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Polskie formacje liberalne są
neokonserwatywne. 
Nie wprowadziły nic
z liberalnego korpusu
wartości. Nie ma związków
partnerskich, rola Kościoła
jest ogromna, a polityka
narkotykowa drakońska.
Troszczyły się tylko 
o wolny rynek. 

Triumf prawicowego
populizmu to logiczne
następstwo ich rządów.

ROZMOWA Z
JANEM SOWĄ
socjologiem* 

SEBASTIAN KLAUZIŃSKI: Ponad rok te-
mu napisał pan książkę „Inna Rzeczpo-
spolita jest możliwa”. Nadal pan w to
wierzy? Wszystko się rozedrgało:
uchodźcy, terroryści, prawicowi popu-
liści. Jak tu myśleć o budowaniu lep-
szego, sprawiedliwego świata?
JAN SOWA: Jesteśmy świadkami czegoś
nowego. Polska jest dziś w głównym
nurcie światowej polityki. Nie może-
my już spoglądać z podziwem na Za-
chód iubolewać nad naszą krajową po-
lityką. My mamy PiS iKukiza, ale Wiel-
ka Brytania ma UKIP i Brexit, a USA
– Donalda Trumpa. Trudno szukać źró-
deł populizmu w braku tradycji de-
mokratycznych, jak robiliśmy w Pol-
sce jeszcze niedawno, bo owe kraje
uznaje się za wzór kultury politycznej,
a są w podobnej sytuacji jak my. Mu-
simy poszukać przyczyn w procesach
materialnych o globalnym charakte-
rze. Pytanie oinną Rzeczpospolitą jest
więc pytaniem o bardziej równościo-
wy, emancypacyjny i otwarty świat.
Wcale się ono nie zdezaktualizowało.
Skąd ten populistyczny przechył?

– Historia społeczno-polityczna
XX w. pokazuje prawidłowość: kapita-
lizm plus demokracja, plus polityka re-
dystrybucyjna daje coś w rodzaju de-
mokratycznego socjalizmu zwanego
też państwem opiekuńczym czy pań-
stwem dobrobytu. Tak wyglądał Za-
chód przez trzy dekady po II wojnie
światowej. Mieliśmy silną lewicę, anie
prawicowy populizm. Inny scenariusz
to kapitalizm plus demokracja minus
redystrybucja – to kończy się jakąś wer-
sją narodowego socjalizmu. Tak było
we Włoszech czy w Niemczech w la-
tach 30., a dzisiaj widać tę tendencję
wwielu miejscach świata. Najsilniej za
wyjściem Wielkiej Brytanii z UE opo-
wiedziały się tereny najgłębszej dzia-
łalności reformatorskiej Margaret That-
cher. Przeciw była Szkocja, gdzie nie
zniszczono do tego stopnia zdobyczy
socjalnych. Trump jest popularny
wśród zubożałych robotników. Nie mó-
wię oczywiście, że brexitowcy są fa-
szystami, a Trump – Hitlerem. Chodzi
okierunek rozwoju. Wysyp partii pra-
wicowo-populistycznych zaczął się wla-
tach 90. z triumfem neoliberalizmu.

Populiści mogą zebrać głosy innych
wyborców niezadowolonych ze status
quo, niekoniecznie biednych; dajmy
na to patriotów, którym podoba się na-
cisk na niezależność i suwerenność.
Tak było w Polsce w zeszłym roku. Ale
kołem zamachowym populizmu jest
bieda i rozczarowanie rządami eko-
nomicznego liberalizmu.
Czyli świat pokazuje środkowy palec li-
berałom?

– Establishmentowi i elitom. Ten
bunt zyskuje takie artykulacje, jakie są
łatwiejsze w danym kontekście. Tam,
gdzie w XX w. skompromitowały się
prawicowe dyktatury, jak np. Grecja
i Hiszpania, i gdzie są tradycje lewico-
we, pojawiają się ruchy postępowe. Po-
pulistyczna prawica jest mocna tam,
gdzie spełnione są trzy warunki: libe-
ralizm ekonomiczny, trudna sytuacja
materialna dotykająca znacznych grup
isłaba lewica, np. wUSA, Wielkiej Bry-
tanii czy w Europie Środkowej.
U nas ten bunt ma twarz PiS-u. Tylko
dlaczego zamiast buntować się prze-
ciwko śmieciowemu zatrudnieniu, Po-
lacy buntują się – oprócz establishmentu
– przeciwko otwartej Europie?

– Po 1989 r. zdebaty publicznej usu-
nięto pojęcie klasy. Konflikty o mate-
rialno-klasowym podłożu są więc prze-
mieszczane w rejestry symboliczno-
-tożsamościowe.
To znaczy?

– Ludzie niepewni swojego losu po-
szukują zbiorowości, bo nie chcą być
samotni wobec zagrożenia. Jeżeli od-
mawia im się tożsamości klasowej, bę-
dą poszukiwali innych wspólnot, np.
narodowych czy religijnych. Bez opty-
ki materialistyczno-klasowej nie mogą
zlokalizować źródła swych udręk, bo
leży ono w relacji między pracą a ka-
pitałem. Szukają grup, które mogą obar-
czyć winą, np. imigrantów lub Żydów,
jak w Niemczech z lat 30., gdzie gniew
wywołany problemami materialnymi
został przekierowany na tę grupę.

Konflikty dotyczące redystrybucji
mają rozwiązanie arytmetyczne, na-
tomiast tożsamościowe dążą do wy-
eliminowania grupy uznawanej za za-
grożenie. Wskrajnej postaci jest to róż-

nica między wywłaszczeniem a po-
gromem. W Polsce pogromowy język
przemocy jest już wyczuwalny: fanta-
zje prawicowej dziennikarki Ewy Stan-
kiewicz o karze śmierci dla Donalda
Tuska, palenie kukły Żyda, wygraża-
nie szubienicami.

Nasi tzw. liberałowie tolerowali pra-
wicowe przebudzenie i nie zrobili nic
z indoktrynacją młodzieży prowa-
dzoną przez instytucje religijne i szko-
ły. Nasz patriotyzm jest przemocowy:
dla ojczyzny trzeba albo umrzeć, albo
zabić. Kto sieje wiatr, zbiera burzę.
No, ale chyba nasi liberałowie nie po-
stawili na prawicę, rząd Ewy Kopacz
wprowadził program in vitro, PO była
bardzo proeuropejska.

– To były powierzchowne działania
ocharakterze PR-owskim. Giną wmo-
rzu innych. Na przykład Bronisław Ko-
morowski, który pod koniec kadencji
storpedował ustawę powstrzymującą
najgorsze efekty zwrotów nierucho-
mości znacjonalizowanych po wojnie.
Relacje własności sprzed 70 lat są dla
liberałów ważniejsze niż dzisiejsze do-
bro wspólne i los ludzi biednych. 

Proeuropejskość liberalnych elit
mnie śmieszy. Gdzie jest bezwarun-
kowa ratyfikacja Karty Praw Podsta-
wowych, fundamentalnego doku-
mentu UE? Tusk nie chciał drażnić ani
prawicy rynkowej, bo Karta gwaran-
tuje prawa pracownicze, ani kościel-
nej, bo daje oparcie dla emancypacji.

Polskie formacje określające się ja-
ko liberalne są właściwie neokonser-
watywne. Nie wprowadziły nic z libe-
ralnego korpusu wartości. Nie ma
związków partnerskich, rola Kościoła
jest ogromna, a polityka narkotykowa
drakońska. Polscy liberałowie trosz-
czyli się tylko o wolny rynek. Triumf
prawicowego populizmu to logiczne
następstwo ich rządów.
Liberałowie uciekli z podkulonymi ogo-
nami i w końcu zatriumfowała spra-
wiedliwość społeczna!

– Prawicowi populiści coś biednym
dają, ale niewiele. Lewica mogłaby dać
im więcej, nie niszcząc państwa pra-
wa. Ale cóż, główny nurt – politycy ime-
dia – włożył wielki wysiłek w dyskre-

dytowanie socjalizmu. Powiem
więc żartobliwie: odnieśliście suk-
ces! Nie chcieliście Marksa, to ma-
my Kaczyńskiego z Kukizem.

Osoby z klas niższych, które
uważają, że PiS jakoś reprezentu-
je ich interesy, nie myślą wcale ir-
racjonalnie. Czemu miałyby wspie-
rać PO bądź Nowoczesną, które
działają przede wszystkim w inte-
resie klas posiadających?
No dobrze, więc wyborcy PiS-u gło-
sowali racjonalnie, teraz dostali pro-
gram 500+ i już będą udobruchani?

– Moim zdaniem jest za wcze-
śnie, aby oceniać skutki polityki go-
spodarczej PiS-u.
Ale pod 500+ by się pan pewnie pod-
pisał.

– Pozytywy przeważają dla mnie
nad negatywami.
Myśli pan, że można przebić 500+?
Że mainstream może odbić władzę?

– Jest prosty sposób na „skan-
dal sprzedawania głosu za 500
PLN” – nie może być ludzi tak bied-
nych, że są gotowi to zrobić.
A wspólna obrona wartości niema-
terialistycznych, jak wolność słowa,
państwo prawa, wolności obywa-
telskie? To nie wystarczy?

– Trzeba posiadać środki mate-
rialne, aby mieć czas iochotę na by-
cie obywatelem. KOD ma nadzie-
ję, że społeczeństwo obywatelskie
da odpór populistom. Ta retoryka
trafia do klasy średniej, ale nie do
biednych. Społeczeństwo obywa-
telskie zbudowane jest na formal-
nej abstrakcji: zapominamy o swo-
jej sytuacji, nie jesteśmy bogatymi
i biednymi, ale tylko obywatelami
i obywatelkami. To działa, jeśli róż-
nice majątkowe nie są zbyt duże.
KOD wyobraża sobie coś takiego:
sprzątaczka pracuje na śmieciów-
ce w banku za 1600 zł, menedżer
w tym banku zarabia 16 tys. Przez
cały tydzień tak żyją, a w weekend
budują społeczeństwo obywatel-
skie, idąc ramię w ramię na mar-
szu KOD, aby „bronić formalnych
ram systemu”, który pozwala na
taki stan rzeczy. Wolne żarty.
To jak ten PiS pokonać?

– Tylko atakując zlewej. Jest tam
miejsce na walkę polityczną. PiS
nie ma spójnej narracji ani polity-
ki socjalnej. Ministrem rozwoju zo-
stał Mateusz Morawiecki, bankier,
który wciąż powtarza zdarte libe-
ralne formułki z lat 90.: że większy
tort jest łatwiej dzielić, a przypływ,
czyli wzrost gospodarczy, podno-
si wszystkie łodzie. Dalej mamy po-
litykę wspierania kapitału.

Lewica ma problem z wiary-
godnością wśród klas niższych. Pro-
wadzenie organicznej pracy wśród
tych ludzi może pomóc w zdoby-
ciu ich zaufania. Trzeba ich repre-
zentować, ale tylko doraźnie, a do-
celowo dawać im narzędzia, aby re-
prezentowali się sami, byli w poli-
tyce podmiotami, a nie przedmio-
tami działania. A główny nurt mu-
si zmienić podejście do nierówno-
ści, jeśli chce odsunąć prawicowy
populizm od władzy. Wyzysk rodzi
gniew, który jeśli nie będzie roz-
brajany redystrybucją, skończy się
dalszym brunatnieniem. !

*Jan Sowa – rocznik 1976, 
dr socjologii i kulturoznawstwa,
wykładowca UJ. Od 1999 r. związany
z lewicującym magazynem „Ha! art”

Zrobi się brunatniej
KOMISJA EUROPEJSKA
Publikujcie 
dwa wyroki 
Komisja Europejska odnotowała pu-
blikację 21 z 23 zaległych orzeczeń
Trybunału Konstytucyjnego. KE
wskazała, że rozwiązuje to tylko część
problemów, którymi zajmuje się w ra-
mach prowadzonej wobec Polski pro-
cedury monitorowania praworząd-
ności, ale nie wszystkie. Z wypowie-
dzi urzędników w Brukseli wynika,
że brak publikacji dwóch wyroków
– z 9 marca i 11 sierpnia – „stanowi po-
ważny problem dla KE”.

APEL DO RZĄDU 
Przywróćcie 
mały ruch 
W Bartoszycach (woj. warmińsko-
-mazurskie) rozpoczęła się zbiórka
podpisów pod kolejną petycją do pre-
mier za przywróceniem małego ru-
chu granicznego. Zainicjowali ją
mieszkańcy, którzy obawiają się, że
rezygnacja z ruchu stanie się „gwoź-
dziem do trumny” dla małych firm,
hoteli, pensjonatów, restauracji oraz
innych punktów usługowych. 

PARTIE
Protasiewicz i Huskowski
tęsknią za PO 
Posłowie Jacek Protasiewicz i Stani-
sław Huskowski odwołali się od de-
cyzji zarządu PO o wykluczeniu ich
z partii. Odwołania we wrześniu roz-
patrzy sąd koleżeński. ! TK, RW, D

KRAJ
W SKRÓCIE

Sowa: – Główny nurt [polityków] musi zmienić podejście do nierówności,
jeśli chce odsunąć prawicowy populizm od władzy. Wyzysk rodzi gniew.
Na zdjęciu: manifestacja związkowców w Katowicach
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