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Nadejdą czasy, 
kiedy każdy będzie miał w domu diabła w pudełku, 

a jego rogi będą sterczeć na dachu„. 

(z objawienia siedemnastowiecznego świętego prawosławnego Kosmy Etolosa) 

lllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Za jednego z najwybitniejszych teoretyków demokracji, w XX wieku uchodzi austriacki 

myśliciel Karl Popper, autor klasycznego już dziś dzieła Społeczeństwo otwarte i jego wrogo
wie. Przed swoją śmiercią napisał on coś w rodzaju intelektualnego testamentu, w którym 
przestrzegał przed największym dziś zagrożeniem dla demokracji. Otóż najstraszniejsza 
groźba dla tego ustroju nie czai się ani na lewicy, ani na prawicy, ale„. w ekranie telewizora. 
Popper stwierdza ni mniej, ni więcej, tylko to, ie największym wrogiem demokracji jest dziś 
telewizja. Pisze wprost,,Telewizja posiada w ramach demokracji zbyt wielką władzę . Żadna 
demokracja nie przetrwa, jeżeli nie położy się kresu tej wszechwładzy". 

Skąd jednak wynika to zagrożenie? Według Poppera„demokracja polega na poddaniu 
władzy politycznej określonej kontroli. Stanowi to jej istotę. W demokracji nie powinna 

istnieć żadna niekontrolowana władza polityczna. Telewizja stała się w naszych czasach 
kolosalną władzą, być może największą ze wszystkich, tak jakby zastąpiła głos Boga". Dla
tego też dochodzi on do bardzo konkretnych wniosków: „demokracja nie będzie mogła ist
nieć, jeżeli telewizji nie podda się kontroli". 

,,Czwarta władza'; jak zauważył Popper, znajduje się poza demokratyczną kontrolą - jej 
decydenci nie są wybierani w wolnych wyborach, nie są rozliczani przez elektorat i nie mogą 
być odwołani przez głos większości obywateli. Ale - jak ostrzega Popper - zagrożenie tkwi 
znacznie głębiej. Otóż demokracja, żeby przetrwać, musi być zakorzeniona nie tylko w pro
cedurach, lecz również w mentalności. Telewizja natomiast podmywa ów światopoglądowy 
fundament, na którym opiera się demokracja. Zdobywa ona w społeczeństwie tak wielkie 
wpływy, że podporządkowuje swoim mechanizmom funkcjonowania reguły demokracji. 

Jak to się odbywa? Otóż system demokratyczny opiera się na założeniu, że obywate
le, kierując się swoim rozumem, są w stanie wybrać spomiędzy różnych ofert politycznych 
taką, która będzie dla nich najbardziej korzystna. Sprawa była stosunkowo prosta w tak 
małym organizmie państwowym, jakim były starożytne Ateny, gdzie wszyscy uczestni
cy życia politycznego, posiadacze praw obywatelskich, mogli się zebrać na jednym placu 
- Agorze, a między wyborcami a wybieranymi istniał kontakt bezpośredni. Dzisiaj jest 
to fizycznie niemożliwe, a kontakt między obywatelem a politykiem musi być z konieczno
ści zapośredniczony .. Rolę głównego pośrednika, za pomocą którego polityczne oferty tra
fiają do ludzi, pełni dziś telewizja. Czy jest ona wiernym przekaźnikiem, czy też zniekształca 
przekaz? 

Zgodnie ze spostrzeżeniem Marshalla McLuhana, że sam środek przekazu jest już prze
kazem, można powiedzieć, iż rodzaj nośnika determinuje charakter zawartych na nim 
treści. Telewizja rządzi się własnymi prawami i wymusza na demokracji dostosowanie się 
do swych reguł. Redukuje i deformuje przekaz, odwołując się głównie do ludzkich nastro
jów i emocji, a nie do refleksji. Kampanie wyborcze, wypłukane z debat programowych, 
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zaczynają rządzić się logiką akcji promocyjno-reklamowych albo konkursów piękności. 

O sukcesie decyduje nie rzeczywista waga programowa danej propozycji, lecz chwytliwe 
hasło lub sugestywny spot wyborczy. Rafał Ziemkiewicz słusznie zauważył, że Abraham 
Lincoln - najwybitniejszy z amerykańskich prezydentów - nie miałby dziś najmniejszych 
szans w wyborach, gdyż z wyglądu zbytnio przypominał Koziołka Matołka. Najważniejsze 
jest dziś bowiem wrażenie, jakie się wywiera. 

System, który panuje dziś w najbardziej rozwiniętych krajach świata, można by więc 
określić mianem demokracji telewizyjnej - inaczej mówiąc: telekracji. Telewizja bowiem 
narzuciła demokracji swoje warunki gry, które nie mają wcale charakteru demokratycz
nego. Zdaniem Poppera telewizja tak dalece zdeformowała istotę demokracji, że w ogóle 
wypaczyła jej sens. 

Austriacki myśliciel w swej krytyce telewizji idzie jeszcze dalej, pisząc o niej, że „jak
by zastąpiła głos Boga". Telewizja pełni bowiem obecnie rolę czegoś w rodzaju „urzędu 
nauczycielskiego" ludzkości. Na podobieństwo Magisterium Kościoła z jednej strony „po
daje do wierzenia'; z drugiej zaś propaguje jako normę określoną moralność i styl życia. 
W stwierdzeniu, że telewizja „podaje do wierzenia'; nie ma przesady ani złośliwości. Jak 
zauważył w encyklice Fides et ratio Jan Paweł li, życie ludzkie zasadniczo opiera się na wie
rze - i to nie tylko wierze w Boga. Wierzymy bowiem w to, co mówią nam rodzice, sąsiedzi, 
znajomi, nauczyciele. Uczeń w szkole nie sprawdza przecież prawdziwości każdej informa
cji podanej mu przez nauczyciela, tylko wierzy mu z zasady. Podobnie z zasady wierzymy 
w to, co przekazują nam - czy też„podają do wierzenia" - media. 

Powstaje jednak pytanie: czy media zostały stworzone po to, by przekazywać nam 
prawdę o rzeczywistości? W przypadku komercyjnych stacji telewizyjnych, których oddzia
ływanie społeczne jest największe, odpowiedź brzmi, że zostały one powołane nie po to, 
by informować o świecie, ale po to, by zarabiać pieniądze i przynosić zysk ich właścicie
lom. (Swego czasu głośna była wypowiedź jednego z szefów największych polskich stacji 

telewizyjnych, który na pytanie o definicję programu telewizyjnego, odrzekł, że jest 
to czas między jednym a drugim blokiem reklamowym.) Zysk, jak wiadomo, zależy 

od reklam, reklamy zaś zależą od oglądalności. Każdy sposób jest więc dobry, by przykuć 
widza do ekranu i podnieść oglądalność. Najczęściej odbywa się to kosztem deformowania 
przedstawianej rzeczywistości. 

W ten sposób dochodzimy do kwestii, która wywoływała szczególne oburzenie Pop
pera, gdyż wiązała się z kwestią formacyjnej i wychowawczej roli telewizji. W swej krytyce 
sięgał on do przedpolitycznych źródeł demokracji, zwracając uwagę na fundamentalną 
kwestię pedagogiki. Warto przypomnieć, że przez cały niemal okres międzywojenny 
Popper był w Wiedniu wychowawcą dzieci i kwestie ich prawidłowego rozwoju bardzo leża
ły mu na sercu. Wielokrotnie podkreślał, że demokracja wymaga tego, by od najmłodszych 
lat wychowywano do niej świadomych obywateli. Jego zdaniem we współczesnych społe
czeństwach rolę głównego wychowawcy wzięła na siebie właśnie telewizja, która stała się 
„złą nauczycielką" i „szkołą gwałtu". 

Nie została ona powołana do życia jako instytucja edukacyjna, pedagogiczna czy for
macyjna. Mimowolnie jednak funkcję taką pełni - wystarczy wspomnieć, że przeciętny 
nastolatek w krajach zachodnich spędza przed telewizorem lub komputerem czterdzieści 
godzin tygodniowo, z kolegami lub rodziną zaś tylko trzydzieści dwie godziny w tygodniu. 
Jego „naturalnym środowiskiem" stają się nie najbliżsi, lecz media. Stają się one nie tyl
ko podstawowym źródłem wiedzy o świecie, lecz także inspiracją do poszukiwania w tym 
świecie miejsca dla siebie. 

Tymczasem obraz rzeczywistości jest w telewizji zdeformowany, gdyż pomaga w ten 
sposób zatrzymać uwagę widza, na przykład poprzez zwiększoną dawkę seksu lub prze
mocy. To wszystko w umysłach dzieci, które nie potrafią jeszcze rozumować dedukcyjnie ani 
odkrywać ukrytych treści, tworzy fałszywą wizję świata i swojego w nim miejsca. W świe
cie tym panuje konsumpcjonizm, dominuje roszczeniowa postawa wobec otoczenia, rację 
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ma zazwyczaj silniejszy, nie ma związku między pracą a płacą. Jak pisze amerykański 
naukowiec John Condry,,,telewizja nie może być pożytecznym źródłem informacji dla dzie
ci, a rauej może być wręcz niebezpieuna. Idee, które promuje, są fałszywe, nierealistyczne, 
nie prezentuje żadnego spójnego systemu wartości, a system wartości, jaki proponuje, słu
ży jedynie konsumpcji". 

Oferta programowa większości stacji telewizyjnych pozwala zrekonstruować portret 
psychologiczny przeciętnego widza, tak jak postrzegają go telewizyjni decydenci. Otóż 
zdaniem Marcina Króla kojarzą oni przeciętnego odbiorcę z „człowiekiem dość głupim, 
patrzącym na świat wyłąunie z materialnego punktu widzenia, czasem również skłonnym 
do możliwie najtańszych wzruszeń. ów przeciętny odbiorca ponadto lubi, gdy ktoś kogoś 
kopie lub kogoś kopią, a on potem zabija. ów przeciętny odbiorca wytrzymuje trzy minuty 
poważnej wypowiedzi i oczekuje, że będzie nieustannie otrzymywał z telewizji nową stra
wę dla swojej ledwie istniejącej wyobraźni. Nie dysponuje zdolnością porównywania fikcji 
z rzeczywistością, ma ograniuone pouucie humoru, trzeba mu podpowiedzieć, kiedy pada 
dowcip, i wreszcie jest politycznie indyferentny. Jest to ponura i z gruntu negatywna wizja 
ludzkiej natury''. 

Poza tym telewizja zmienia sposób percepcji wśród dzieci. Najuęściej oglądają one 
filmy animowane, w których ich uwagę pomagają utrzymywać określone efekty dźwię
kowe. Częste oglądanie tego typu produkcji - a już w szóstym roku życia dziewięćdzie
siąt procent amerykańskich dzieci ma nawyk oglądania telewizji - powoduje, że z uasem 
dzieci nie są w stanie skupić dłużej swojej uwagi na przekazie pozbawionym efektów 
dźwiękowych i szybkich cięć montażowych. Po takim treningu zmysłów namiętni widzo
wie kreskówek mają - już jako osoby dorosłe - duże kłopoty z koncentracją przy lekturze 
i z długofalowym wysiłkiem umysłowym. 

I to właśnie budziło taką zgrozę Poppera - że telewizja kształtuje nie jednostki wol
ne, krytyczne i odpowiedzialne, lecz bierne, powierzchowne i sentymentalne. Formuje 

nie tyle świadomych obywateli społeczeństwa informacyjnego, ile „dobrze zabawioną 
widownię''. jak się wyraził były wiceprezydent USA Al Gore. Co ciekawe, wydał on niedawno 
książkę pt. lamach na rozum, w której pisze, że jeśli w sprawie telewizji „nie podejmiemy 
żadnych kroków, demokracja nie będzie już w stanie sama się naprawić''. 

Demokracja nie jest dana raz na zawsze, lecz trzeba umieć potwierdzać ją i bronić 
w każdym pokoleniu - ostrzegał Popper, który był świadkiem upadku ustrojów demokra
tycznych w międzywojennej Europie. Dlatego też przed śmiercią bał się, że nowe generacje, 
wychowane na telewizji, nie będą zdolne do obrony wolności, którą odziedziczyli po swo
ich przodkach. Obawiał się, że we współczesnych telekracjach, podobnie jak w systemach 
totalitarnych, iednostki poddawane będą masowej indoktrynacji i manipulacji - tym razem 
jednak za pomocą bardziej wyrafinowanych środków niejawnej perswazji. Jak zauważa 
Jiirgen Habermas, telewizyjna produkcja komercyjna to,,towar, który równocześnie testuje 
i przekształca upodobania klientów". 

Symptomatyczna była reakcja Poppera na rozmowę z pewnym niemieckim pro
ducentem telewizyjnym, który przekonywał go, że musi „dawać ludziom to, uego oni 
oczekują''. gdyż jest to zgodne z zasadami demokracji. „Otóż - odpowiadał Popper - nic 
w demokracji nie usprawiedliwia tezy tego dyrektora stacji telewizyjnej, dla którego pro
dukowanie coraz marniejszych programów odpowiada zasadom demokracji, «gdyż ludzie 
tego chcą». Gdyby tak było, to do diabła z demokracją!''. 

Czy więc rzeuywiście diabli wezmą demokrację? A może właściwiej byłoby 

powiedzieć, że pogrzebią ją prezenterzy i producenci telewizyjni, medialni magnaci 
i gwiazdy show businessu? Istota spektaklu będzie polegała jednak na tym, że widzowie 
będą przekonani, iż uczestniczą w demokracji, ale tak naprawdę będzie to już coś zupełnie 
innego. 

Grzegorz Górny 
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12 VII 100 p.n.e. (wg innej wersji 13 VII 102 p.n.e.)-15 11144 p.n.e. 

Rzymski polityk, wódz, dyktator i pisarz (autor m.in. monografii historycznych O wojnie 
galijskiej i O wojnie domowej, a także mów, poezji i dramatów niezachowanych do naszych 
uasów), członek stronnictwa popularów. Syn Gajusza Juliusza Cezara Starszego, po którym 
odziedziczył imiona, i Aurelii Kotty. Wywodził się z rodu, któremu przypisywano pochodze
nie od mitycznego Eneasza i bogini Wenus. W wieku 117 lat poślubił wnuczkę Korneliusza 
Cynny- Kornelię, ale życie u boku ukochanej nie trwało długo. W 82 r. p.n.e., kiedy do wła
dzy doszło konserwatywne stronnictwo optymatów, Cezar dostał od ówczesnego dyktato
ra Sulli rozkaz, aby niezwłocrnie się rozwieść. Odmowa poskutkowała natychmiastowym 
wygnaniem, skonfiskowaniem majątku żony oraz odebraniem tytułu „flamen1 Dialis" -
kapłana boga Jowisza. Zrażony polityką prowadzoną w Rzymie Cezar udał się na wschód, 
gdzie zaciągnął się do wojska. Z powodzeniem brał udział w wielu bitwach i misjach woj
skowych. W 79 r. p.n.e. Sulla zrezygnował z dyktatury i w rok później zmarł. Śmierć Sulli 
rozpoczęła nowy okres walki o władzę. Cezar zdawał sobie sprawę, że jest jesme za wcześ
nie na przejęcie władzy od optymatów, którzy wciąż byli dominującym stronnictwem 
polityunym, postanowił więc najpierw zdobyć popularność. Po śmierci jego wuja Aureliusza 
Kotty, piastującego urząd w kolegium pontyfików, okazało się, że to właśnie Gajusz Juliusz 
ma zastąpić krewnego. Rok 73 p.n.e. uważa się za pouątek dojrzałej kariery politycznej 
Cezara. Około 68 r. p.n.e. został kwestorem prowincji Hiszpania Dalsza. Mógł dzięki temu 
zasiadać w Senacie. Ożenił się niebawem z Pompeją, wnuczką Sulli. Po ślubie został mia
nowany kuratorem drogi Via Appia. Był to urząd pozornie drugorzędny, ale w istocie dość 
wpływowy. Stanowisko to wykorzystał do zaskarbienia sobie wdzięczności i szacunku 
podróżujących dobrze administrowaną drogą. W 63 r. p.n.e. otrzymał po zmarłym Lucju
szu Metellusie Piusie godność Pontifeksa Maximusa, czyli najwyższego kapłana, który 

sprawował zwierzchnictwo nad całością życia religijnego w Rzymie, ale także - co bardziej 
interesowało Cezara - miał poważne wpływy polityczne, polegające głównie na prawie 
do ustalania listy rodów senatorskich. W 61 r. p.n.e. Cezar ponownie wyjechał do Hiszpanii 
Dalszej, tym razem jako pretor. Tam na własną rękę podjął akcję zbrojną przeciwko nie
podbitym dotąd plemionom górskim. Kampania hiszpańska została przyjęta z uznaniem, 
Imperium Rzymskie uzyskało duże terytoria, a Cezar został obwołany imperatorem. 
Niedługo po powrocie, w 60 r. p.n.e., zawarł pierwszy triumwirat - tajne porozumienie 
z konsulami, dzięki uemu został wybrany konsulem na rok 59 p.n.e. Senat przyznał 
mu od 58 r. p.n.e. namiestnictwo w Galii. Cezarowi udało się podbić Galię w ciągu siedmiu 
lat poduas szeregu błyskotliwych kampanii. Dokońuywszy dzieła podboju, zdecydował 
się pozostać w Galii na czele armii i zarządzać prowincją do uasu, aż otrzyma konsulat. 
W styuniu 49 r. p.n.e. Cezar zdecydował się na krok, który oznaczał pouątek Republiki. 
Na uele swej armii przekrouył Rubikon, rzekę graniuną prowincji Galii, wypowiadając 
słynne słowa„Alea iacta est" (,,Kości zostały rzucone"), i rozpoczął marsz, który doprowadził 
go do Rzymu. W grudniu tego samego roku został przez zastraszony i zdekompletowany 
Senat ogłoszony dyktatorem, ale funkcję tę sprawował tylko 11 dni, zapewniając sobie 
wybór na konsula w następnym roku. Cezar nie zamierzał rezygnować z podboju świata. 
Kontynuował wojny, a do swoich zwycięstw mógł m.in. zaliuyć pokonanie Farnakesa 
11 - uzurpatora do władzy w królestwie Pontu. Zwycięstwo to Cezar podsumował trze
ma słowami: „veni, vidi, vici" („przybyłem, zobauyłem, zwyciężyłem"). Po zwycięstwie 
pod Mundą nikt już nie był w stanie zagrozić jedynowładztwu Cezara. 14 li 44 r. p.n.e. 
Senat obwołał Cezara dyktatorem wieczystym, najwyższym kapłanem, imperatorem 
i „ojcem ojczyzny". Próbowano uuynić go także królem Rzymu, ale odmówlt. Zawsze 
ostrzegano go przed możliwością zamachu na jego życie, niemniej Cezar podchodził 
do tego z dystansem. 15 11144 r. p.n.e. o mały włos jednak nie pokrzyżował planów skry
tobójców - jego trzecia żona Kalpurnia Pisonis błagała go, aby pozostał w domu, tej nocy 
męuyły ją bowiem krwawe koszmary. Na próżno. Cezar został zasztyletowany w dniu 
id marcowych przez senatorów-spiskowców pod przywództwem Marka Bruttisa oraz Gaju
m Kasjusza. Otrzymał 23 ciosy sztyletem, z czego tylko jeden, ostatni, zadany ręką Brutusa, 
którego Cezar uważał za przyjaciela, okazał się śmiertelny. W chwili jego zadawania Cezar 
miał wyszeptać:„! ty, Brutusie, przeciwko mnie?" (,,Et tu, Brute, cont~a me?"). Przed śmier
cią adoptował Oktawiana Augusta, wyznauając go na swego spadkobiercę. 1 142 r. p.n.e. 
na mocy uchwały Senatu i ludu rzymskiego Cezar został zaliczony w pouet bogów jako 
Divus Julius (Boski Juliusz). 
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Prawda jest taka, że we współczesnej demokracji liberalnej od zwykłych ludzi zależy 

coraz mniej, a właściwie już prawie nic. Filozofowie i socjologowie, których nie zmusza się 
do komentowania bieżących wydarzeń, są coraz bardziej zgodni: w zglobalizowanym świe
cie polityka jest tą sferą życia społecznego, która ma jedynie kanalizować emocje powstają
ce w wyniku rosnącego rozwarstwienia społecznego. Kanalizować w taki sposób, aby coraz 
silniejszym nie przeszkadzali coraz słabsi. Tych ostatnich zamiast dawnej socjaldemokracji 
bronią więc dziś prawicowi populiści, wypełniający resztę życia publicznego spór lewicy 
z P.rawicą koncentruje się zaś na zastępczych kwestiach, co ukrywa jedynie zamazującą się 
różnicę między nimi. 

Równocześnie cała sieć instytucji, które miały służyć równoważeniu sił albo wyrówny
waniu szans między grupami społecznymi, jest dziś powszechnie na świecie demontowana 
lub oddawana pod kontrolę wolnego rynku (związki zawodowe, edukacja publiczna, służba 
zdrowia, ubezpieczenia społeczne, media publiczne itd.). Tak samo dzieje się z wyborami, 
coraz bardziej uzależnionymi od cynicznej socjotechniki i masowych mediów, nastawionych 
na zysk, a więc propagujących dalszą liberalizację ekonomiczną i odpolitycznienie gospo
darki (nie w sensie odpartyjnienia - to postępuje w najlepsze - ale uczynienia polityki 
gospodarczej tematem rzeczywistego sporu politycznego). Udział w wyborach biorą albo 

otwarci sojusznicy tych procesów, albo ukryci sojusznicy - populiści . Populiści są bowiem 
jedynie wentylem bezpieczeństwa rozładowującym emocje biednych. Rekrutują się z poli
tyków pasożytujących na rzeczywistym gniewie społecznym, służąc tym samym reproduk
cji systemu politycznego oddanego w posiadanie bogatszych. Tak rodzi się - jak mówią 
socjologowie - świat postpolityczny, a zatem i postdemokratyczny. 

Właściwie cała architektura demokratycznych instytucji, z podatkami i państwem 
na czele, powstała w celu pokojowego rozwoju wspólnoty politycznej, który zależy 

od tego, czy i jak udaje się opanowywać niepokoje związane z różnicami społecznymi. 
Można je ignorować, podstawiając w miejsce reprezentacji różnych grup społecznych partie 
do siebie podobne - ale tylko na pewien czas. 

Lata dziewięćdziesiąte to na całym świecie epoka optymizmu wynikającego ze zwy
cięstwa nad komunizmem i możliwości zintegrowania niemal całego świata za pomocą 
zasad, które okazały się zwycięskie w tej wielkiej konfrontacji XX wieku. Jeśli w komunizmie 
wszystko było polityczne, po jego upadku lepiej było zamknąć politykę w pewnych ramach 
i docenić sferę życia prywatnego. Kto by się jednak nadal palił do działalności publicznej, 
niech zasila szeregi społeczeństwa obywatelskiego. Konsens - oto nowa zasada demokra
cji. W szczególności państwa, które musiały nadrabiać zaległości wynikające z trwającej 
niemal pół wieku sowieckiej dominacji, pragnęły drogę tę przebyć jak najszybciej i jak naj
mniej czasu tracić na zbędne konflikty i dyskusję . „Nie stać nas - mówiono - ani na spory, 
ani na własne pomysły". 

Panujący wówczas na Zachodzie neoliberalizm został w spieszącej się Polsce przyjęty 
niemal jako część samej istoty demokracji. Dobry był ten, kto gwarantował szybkość prze
chodzenia kolejnych etapów neoliberalnej modernizacji; zły ten, kto z jakichś powodów 
mnożył wątpliwości, szukał innych dróg, niepotrzebnie kombinował. Nie był to dobry okres 
dla przeciwników neoliberalizmu - ani z lewej, ani z prawej strony. Tak samo śmiano się 
wówczas zarówno z tych, którzy chcieli odbudowywać w Polsce tradycje PPS, jak i z tych, 
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dla których ważniejsze niż wprowadzanie kapitalizmu były wartości chrześcijańskie (czy 
ktoś to jeszcze pamięta?). Trzymając sztandar z napisem:„Niech żyje pluralizm!'; walono ich 
po głowie, bo rzekomo zagrażali zadekretowanemu od góry społecznemu konsensowi 
wokół transformacji państwa. Natomiast postkomuniści byli dobrzy, bo jako pokonani wro
gowie, którym można było nie wybaczyć, a jednak wybaczono, bardzo się chcieli wykazać 
i choć nazwali się socjaldemokracją, gotowi byli iść na każdy kompromis. 

A była to epoka terapii szokowej i szybkich przemian. Akceptując te reguły, doskona
le nadawali się do potwierdzenia ich ponadpartyjnego i bezalternatywnego charakteru. 
Im samym postkomunistyczny gen „miękkiego realatywizmu" umożliwiał prowadzenie 
takiej polityki i przynosił wielkie sukcesy. Dzięki temu, choć władza w Sejmie przechodziła 
z rąk do rąk, zasadniuy kurs przemian pozostawał ten sam. Scena polityczna wyglądała 
przy tym na pluralistyczną i demokratyczną. I wszystkim się to podobało - poza rosnącą 
liczbą wykluczonych. 

Przełom nastąpił, gdy miarka się przebrała. Kto zajrzy do statystyk, nie uwierzy, jak 
w kraju o tak szybkim wzroście gospodarczym żyć i nie buntować się tak długo mogła tak 
liczna grupa wykluczonych. I znów: tak jak Polska lat dziewięćdziesiątych niczym w soczew
ce skupiała dominujące trendy ideologiczne panujące na świecie, tak i pierwszy kryzys neo
liberalizmu wyglądał podobnie, tyle że ze względu na słabość instytucji przebiegł ostrzej 
niż gdziekolwiek indziej. Reakcją na społeczne rozwarstwienie było zwycięstwo populizmu 
w 2005 roku. To hasła moralnej rewolucji i IV RP najbardziej spodobały się wykluczonym. 
I choć głoszone były razem przez PO i PiS, przylgnąć mogły jedynie do tej drugiej formacji, 
bo za nią stało poparcie wykluczonych wynikające z jej dystansu do liberalizmu ekonomicz
nego. Potwierdziły to wybory samorządowe, w których PiS i PO niemal idealnie podzieliły 
się według osi wygrani-przegrani wolnorynkowych przemian. Już wówczas postkomu
nistyczna lewica, która próbowała tej samej retoryki co w latach dziewięćdziesiątych, nie 
potrafiła odbić się na niej od dna. 

Dlaczego jednak reakcją na neoliberalizm okazał się populizm prawicowy, a nie coś 
innego? Działo się tak niemal w każdej demokracji liberalnej. Wszędzie nowa religijność, kse
nofobia i nacjonalizm stały się kolejnym„opium dla ludu': przynoszącym mu niewielki zysk 
i dużą rozkosz. Zrozumiemy, dlaczego zamach na neoliberalne przemiany przyszedł z prawej 
strony, gdy dostrzeżemy symptomatyczne odwrócenie ról, jakie dokonało się między tym, 
co wyewoluowało w okresie hegemonii neoliberalnej z lewicy, i tym, co stało się z pra
wicą. W Stanach Zjednoczonych, które można traktować jako paradygmat zachodniej 
polityki kilku ostatnich dekad, to Republikanie w tym czasie wydają państwowe pieniądze, 
tworzą deficyt budżetowy, wzmacniają państwo i prowadzą politykę interwencjonistyuną 
na świecie, Demokratom za rządów Billa Clintona zaś udaje się ten deficyt zlikwidować. 
Podobnie jak Partia Pracy Tony'ego Blaira, demontują oni pozostałości państwa opiekuńcze
go, obniżają podatki, prywatyzują ... W międzyczasie tracą poparcie swojego naturalnego 
elektoratu, który zaczyna stawać się podatny na podniety fundamentalizmu religijnego. 
Istniejący w każdej hegemonii zarodek jej własnego upadku w neoliberalnej hegemonii 
zasiany został po prawej stronie, ponieważ pokarmem dla jej rozrostu była - co najmniej 
od kryzysu naftowego w roku 1973 - coraz bardziej skuteczna krytyka socjaldemokratycz
nej filozofii rządzenia. 

Neoliberalizm nie definiował się w opozycji do wartości konserwatywnych, definio
wał się zawsze w opozycji do zasad lewicowych. Przypomnijmy, że hegemonia to taka 
sytuacja, w której jedna strona przez pewien czas panuje także nad tożsamością swoich 
przeciwników albo wprost ją konstruuje. Dokładnie w ten sposób liberalizm ekonomiczny 
zawładnął duszami współczesnych partii lewicowych: Demokratów, Partii Pracy, SPD i wie
lu innych. Kłopoty dla hegemona najszybciej więc mogły pojawić się po prawej stronie. Gdy 
nadeszły, polska lewica wciąż leżała przywalona ciężarem neoliberalnej wiary. Kontekst 
ideologiczny zaś zmienić się mógł z ukrytej konfrontacji neoliberalizmu o wielu zmienia
jących się na przemian twarzach (w tym postkomunistycznej) oraz narastającego gniewu 



społecznego - w otwartą konfrontację neoliberałów z tymi, którym udało się ten gniew 
osiodłać i skutecznie nim sterować. Nie byli tego w stanie zrobić postkomuniści, bo stano
wili jedynie narzędzie w rękach elit neoliberalnych, czego nigdy nie potrafili zrozumieć. Źle 
im zresztą nie było. W każdym razie do dziś zachowują się tak, jakby uważali, że koniunk
tura z lat dziewięćdziesiątych, która przyniosła im władzę, miała źródło w ich wyjątkowych 
talentach politycznych i umiejętności przyswojenia zasad „prawdziwej demokracji''. przez 
które rozumieją oczywiście reguły z czasów apogeum neoliberalnej hegemonii. Wierzą, 
że koniunktura musi wrócić, wystarczy jedynie dalej powtarzać te same zaklęcia. 

Podkreślmy, że populizm nie jest żadnym samodzielnym projektem politycznym (ja
kim na przykład był faszyzm). Istnieje w ogromnym stopniu jedynie w sferze werbalnej. 
Jest rodzajem fantazmatu, za pomocą którego zranione społeueństwo gasi swój ból. Jego 
istnienie ma charakter reaktywny - to brudny plaster założony na ropiejącą demokrację 
liberalną, w której brutalna gra rynkowa zagroziła istnieniu wspólnoty i egzystencji ogrom
nej części społeczeństwa, nie oferując jej zarazem żadnej innej (poza najmniej groźnym dla 
hegemonii populizmem właśnie) drogi ratunku. 

Podczas ostatniej debaty prezydenckiej przed wyborami scyzoryk się w kieszeni otwie
rał, gdy patrzyło się, jak rzekomo lewicowy były prezydent słuchał Donalda Tuska, który nag
le informował telewizyjną publiczność, że poza przedsiębiorcami Polskę zamieszkują także 
zwykli Polacy. To nie przedstawiciel Lewicy i Demokratów, ale przywódca partii głoszącej 
potrzebę wprowadzenia podatku liniowego pragmatycznie modyfikował swój przekaz, aby 
uczynić go znacznie bardziej prosocjalnym niż dotąd. Kwaśniewski tego nie potrafił. Jak 
z tej perspektywy wygląda różnica między oboma politykami? Kwaśniewski przy Tusku raził 
anachronizmem. Przemiana Tuska z liberała w konserwatystę na potrzeby zdobycia władzy, 
budowa wodzowskiej partii z„ludzi bez właściwości''. a na koniec gest przekształcający Plat
formę Obywatelską w rodzaj PiS dla beneficjentów transformacji i dla wszystkich innych 
chętnych, sprawiły, że dotychczasowe istnienie Platformy „w przejściu" między Ili i IV RP 
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skońuyło się zintegrowaniem w jedno ciało antypolitycznego modelu„prezydenta wszyst
kich Polaków" i populistycznego polityka prawicy. Estetyczny pierwiastek Kwaśniewskiego 
i populistyczny pierwiastek Kaczyńskiego - oto dziś cały Donald Tusk. Premier wszystkich 
Polaków. I jeśli Kaczyński cynicznie zarządza dziś gniewem przegranych, to Tusk równie 
cynicznie zarządza gniewem wygranych. Tak to właśnie Tusk domknął budowę w Polsce 
demokracji postpolitycznej. 

Opisane tu procesy - nadejście hegemonii neoliberalnej, w którą po obaleniu komu
nizmu uwierzyliśmy z gorliwością neofitów, następnie reakcja populistyuna na niespra
wiedliwość, do jakiej hegemonia ta doprowadziła, i w końcu zwycięstwo postpolityki 
- są tak wszechogarniające i powszechne, że właściwie niedostrzegalne w perspektywie 
życia codziennego. Każdy z nas je widzi, wielu z nas rozumie, ale nikt nie wyobraża sobie, 
jak można byłoby je zmienić. Do głowy przychodzą jedynie kij i Wisła. Na pocieszenie dodaj
my, że żaden system polityuny nie jest wieczny, a obecnie nam panujący z każdym rokiem 
traci społeuną legitymizację. Demokracja zapewne wróci, tylko nie wiadomo, kiedy. 

Sławomir Sierakowski 

W tekście wykorzystano fragmenty artykułów opublikowanych w „Polityce" (pt. „Narośl~ 
13 października 2007) oraz w „Europi( dodatku do „Dziennika" (pt. „Upadek hegemona, 
triumf cynika" z 10 listopada 2007). 
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• 
redakcja programu - Jarosław Minałto 
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