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Czytajac̨ komentarze i teksty w liberalnej (i jak mogłoby sie ̨wydawać, do-
minujac̨ej) cześ̨cimediów społecznościowych odnoszac̨e sie ̨do bieżac̨ychwy-
darzeń politycznych, można od lat czytać o głupich masach które sprzedały
sie ̨ za 500+, powodujac̨ dojście do władzy tych którzy nie szanuja ̨ demokra-
cji. Co prawda, równolegle pojawiaja ̨ sie ̨ komentarze według których jest to
szkodliwy klasizm i można by powiedzieć, że wszystko co mogło zostać na-
pisane na ten temat, już napisane zostało, gdyby nie to że w praktyce nadal
znajdujemy sie ̨nie tak daleko od punktu wyjścia. A wiec̨ może jednak czegoś
nadal brakuje…

W polityce praktyka powinna nadganiać za teoria,̨ a teoria za praktyka.̨ O
czymmówi zatem teoria?Mówiac̨ najkrócej, w naszymkraju obecna sytuacja
stanowi naturalna ̨ konsekwencje ̨ lat dominacji neoliberalizmu, która na za-
chodzie zaczeł̨a sie ̨mniej wiec̨ej poczaw̨szy od lat 70 a u nas poczaw̨szy od lat
90. Wszystko w wyniku wiek̨szego procesu, który najpierw w trakcie II woj-
ny światowej wywrócił stosunki własności oraz zmienił strukture ̨ polskiego
drobnomieszczaństwa1. A nastep̨nie przygotował grunt pod kles̨ke ̨ ruchów
robotniczych, zwieńczona ̨ transformacja ̨ ustrojowa ̨ lat 902.

Po ćwierćwieczu sytuacja klas pracujac̨ych pogorszyła sie ̨a jej rozczarowa-
nie (delikatnie mówiac̨) skutecznie zagospodarowała populistyczna prawi-
ca, z pewnymi nielicznymi wyjat̨kami. Liberalna inteligencja z kolei zamiast
zmierzyć sie ̨z własna ̨historia,̨ która doprowadziła do tego stanu rzeczy, woli
przerzucać wine ̨ na bezmyślne, według niej, masy. Podczas gdy te poniekad̨
wykazały sie ̨wiek̨sza ̨ “inteligencja”̨, wybierajac̨ postulaty służac̨e jej intere-
som bardziej niż postulaty neoliberalne, fundujac̨e socjalizm dla bogatych i
turbokapitalizm dla biednych.

Nie, osobe ̨ która żyje z dnia na dzień zmuszana ̨ do walki o ekonomiczne
przetrwanie, nie bed̨a ̨ interesowały wolne sad̨y. Które zreszta ̨ i tak uznaje za
skompromitowane elity z wielkichmiast, do którego ona sama niema żadne-
go dostep̨u. Paradoskalnie tym, co może zgubić wspomniane elity, jest to, że
zasadniczo żyje im sie ̨dobrze3. Jeżeli przysłowiowy najedzonyma zrozumieć
głodnego,musi wykonaćwewnet̨rzna ̨prace ̨wymagajac̨a ̨empatii oraz reflek-
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sji. Łatwiejszym, bo nie wymagajac̨ym działania sposobem jest przerzucenie
winy – do zewnet̨rznego, czes̨to urojonego, wroga. Ale klasy pracujac̨e nie sa ̨
wrogiem – to na ich barkach jest niesiony komfort życia pozostałych.

Z punktu widzenia wielkomiejskich elit do szcześ̨cia brakuje im jedynie
odsuniec̨ia populistycznej prawicy od władzy i nowoczesnej polityki tożsa-
mościowej. Jednak dalsze budowanie postep̨u kosztem poniżanych i wyzy-
skiwanych mści sie ̨ i bed̨zie mścić sie ̨ dalej. Aby tego uniknać̨ potrzebna jest
pewna forma polskiego populizmu lewicowego, którymusi jednocześnie być
osadzony w wiek̨szym, europejskim kontekście. Inaczej czeka nas powtórka
Grecji i interwencji Troiki. Same zewnet̨rzne interwencje, nawet jeśli w słusz-
nej sprawie, powodować bed̨a ̨ jedynie powrót resentymentów i dostarczanie
dalszego paliwa dla prawicy.

3


