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Podczas jednej z rozmów na temat liberalizmu i zestawieniu go z konser-
watyzmemwydało mi sie ̨ jasne, że konserwatyści sa ̨moimwrogiem jawnym,
a liberałowie ukrytym. Zreszta ̨ podobnie sad̨zi niemała cześ̨ć środowiska ra-
dykalnej lewicy. Żywie ̨ szczera ̨ nadzieje,̨ że niecheć̨ do liberalizmu na pol-
skiej lewicy bed̨zie wzrastać, krystalizować sie ̨ i przede wszystkim zda sobie
sprawe ̨z tego, czym liberalizm jest i w czym postawa antyliberalna znajduje
swoje uzasadnienie.

Na poczat̨ek pozwole ̨ sobie wyjaśnić w paru słowach, co sie ̨pod terminem
liberalizm kryje, dlatego że jest to termin, jeśli nie nadużywany, to używany
czes̨to w niewłaściwym kontekście. Można odnieść wrażenie, że w dzisiej-
szej Polsce za liberała uznaje sie ̨ każdego, kto nie ma poglad̨ów rewolucyj-
nych ani nie jest nacjonalista,̨ faszysta ̨ czy tradycjonalista ̨ (konserwatysta)̨.
Krótko mówiac̨, albo jesteś radykałem, albo liberałem. Pozwole ̨ sobie nieco
zmniejszyć zakres tego terminu.

Na polskiej scenie politycznej liberałowie, bardziej niż konkretnym pro-
gramem politycznym, dysponuja ̨ skomplikowana ̨ maszyneria,̨ która służy
krytyce kołtuństwa, przywoływaniu do porzad̨ku i krytyce tych, którzy
sprzeciwiaja ̨ sie ̨ „postep̨owi”. Gdy sie ̨ mu bliżej przyjrzeć, można odnieść
wrażenie, że to, w jaki sposób jest rozumiany, wynika z jakiejś pokracznej
syntezy melioryzmu i intelektualizmu etycznego.

Dodatkowo liberałowie sa ̨ czes̨to bezrefleksyjnymi legalistami – ale tyl-
ko w sprawach świeżych, nieskrystalizowanych. Nie przeszkadza im obcho-
dzenie dawnych powstań na ziemiach polskich, które były nielegalne, ale
przeszkadza im graffiti w przestrzeni publicznej. Wychodzi na to, że dla pol-
skiego liberała byle była nasza konstytucja ustalona demokratycznie, a
bed̨zie ona nieomylna i bed̨zie nam świeciła jak gwiazda betlejemska, a my,
podaż̨ajac̨ za nia,̨ dotrzemy, kto wie, być może i do realizacji prawa boskiego
na ziemi.

Polscy liberałowie posiadaja ̨ w sobie jedna ̨ z klasycznych cech doktryny,
wierza,̨ że każdy konflikt da sie ̨ rozstrzygnać̨ pokojowo. I kiedy jakaś dys-
kryminowana grupa (jak protestujac̨y Amerykanie po śmierci George’a Floy-
da, czy osoby LGBT protestujac̨y przeciw aresztowaniu Margot), wykracza
poza pokojowe (czyt. w pełni legalne, okraszone paternalistyczna ̨pojednaw-
czościa)̨ formy wyrażania swojego sprzeciwu, zaczyna sie ̨ fala powszechnej
krytyki.

Co chodzi o sprawe ̨ Margot, cześ̨ć lewicujac̨o- liberalnych mediów ja ̨ po-
parła. Należy jednak postawić pytanie: czy to poparcie wynika z poczucia
solidarności z Margot jako z drugim człowiekiem, czy z faktu, że akceptacja
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osób LGBT jest obecnie trendemw Europie i jesteśmy przez to zacofani. Mar-
got jest narzed̨ziem, którego można użyć, zwracajac̨ sie ̨ przeciwko obecnej
władzy i umacniajac̨ swoja ̨ pozycje,̨ a samo poczucie solidarności z człowie-
kiem pokrzywdzonym jest raczej dodatkiem?

To jest jeden z moich głównych problemów z liberalizmem, drugi czło-
wiek i jego dobro nie jest celem samymw sobie, tylko wynika z zewnet̨rz-
nej wobec jego problemów koniunktury politycznej.

Jako zadeklarowany anarchista moge ̨ powiedzieć o sobie, że odrzucam li-
beralizm, bo jest propaństwowy i zakończyć na tym cała ̨wypowiedź. Jednak
doskonale zdaje ̨ sobie sprawe ̨ z tego, że w ten sposób niczego nie wyjaśnie,̨
nikogo nie przekonam, nie rzuce ̨ żadnego światła na postrzeganie liberali-
zmu z perspektywy radykalnej lewicy.

Nadmieniłem już wyżej, że liberałowie odnosza ̨ sie ̨ do ludzi w kontekście
panujac̨ej koniunktury politycznej i zależnie od tego potep̨iaja ̨ lub pomagaja ̨
(najcześ̨ciej gestownie, symbolicznie) osobom pokrzywdzonym. Pomóc nale-
ży każdemu, kto pomocy potrzebuje. Należy też pójść dalej i zdać sobie spra-
we,̨ że system, który wytwarza tak wielu ludzi jej potrzebujac̨ych, wymaga
gruntownej przebudowy.

Majac̨ to na uwadze, odważe ̨ sie ̨powiedzieć, że im wiec̨ej pól do współpra-
cy maja ̨anarchiści i liberałowie, tym w gorszej kondycji jest dane społeczeń-
stwo. Liberał zawsze zadowala sie ̨ niekompletnym, cześ̨ciowym rozwia-̨
zaniem problemu albo zwyczajnym ukryciem go.

Wsytuacji, gdy trzeba „pobrudzić sobie rec̨e”, zawsze znajdzie sie ̨wymów-
ka, bo liberał zawsze, jak przysłowiowa prawda, bed̨zie pośrodku. Jednak-
że sam środek nie bed̨zie pośrodku. Neutralność w sytuacji, gdy strona po-
krzywdzona mówi „dość” i stawia opór stronie krzywdzac̨ej, jest neutralno-
ścia ̨ pozorna.̨ W praktyce jest to wspieranie interesów silniejszego.

Dodatkowym oraz ostatnim punktem rozłac̨znym jest na pewno stosunek
do własności prywatnej. Jeśli ktoś napisze „Tes̨knie ̨ za Toba ̨ Żydzie” na za-
bytkowej synagodze, bed̨zie to w środowisku liberalnym odebrane raczej ja-
ko akt wandalizmu, niż symboliczny akt przeprosin.

Kiedy interesy przedsieb̨iorstwa stoja ̨w konflikcie z interesami pracowni-
ków (co w anarchistycznym społeczeństwie jest niemożliwe), liberał niemal
zawsze opowie sie ̨po stronie firmy.W konflikciemied̨zy lokatorami awłaści-
cielamimieszkań liberał stanie po stronie właścicieli. Krótkomówiac̨, bed̨zie
tam, gdzie sa ̨pieniad̨ze.

Podsumowujac̨, zastanówcie sie ̨ zawsze dwa razy, zanim wejdziecie w so-
jusz polityczny z liberałami.
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