny, brak zrozumienia, że niszczenie więzi społecznych i 
społeczeństwa obywatelskiego, a także liberalnej demokracji, jest grzechem 
ciężkim przeciw polskiemu społeczeństwu. W imię idealistycznie wyobrażonej 
prawicowej wspólnoty narusza się prawdziwe, już istniejące wspólnoty, 
nazywając je „klikami”, ”układami” i „kolesiami”. Myślę, że taki czysty 
„etniczny” rewizjonizm pozostanie znaczącym, ale jednak marginesem 
polskiego życia publicznego. 
 
Natomiast rewizjonizm w postaci nihilizmu, w jego rozmaitych formach, będzie 
się rozlewał coraz bardziej. Aż się wszyscy do niego przyzwyczaimy. A o to 
przecież chodzi. O zgodę nas wszystkich na manipulację na ogromną skalę.  
 
Kolejne pytanie dotyczy tego, czy nasi rodzimi populiści odsłaniają tendencje 
obecne w życiu społecznym, czy sami tworzą te tendencje? Populiści są, 
można powiedzieć, pudłem rezonansowym, które zbiera rozproszone głosy w 
społeczeństwie i próbuje z nich ułożyć pewien czytelny przekaz. Pluralizm 
myśli, poglądów jawi się wtedy jako kakofonia , którą należy ujarzmić, a nie 
coś cennego, co należy wspierać. 
 
Tak więc populizm oznacza przechwytywanie pewnych tendencji już 
obecnych, i zmienianie  ich dotychczasowych  wektorów. Popularnie nazywa 
się to „odwracaniem kota ogonem” – no i to jest metodologia populizmu na 
jego podstawowym poziomie. Różne są tylko technologie osiągnięcia tego 
celu, dopasowane do lokalnych warunków, czy to w Polsce, Turcji czy na 
Węgrzech, albo na Wyspach. No i też w Stanach Zjednoczonych.  
 


