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Od redakcji

W śród kilkunastu dotychczas opublikowanych książek „Bibliote
ki K uźnicy” najwięcej m iejsca zajm ują dzieła Andrzeja Walickiego.
Taka też jest jego pozycja w śród tych, których skupieni w Stow arzy
szeniu „K uźnica” inteligenci uw ażają za swych naturalnych przew od
ników intelektualnych i obywatelskich.
Problem atyka pom ieszczonych w niniejszym tomie rozpraw i ese
jów, dotyczących najw ażniejszych utopii naszej epoki, związanych
z nimi nadziei i rozczarow ań, w reszcie m itów i nieporozum ień po
znawczych, należy do najbardziej anim ujących człowieka myślącego
w Polsce i właściw ie na całym świecie. Taki też jest obszar intelektu
alnych zainteresow ań n aszą w spółczesnością profesora Andrzeja W a
lickiego, historyka idei, myśliciela i uczonego znanego na Zachodzie
i W schodzie.
K siążka zaw iera prace publikow ane po raz pierw szy oraz ju ż dru
kowane w czasopismach: „D ziś”, „Europa”, „G azeta W yborcza”, „K ry
tyka P olityczna”, „K u ltu ra” , „P rzegląd”, „P rzegląd Filozoficzny” ,
„Przegląd Polityczny” , „Res H um ana”, „Zdanie” .
w r z e s i e ń 2 0 1 2 r.

I n s t y t u t B a d a ń S po ł e c z n y c h „ K u źn icy ”
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Od projektu komunistycznego
do neoliberalnej utopii.
Ideologiczne pułapki i drogi wyjścia

I. Wyjaśnienia wstępne
K siążka niniejsza, podobnie ja k trzy poprzednie, opublikowane
przeze mnie w „Bibliotece K uźnicy” ', jest jednym z głosów lewico
wej mniejszości we wciąż trwającej dyskusji o współczesnej Polsce.
Dlaczego więc rozpoczynają j ą artykuły dotyczące spraw bardzo od
ległych w czasie, m ówiące o losach „projektu kom unistycznego”, czyli
o próbach w cielania w życie ideologii kom unistycznej, bez bezpo
średniego odniesienia do naszego kraju.
Aby uniknąć nieporozum ień, m uszę mocno podkreślić, że w żad
nym w ypadku nie kierow ała m ną chęć przedstaw ienia całokształtu
ideologicznych przem ian, jakich doświadczyła w latach powojennych
nasza część Europy. Chodziło w yłącznie o próbę wyjaśnienia pow aż
nych nieporozum ień co do kluczow ych terminów, takich ja k „kom u
nizm”, „realny socjalizm ” i „liberalizm ” . N ieporozum ienia te bowiem
wciąż n arastają w literaturze przedm iotu i w yw ierają deform ujący
wpływ na świadom ość społeczną, a tym sam ym na kształt tworzone
go przez nas ustroju.

1Zob. A. Walicki, Polskie zmagania z wolnością. Widziane z boku, Kra
ków 2000; tenże, O inteligencji, liberalizmach i o Rosji, Kraków 2007;
P. Kozłowski i A. Walicki, Z Polski i o Polsce. Korespondencja z lat 20042006, Kraków 2007.

IX

Najważniejszą częścią książki jest obszerne studium pt. Czy moż
liwy je s t liberalizm lewicowy? Ze względu na chronologię porusza
nych w książce spraw, jest ono ostatnią częścią tomu, merytorycznie
jednak spełnia funkcję myślowego zwornika całości i w tym sensie
należy je uważać za centralne. Spróbuję to wyjaśnić, ukazując we
wnętrzną logikę książki w porządku odwrotnym do chronologiczne
go, czyli od końca do początku - od nieporozumień dziś dominują
cych do ich genezy w latach bardzo obcych już żyjącemu pokoleniu
Polaków i coraz trudniej rozumianych.
Główną tezą ostatniej - czwartej - części książki jest myśl, że
pojęcie „liberalizmu”, w szerokim sensie, obejmującym całą tradycję
liberalną, zawłaszczone zostało w Polsce przez prawicę i zdeformo
wane przez nią podwójnie: po pierwsze bowiem, zaaprobowaliśmy
bardzo skutecznie zawłaszczenie tej tradycji przez prawicę zachodnią,
występującą pod celowo mylącym hasłem „neoliberalizmu”, a jedno
cześnie (po drugie) dodaliśmy do tego zniekształcenia własne, regional
ne, wyrosłe na gruncie rodzimych uprzedzeń do tradycji lewicowej,
nazbyt pochopnie zbliżanej do demonizowanego u nas „komunizmu”.
Neoliberalizm polski jest bowiem w istocie jedną z głównych wersji
naszego postpeerelowskiego „antykomunizmu”, a skoro tak, to trzeba
wyjaśnić, czym był ów „antykomunizm”, dlaczego tak często rozmijał
się z rzeczywistością, utrudniając, a niekiedy uniemożliwiając wręcz
wszechstronną ocenę zachodnich tradycji liberalnych oraz wypaczając
funkcjonowanie konstytucyjnie określonego ustroju naszego państwa.

II. „Antykomunistyczne” obsesje III RP
Częściową odpowiedzią na to pytanie jest trzecia część książki,
zawierająca teksty pisane przeze mnie po roku 2005, a więc mówiące
o rzeczywistości, w której aktualnie żyjemy. W spólnym mianowni
kiem tych tekstów jest krytyczna refleksja nad ogromnym i nieprzewi
dzianym przesunięciem na prawo całej polskiej sceny politycznej. Dla
wielu czytelników zaskakujący będzie zapewne fakt, że nie ma w niej
artykułów polemizujących ze skrajną prawicą, którą po katastrofie
smoleńskiej kojarzymy jednoznacznie z partią Jarosław a Kaczyń
skiego. Jest to jednakże wynik świadomego zamiaru. O partii tej pisaX

łem wyczerpująco, jak sądzę, i bardzo jasno już w końcu roku 19892,
dziś zaś jest ona przedmiotem krytyk, do których niewiele mogę dodać
i które - z czym się zgadzam - traktują j ą jako partię antysystemową,
niemieszczącą się w ramach liberalnej demokracji, co wyłącza ją z za
kresu spraw poruszanych w niniejszym tomie. Klamrą łączącą teksty
zebrane w trzeciej części tej książki są bowiem rozliczne przejawy
prawicowego skrzywienia wewnątrz istniejącego systemu, a nie prawi
cowa kontestacja tego systemu z pozycji zewnętrznych. Dla zrozumie
nia losów tradycji liberalnej w Polsce ma to, moim zdaniem, znaczenie
podstawowe. O zewnętrznych zagrożeniach konstytucyjnego ustroju
RP trzeba oczywiście nieustannie pamiętać, ale koncentrowanie się
wyłącznie na nich (do czego większość dziennikarzy ma wyraźną
skłonność) ułatwiałoby zamykanie oczu na wewnętrzne schorzenia
ustroju, dużo niebezpieczniejsze dla jego wewnętrznej logiki i aksjo
logii niż ataki z zewnątrz.
Na pytanie o główne źródło tych wewnętrznych zagrożeń odpo
wiadam wskazaniem na zrozumiały wprawdzie, ale tragiczny w skut
kach błąd polityczny twórców III RP. Polegał on na legitymizowaniu
niepodległej Polski nie odwołaniem się do najlepszych tradycji libe
ralnej demokracji (na które powoływano się zwykle zdawkowo ra
czej i deklaratywnie), ale karykaturalną przeważnie wersją ‘antykomunizmu’ (yel „paleoantykomunizmu”, jak nazywał to Adam Mich
nik), notorycznie utożsamianego z „antypeerelizmem”, a więc z nega
cją całego (jakże zróżnicowanego przecież!) dorobku Polski Ludowej.
Niektórzy ideologowie III RP teoretycznie zgadzali się wprawdzie
z diagnozą, że PRL reprezentowała najmniej ortodoksyjną i najmniej
represywną wersję „demokracji ludowej”, ale mimo to starannie uni
kali wyprowadzenia stąd logicznego wniosku, że państwo to włożyło
wymierny, pozytywny wkład w proces faktycznego odchodzenia od
założeń „rozwoju komunistycznego”. Przyczyna tego zaniechania była
ewidentna i moralnie nie najpiękniejsza, chodziło bowiem w gruncie

2 Zob. A. Walicki, From Stalinism to Post-Communist Pluralism: The
Case o f Poland, „New Left Review”, No. 185, January 1991, s. 92-121. Tak
że A. Walicki, Sprawiedliwość okresu przejściowego i walki polityczne, w:
tenże, Polskie zmagania z wolnością, s. 139-144. Zob. też A. Walicki, Jak
robotników zdradziły elity, w: tenże, O inteligencji, liberalizmach i o Rosji,
s. 261-269.
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rzeczy o zmonopolizowanie wszystkich zasług patriotycznych dla włas
nego obozu. W rezultacie osiągnięto niestety znaczne sukcesy w wyma
zywaniu ze świadomości społecznej oczywistej niegdyś fundamental
nej cezury, oddzielającej komunistyczną mobilizację okresu stalinizmu
od PRL po Październiku 1956, tj. w okresie, gdy socjalistyczna pań
stwowość ustabilizowała się w Polsce na bazie posttotalitarnego już
autorytaryzmu, świadomie uchylając się od zadań „budowy komuni
zmu”.
Pisałem o tym od samego początku naszej transformacji ustrojo
wej, powtarzając, że popaździernikowa PRL nie była państwem komu
nistycznym „ani w sensie doktrynalnym, ani w sensie efektywnego
«budownictwa komunizmu», ani wreszcie z punktu widzenia aspiracji
i świadomości członków partii”3. Pogląd ten uznany został we wpływo
wych kręgach „obozu posierpniowego” za absurdalny i niewart po
ważnej dyskusji4. Z przyjemnością odnotowałem więc, że identyczną
diagnozę sformułował na łamach „Polityki” Ludwik Stomma. Cytuję:
„Komunizm, jeżeli nawet niektórym się marzył, skończył się w Pol
sce definitywnie w 1956 roku. Jakiż to komunizm z nieupaństwowioną
ziemią, potężnym kościołem, tolerowaną mniej lub bardziej opozycją,
dekadencką sztuką itd.? Konia z rzędem temu, kto mi pokaże polskie
go bolszewika w latach 70. czy 80. Niemcy nazywali to, co się wtedy
w Polsce działo, Realsozialismus. Pojęcie komunizmu nie przyszło
im do głowy nie tylko ze względu na niemożność definicyjną, ale też
dlatego, że jakby wtedy mieli opisać ustrój NRD czy Rumunii, o Alba
nii czy maoistowskich Chinach nie wspominając”5.

3A. Walicki, Niewinny marksizm? w: tenże, Polskie zmagania z wolno
ścią, s. 131. Cytowany tekst, opublikowany w „Polityce” 20 V 1995, był po
lemiką z tezą Leszka Nowaka, że komunizm marksistowski „łagodził i uczło
wieczał życie w PRL”. Przeciwstawiłem temu pogląd, że „prawdziwe jest
twierdzenie odwrotne: mimo wszelkich swych fundamentalnych ułomności,
PRL, jako forma państwowości, stworzyła rzeczywistość społeczną, w której
dokonywał się proces oswajania, łagodzenia i rozmywania komunizmu - mimo
wszystkich zahamowań i cofnięć tego procesu, w pełni uzasadniających roz
czarowania społeczne” (tamże, s. 132).
4Zob. T. Wołek w recenzji książki P. Śpiewaka, Pamięć po komunizmie
(Gdańsk 2005), „Przegląd Polityczny”, nr 73-74, s. 68-69.
5L. Stomma, Historia jako towar, „Polityka” 10 X 2009, s. 112.
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Wracam do tych spraw dlatego, że mimo pojawienia się szeregu
poważnych książek przedstawiających okres PRL-owski w sposób zo
biektywizowany, zgodnie z zasadą suum cuique tribuere (każdemu
oddać to, co mu się należy)6, w mediach III RP i w dominującym dys
kursie politologicznym mamy wciąż do czynienia z obrazem Polski
Ludowej jako „czarnej dziury” w dziejach narodu, zasługującej na
przypominanie tylko po to, aby wzmocnić antykomunistyczną legity
mizację istniejącej władzy i jej nie zawsze popularnych decyzji poli
tycznych.
W latach dziewięćdziesiątych antypeerelowska alergia przybiera
ła często postać moralnego oburzenia wobec ludzi głoszących inne
poglądy. Dziś jest to rzadsze: „antykomunistyczna” nietolerancja prze
jawia się zwykle jako świadome marginalizowanie ludzi „inaczej myś
lących”, niedopuszczanie ich do środków masowego przekazu lub
rozmyślne przemilczanie ich publikacji. Kilka lat temu odnotowała to
na łamach „Gazety Wyborczej” Teresa Bogucka, przyznając, że cho
ciaż „połowa z nas o PRL myśli dobrze” i rozumie konieczność wpro
wadzenia stanu wojennego, to jednak „dzieje się to w sytuacji, kiedy
w mediach nic z tych rzeczy nie może być powiedziane”7. Innymi sło-

6 Zob. np. fundamentalna książka H. Słabka o dokonanym w Polsce
Ludowej społecznym awansie mas (H. Słabek, O społecznej historii Polski
1945-1989, Warszawa 2009), książka L. Mażewskiego o detotalitaryzacji
ustroju PRL (Posttotalitarny autorytaryzm PRL 1956-1989, Warszawa-Biała Podlaska 2010), a także obszerne dzieło A.L. Sowy pt. Historia politycz
na Polski 1944-1991 (Kraków 2011), opatrzone zastrzeżeniem (s. 14-15),
że nie jest to podręcznik akademicki, ale „synteza autorska”, zawierająca „pre
zentację własnych ocen”. Ważne są także rozliczne wspomnienia osób z es
tablishmentu PRL, np. wybitnego ekonomisty-reformatora Zdzisława Sadow
skiego (Przez ciekawe czasy. Rozmowy z Pawłem Kozłowskim o życiu, lu
dziach i zdarzeniach, Warszawa 2011). Bezpośrednią, bardzo ostrą krytykę
antypeerelowskich schematów zawierają bezkompromisowo odważne rozpra
wy i artykuły publicystyczne B. Łagowskiego i A. Romanowskiego, o któ
rych informuje część trzecia niniejszego tomu. Wśród nielicznych periody
ków walczących z tymi schematami wyróżnia się tygodnik „Przegląd”.
7Zob. T. Bogucka, Powtórka z polskich igrzysk, „Gazeta Wyborcza”, 34 II 2007, s. 15-16. Moje refleksje na temat tego artykułu zawierają Kartki
z diariusza opublikowane w „Dziś”, nr 4, 2007, s. 27-29.
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wy, media odmawiają połowie ludności prawa głosu. Można zapytać:
czy jest to normalne w demokracji przedstawicielskiej, a więc w ustro
ju, w którym władza wykonawcza może wprawdzie podejmować de
cyzje niepopularne, ale (zdawałoby się) nie ma jednak prawa do inge
rowania w proces swobodnego kształtowania się opinii publicznej.
Osobiście sądzę, że stan rzeczy opisany przez publicystkę „Gaze
ty Wyborczej” jest po prostu smutnym świadectwem moralnego za
straszenia społeczeństwa przez wpływową część „klasy politycznej”,
przypisującej sobie monopol na patriotyzm. A skoro tak, to walka prze
ciwko narzucaniu groteskowo uproszczonych ocen niedawnej prze
szłości jest moralnym obowiązkiem osób życzących Polsce intelektu
alnej i moralnej wolności.
Myśl ta określiła tematykę tekstów zebranych w trzeciej części
tomu. Wszystkie one krytykują bowiem różne formy uzależnienia po
lityków i publicystów od fikcyjnego wroga w postaci spuścizny PRL,
z którą wciąż trzeba walczyć w imię rzekomego „antykomunizmu” .
Walka ta toczy się u nas nieustannie, choć na różnych frontach, przybie
rając postać ostentacyjnej pogardy dla osiągnięć liberalnego państwa
opiekuńczego, łatwej akceptacji skrajnie antyegalitarnych, niszczy
cielskich wręcz praktyk konserwatywnego „neoliberalizmu”, skrajnej
nieufności lub wręcz jawnej wrogości wobec wszystkiego, co rosyj
skie, wyrażającej się niekiedy w kompensacyjnych rojeniach o aktu
alności polskiej misji na Wschodzie, a nade wszystko w uzurpowaniu
sobie prawa do mentorskiego kontrolowania umysłów i sumień współ
obywateli. Całokształt tych niepokojących zjawisk określiłem mia
nem „dziecięcej choroby prawicowości” w III RP.

III. Popaździernikowa PRL jako odwrót od komunizmu

W drugiej części książki skupiam się na wykazaniu zasadniczej
błędności obiegowych dziś wyobrażeń o „PRL-owskim komunizmie”.
Już sam tytuł tej części tomu - P olska droga o d kom unizm u , proponu
je uznanie postalinowskiej „odwilży” w PRL, uwieńczonej paździer
nikowym przełomem 1956 roku, za początek procesu faktycznej de
komunizacji Polski. Rok 1956 był bowiem w Polsce nie tylko datą
XIV

śmierci komunistycznej „nowej wiary”, lecz również datą niezwykle
ważnej (choć nieproklamowanej formalnie) zmiany ustrojowej, za
stępującej stalinowski totalitaryzm ustrojem autorytarnym wprawdzie,
ale tolerującym pluralizm, zabiegającym głównie o legitymizację na
rodową, uzasadnianą geopolitycznie, i uchylającym się od podporząd
kowania się scenariuszowi „budownictwa komunizmu” . A przecież
ten właśnie scenariusz, zgodny z ideologicznym testamentem Marksa,
Engelsa i Lenina, nadawał krajom „demokracji ludowej” cechę komu
nistyczną. Przez „komunizm” rozumiano bowiem (również w ZSRR)
nie urzeczywistnienie komunistycznych ideałów (panowała bowiem
zgoda co do tego, że jest to sprawa mniej lub bardziej oddalonej przy
szłości), ale właśnie dominację komunistycznej ideologii i zobowią
zania do nieustannego, programowego przekształcania rzeczywisto
ści w myśl jej „naukowych” rzekomo postulatów.
Milczące zdystansowanie się od zadań dalszego „budownictwa
komunistycznego” było więc faktycznie odłożeniem na półkę samego
„komunizmu”. Politycy zachodni, oceniający PRL w perspektywie po
równawczej, widzieli to wyraźniej niż opozycyjni intelektualiści pol
scy. Wymownie świadczą o tym myśli mojego oksfordzkiego przyja
ciela, Zbigniewa Pełczyńskiego, o „polskiej drodze od komunizmu”,
dowodzące, że W ładysław Gomułka porzucił komunistyczny totalita
ryzm świadomie, zastępując go przemyślaną koncepcją państwowe
go socjalizmu, autorytarnego wprawdzie, ale nie pretendującego już
do ideologicznej kontroli całokształtu społecznego życia8.
Nie mogło to zadowolić osób zainteresowanych swobodną party
cypacją w życiu politycznym, ale było przecież przywróceniem sze
rokiego zakresu wolności indywidualnej i wolności kultury. Znikło
zjawisko masowej indoktrynacji, ustały prześladowania Kościoła, zre
zygnowano z programu kolektywizacji rolnictwa, przywrócono w du
żym stopniu wolność kultury i nauki. Nawet filozofia marksistowska
- mimo walki władz partyjnych z politycznie opozycyjnym „rewizjonizmem” - przestała (z nielicznymi wyjątkami) określać się jako „mark
sistowsko-leninowska” i zajmować się „naukowym komunizmem”;
generowała natomiast wielość filozoficznych orientacji i skoncentro-

8 Z. Pełczyński, Polska droga od komunizmu. Refleksje nad historią
i polityką 1956-2006, Warszawa 2007, s. 150-175.
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wała się na zadaniach promowania świeckiego humanizmu w przy
jaznym dialogu z humanizmem chrześcijańskim9.
Na tle innych krajów „demokracji ludowej” było to odrębnością
tak znaczącą, że Polska zaczynała być postrzegana jako kraj wyjątko
wy, socjalistyczny wprawdzie, ale nie rządzony już przez ideowych
komunistów i zdecydowanie uchylający się od spełniania wymogów
rozwoju w kierunku komunizmu. Było to zgodne z praw dą - ogromna
większość członków PZPR nie wiedziała nawet, czym miał być ko
munizm, nie poczuwała się do solidarności z komunistycznymi ide
ałami i bardzo nie lubiła przypominania komunistycznej genezy swej
partii. Uzasadniona jest więc teza, że partia rządząca w Polsce stała
się w gruncie rzeczy formacją już „postkomunistyczną” na wiele lat
przed zmianą ustroju.
Bardzo wiele z tych zmian dokonało się żywiołowo, bez jakichkol
wiek decyzji władz partyjnych. W ten właśnie sposób znikła natrętna
indoktrynacja, w tym również próby ideologicznego programowania
życia kulturalnego, czego przykładem było automatyczne niemal wyco
fanie się partyjnych pisarzy z propagowania realizmu socjalistyczne
go. Ale należy podkreślić, że detotalitaryzacja była także świadomym
zamiarem, rodzajem niepisanego kontraktu między władzą a społe
czeństwem. Na straży tego kontraktu stały niezależne środowiska in
teligenckie (w tym m.in. bardzo wówczas wpływowy Związek Lite
ratów), a także silny, choć niedoceniany dziś, nurt reformistyczny
w PZPR10. Nawet za przeprowadzoną w 1976 roku nowelizacją kon
stytucji krył się w istocie zamiar ochrony antytotalitarnego przełomu

9 Zob. Z. Słowik, Na drogach polskiego dialogu (1962-1990), Katowi
ce 2012.
10Ważnym elementem pluralizmu politycznego były pisma postępowych
katolików: „Tygodnik Powszechny” i „Więź”. Wolnomyślicielski w założe
niu tygodnik „Argumenty” traktował katolicyzm z tak wielką rewerencją, że
pozbawiono go debitu w ZSRR. Niedocenianą dziś ważność PZPR-owskiego
reformizmu, którego organem była „Polityka” M. Rakowskiego, podkreślił
Leszek Nowak. Reformizm ten, mimo braku wyraźnych sukcesów w demo
kratyzowaniu państwa, stworzył „długą tradycję mrówczej, czy może raczej
kreciej roboty podkopującej fundamenty ówczesnego systemu”. (L. Nowak,
O krajobrazie po transformacji, w: Człowiek i świat. Współczesne dylematy.
Rozmowy Zdzisława Słowika , Warszawa 2007, s. 123-124).
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z 1956 roku: konstytucyjna definicja ustroju PRL jako zrealizowanego
już socjalizmu sankcjonowała bowiem polską odrębność od modelu
radzieckiego oraz przerwanie procesu przechodzenia do komunizmu
postulowanego przez marksizm-leninizm11.
Rozwój popaździernikowej PRL obfitował, jak wiadomo, w kon
flikty, niekiedy krwawe, ale każdy z nich owocował kolejnym oddale
niem się od norm i imperatywów komunizmu. Do najbardziej widocz
nych, zdumiewających wręcz przejawów tracenia przez system resztek
jego komunistycznej tożsamości zaliczyć należy, rzecz jasna, ukon
stytuowanie się, po wydarzeniach radomskich 1976 roku, masowego,
niezależnego ruchu związkowego „Solidarność” - mimo że samo ist
nienie takiego ruchu gruntownie podważało fundamenty nakazowo-rozdzielczej gospodarki planowej. To, co nastąpiło później, a więc
szesnastomiesięczny okres faktycznej „dwuwładzy”, zakończony wpro
wadzeniem stanu wojennego ze względów geopolityczno-państwowych, a nie ideologicznych, było gwałtownym i decydującym przy
spieszeniem odwrotu od komunizmu. W brew rozpowszechnionemu
mniemaniu, pozorny sukces stanu wojennego nie miał nic wspólnego
z powrotem metod totalitarnych12. Totalitaryzm bowiem, jak podkreś
lała Hanna Arendt, był systemem skutecznie urabiającym „wolę ludu”,
umiejącym mobilizować masy w służbie własnych celów; jawny kon
flikt między rządzącymi a rządzonymi był przeto jaskrawym przeci
wieństwem sytuacji totalitarnej. Leszek Kołakowski (w kontekście ana
lizy leninizmu i stalinizmu) ujął to w słowach: „Dławienie swobód
obywatelskich w imię utrzymania i umocnienia istniejącej władzy nie
jest jeszcze systemem totalitarnym, jeżeli nie towarzyszy mu inna za
sada: iż wszelka działalność ludzi we wszystkich dziedzinach aktyw
ności - ekonomicznej czy kulturalnej - musi być podporządkowana
wyłącznie celom państwa, że nie tylko zakazane są i tępione bez-

" Zwrócił na to uwagę Lech Mażewski w książce Posttotalitamy auto
rytaryzm PRL 1956-1989 , s. 80-95.

12Bardzo mocno podkreślał to nieodżałowanej pamięci Mirosław Dzielski, twórca Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. Uważał on datę
13 grudnia 1981 za datę ostatecznej śmierci systemu totalitarnego i z tego
powodu wybrał dla swego „drugoobiegowego” pisma tytuł „13” (pierwotnie
„13 grudnia”).
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względnie akcje skierowane przeciwko istniejącej władzy, ale także,
że nie ma żadnych dziedzin politycznie «neutralnych»” 13.
Cytat ten jest dokładnym opisem tego, czym nie był reżim stanu
wojennego. Wprowadzając stan wojenny, gen. Jaruzelski powoływał
się wyłącznie na zagrożenie bytu narodowego, traktując wprowadzenie
wojskowej dyktatury jako przejściowe „mniejsze zło” . Po uzyskaniu
niepodzielnej teoretycznie władzy nie próbował upolityczniać wszyst
kich dziedzin życia; przeciwnie, zadow alał się bierną lojalnością,
łącząc to z usilnymi staraniami o stworzenie sfery politycznie neutral
nej, w której wszyscy Polacy mogliby współpracować ze sobą dla dobra
kraju. Zarysował nawet ideał „socjalistycznego konstytucjonalizmu”,
co zaowocowało powołaniem do życia Trybunału Konstytucyjnego
i stanowiska rzecznika praw obywatelskich. Realistycznie oceniając
swoje możliwości, nie podjął ryzyka reform rynkowych, ale jednak
uznał konieczność rozwoju w tym kierunku, całkowicie odrzucając
tym samym komunistyczną wizję centralistycznej gospodarki bezrynkowej.
Prawdą jest, że propaganda polityczna bywała wówczas brutalna,
dotkliwie urażająca uczucia działaczy opozycji. Ale praw dą jest też,
że stroną atakującą, stosującą taktykę moralnego bojkotu władzy, była
wówczas opozycja właśnie. Propaganda rządowa miała charakter
w istocie defensywny, co umacniało w szeregach rządzącej jeszcze
partii głęboką niewiarę we własną sprawę.
W takich warunkach pojawiła się wyjątkowo głęboka polaryzacja
społeczeństwa, której skutki okazały się dużo trwalsze, niż istniejący
wówczas system władzy. Był to jednakże rezultat ostrego konfliktu
dwóch racji wewnątrznarodowych, niemający już nic wspólnego z ko
munizmem.

IV. O komunizmie na serio
Jak z powyższego widać, sytuacja ideologiczna w dzisiejszej Pol
sce powiązana jest mocno i bezpośrednio z wieloletnią praktyką skraj-

13L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, Warszawa 2009, t. 2, s. 524.
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nego upraszczania lub wręcz fałszowania bardzo złożonej, wieloaspek
towej prawdy o spuściźnie PRL.
Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia związek tej sytuacji z rozpo
wszechnionymi nieporozumieniami co do pojęcia „komunizm”, do
prowadzonymi do skrajności przez nieustanne używanie tego pojęcia
w bieżących walkach politycznych. Sprawom tym poświęcona jest
część pierwsza tomu. Postaram się wypunktować, dlaczego uważam
ją za niezbędną podstawę przedstawionego w książce toku myśli.
Rozprawa otwierająca książkę jest skrótem, pisanym na użytek
czytelników rosyjskich, mojej obszernej monografii M arksizm i skok
do królestw a w o lnościlĄ. Dzieło to, opublikowane po angielsku w roku
1995, zawiera szczegółową rekonstrukcję utopijnych wyobrażeń Mark
sa i Engelsa na temat komunistycznego społeczeństwa przyszłości.
Wyobrażeń, dodajmy, mało dziś znanych, przeczących bowiem pod
stawowym teoriom materializmu historycznego, utożsamianego czę
sto z marksizmem jako takim. W rzeczywistości jednak materializm
historyczny, kulminujący w Marksowskiej analizie głębokich sprzecz
ności ustroju kapitalistycznego, był tylko jedną stroną klasycznego
marksizmu; drugą, nie bez racji ignorowaną przez ekonomistów i socjo
logów, ale żywą w rewolucyjnym ruchu robotniczym, była utopijna
wizja „skoku do królestwa wolności”, mającego polegać na całkowitym
unicestwieniu zniewalających ludzi „ślepych sił rynku” oraz zastą
pieniu ich władztwa świadomą, racjonalną kontrolą nad zbiorowym
losem. Była to wizja programowo antyliberalna, zastępowała bowiem
indywidualny podmiot wolności podmiotem zbiorowym, a m iarą wol
ności czyniła nie samorzutność, lecz świadomą, wszechogarniającą
kontrolę, umożliwiającą poskromienie „ślepych sił”. W interpretacji
Lenina, który pieczołowicie zrekonstruował tę utopię i postanowił za
wszelką cenę wcielić ją w życie, idea świadomej, planowej kontroli
skojarzona została z M arksowską koncepcją społeczeństwa jako „jed
nej wielkiej fabryki”, stając się w ten sposób pseudonaukową legity
mizacją systemu totalitarnego.

14 A. W alicki, Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komuni
stycznej utopii, Warszawa 1996. Pierwodruk anglojęzyczny: Marxism and
the Leap to the Kingdom o f Freedeom. The Rise and Fall o f the Communist
Utopia, Stanford, Calif. 1995.

XIX

Nie było to zgodne ze świadomie wyrażanymi intencjami autora
K apitału, nie postulował on bowiem ustanowienia totalnej kontroli

nad życiem politycznym. Trudno jednak zaprzeczyć, że bez zniesienia
wolności politycznej nie byłaby możliwa całkowita eliminacja gospo
darki rynkowej, a to właśnie - łącznie ze zniesieniem wszelkich form
gospodarki towarowo-pieniężnej - było definicyjnym wyróżnikiem
i głównym celem marksistowskiego komunizmu. Sam M arks przy
znał zresztą, że „zależność obiektywna”, czyli zależność od rynku,
jest odwrotnie proporcjonalna do „zależności osobistej”, z czego wyni
kało, że odbierając władzę społeczną rzeczom (tj. pieniądzom) „musi
my przekazać ją osobom, aby sprawowały ją nad innymi osobami”15.
Wynikają stąd co najmniej dwa wnioski, niezmiernie ważne dla
skorygowania rozpowszechnianych dziś u nas nieporozumień.
Po pierwsze, dokładne przyjrzenie się utopii M arksa i Engelsa do
starcza decydujących argumentów przeciwko rozpowszechnianemu
w Polsce poglądowi o wyłącznie rosyjskiej odpowiedzialności za ra
dziecki komunizm. Autorytarny charakter rosyjskiej kultury politycznej
ułatwił oczywiście zwycięstwo idei totalitarnego komunizmu, ale nie
był jego przyczyną sprawczą. Rewolucja rosyjska nie zrodziłaby totali
taryzmu bez olbrzymiego wpływu marksizmu, czyli ideologii zrodzo
nej na Zachodzie, „w samym sercu europejskiej myśli politycznej” 16,
wyposażonej w autorytet nauki i cieszącej się reputacją ostatniego
słowa ogólnoludzkiego postępu. Dlatego też większość najbardziej
nieprzejednanych skądinąd zachodnich krytyków ZSRR nie godziło
się na interpretację kryminalizującą komunizm jako taki, wyrażaną
u nas w słowach Wałęsy o „bandyckiej opcji”. Pozwolę sobie powo
łać się w tej kwestii na moich dwóch zachodnich przyjaciół: Martina
Malię i Isaiaha Berlina. Pierwszy z nich, profesor historii Rosji w Ber
keley, Califomia, potrafił przez wiele lat zdecydowanie przeciwsta
wiać się proradzieckim złudzeniom młodszej generacji amerykańskich
sowietologów, ale mimo to zinterpretował upadek ZSRR jako „ra-

15K. Marx, Grundrisse. Foundations o f the Critique o f Political Econo
my, Penquin, Harmondsworth 1973, s. 157. Por. A Walicki, Marksizm i skok
do królestwa wolności, s. 71-78.
16 E. Balibar, Europe After Communism, „Rethinking Marxism”, 1992,
t. 5, nr 3, s. 33 i 36.
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dziecką tragedię”17. Drugi zaś, znakomity historyk idei i teoretyk libe
ralizmu, podkreślił w roku 1991 współodpowiedzialność Zachodu za
rosyjski komunizm i odmówił z tego powodu „tańczenia na grobie
Związku Radzieckiego” 18.
Po drugie, co najważniejsze, Marksowsko-Engelsowska wizja ko
munizmu nie pozostawia najmniejszej wątpliwości, że miało to być
społeczeństwo całkowicie pozbawione samoregulacyjnych mechani
zmów rynkowych, utożsamianych z władzą ślepej konieczności; tym
gorszych, że w odniesieniu do jednostek była to (zdaniem obu myśli
cieli) konieczność nieprzewidywalna, tożsama z wszechwładzą przy
padku, uniemożliwiająca ludziom panowanie nad własnym życiem.
Marks uważał to za niewolę gorszą od feudalnej zależności osobistej
- bardziej ogłupiającą bowiem i wyobcowującą. Kapitalistyczny rynek
światowy (czyli mówiąc dzisiejszym językiem - globalizacja) repre
zentował w jego ujęciu maksymalizację postępu i regresu zarazem:
postęp kapitalistyczny polegał bowiem na pomnażaniu gatunkowej
potęgi ludzkości, osiąganej dzięki technice wytwórczej, ale za cenę
drastycznej redukcji wewnętrznego bogactwa jednostek. Można spie
rać się z tym poglądem, dowodząc, że zależność od „niewidzialnej
ręki rynku” jest, mimo wszystko, łatwiejsza do pogodzenia z podmioto
wością jednostek niż zależność od autorytarnej samowoli takich czy
innych „widzialnych” osób. Bezsporne jest jednak, że komunizm był
programem całkowitego wyzwolenia ludzkości spod władzy „ślepych
sił rynku”, zastąpienia „anarchii rynku” racjonalnym planem, czyli
świadomą wolą „zrzeszonych wytwórców”. Na tym właśnie polegać
miał rewolucyjny „skok z królestwa konieczności do królestwa wol
ności”. A skoro tak, to istnym curiosum są zbitki pojęciowe w rodzaju
„komunistycznego kapitalizmu” lub „kapitalistycznego komunizmu”.
A przecież takie właśnie wyobrażenia, utożsamiające „komunizm”
z pozostawieniem na stanowiskach w gospodarce dawnej kadry kie
rowniczej, zapanowały w Polsce w okresie ustrojowej transformacji.
Nawet Leszek Balcerowicz uważany był za „komunistę” z tego tylko

17Zob. M. Malia, Sowiecka tragedia, Philip Wilson, Warszawa 1998 (pier
wodruk: The Soviet Tragedy, 1994).
18Zob. I. Berlin, The Soviet Mind. Russian Culture Under Communism,
WashingtonD.C. 2003, s. XIX-XX.
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powodu, że nie pochwalał idei zastępowania PRL-owskich dyrekto
rów ambitnymi, lecz niekompetentnymi aktywistami „Solidarności”19.
Nie była to tylko sprawa terminologiczna, chodziło bowiem o istot
ną treść ustrojowej przemiany. Określanie „komunizmu” jako pozo
stawianie na stanowiskach grupy osób o „niewłaściwym” rodowodzie
politycznym i z tego tylko powodu nazywanych „komunistami” za
owocowało programami „dekomunizacyjnymi” lub „lustracyjnymi”,
które od samego początku zdominowały życie polityczne postpeerelowskiej Polski. Sformułowali je wprawdzie prawicowi radykałowie,
zgrupowani wokół braci Kaczyńskich, ale główny, liberalno-demokratyczny nurt „obozu postsolidarnościowego” nie potrafił (z nielicznymi
wyjątkami w rodzaju Adama Michnika) efektywnie przeciwstawić się
im i w końcu uznał je częściowo za swoje własne. Bardzo przejmują
co pisał o tym Andrzej Romanowski w omówionej w niniejszym to
mie książce o „Tygodniku Powszechnym”20.
Przejdźmy jednakże do nieporozumień w kwestii losów komuni
stycznego eksperymentu w Rosji. Główne z nich dotyczy „realnie ist
niejącego socjalizmu” (w skrócie: „realny socjalizm”), najniesłuszniej
w świecie utożsamianego z komunizmem, a nawet z „realnym komu
nizmem”21.
Zainicjowany przez bolszewików „politycznie wymuszony roz
wój” trwał długo, ale okresy „komunistycznej ofensywy” napotykały
mocny opór materii społecznej, zmuszający kierownictwo partii do
odkładania realizacji komunistycznego ideału na coraz bardziej odle-

19 Zob. rozmowa z Adamem Glapińskim, wiceprzewodniczącym Poro
zumienia Centrum, w Lewy czerwcowy, Warszawa 1992, s. 107-111. Na dru
gim ogólnonarodowym Zjeździe „Solidarności” (kwiecień 1990) Balcerowicz
atakowany był z powodu rzekomego sprzyjania „komunistom”. Używanie
słów „komunizm” i „totalitaryzm” w sensie absurdalnie rozszerzonym, obej
mującym cały okres PRL i mającym dyskredytować wszystkich „postpeerelowców” (nazywanych „postkomunistami”), przedostało się nawet na łamy
„Gazety Wyborczej”.
20 Zob. niżej, s. 307.
21 Terminu „realny komunizm” użył np. znakomity skądinąd rosjoznawca, Lucjan Suchanek. Zob. L. Suchanek, Obraz Rosji Sowieckiej u A. Sołżenicyna i A. Zinowiewa, w: Zagadnienia rosyjskie, pod red. M. Bohuna
i J. Goćkowskiego, Kraków 2000, s. 202.
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głą przyszłość. Pierwszym i najważniejszym odwrotem od „budowa
nia komunizmu” była oczywiście Nowa Polityka Ekonomiczna (NEP),
proklamowana w marcu 1921 roku. Stalinowska „rewolucja odgórna”
lat 1929-1934, likwidująca NEP i wprowadzająca bezprecedensowo
bezwzględną, przym usową kolektywizację chłopstwa, była oczywi
ście potężną „ofensywą komunistyczną”, ale jej rezultatem było ko
lejne wyhamowanie rewolucyjnej dynamiki. Zlikwidowano fizycznie
całą niemal bolszewicką elitę, czyli leninowską „starą gwardię”, co
oznaczało w istocie złamanie totalitarnego ruchu rewolucyjnego
w imię wymogów rządzonego jednoosobowo totalitarnego państwa.
Ceną zapłaconą za stabilizację tego układu było częściowe przywró
cenie przedrewolucyjnej hierarchii i nierówności (co Trocki uznał nie
bez racji za zdradę rewolucji) oraz znamienne milczenie na temat dal
szych etapów przechodzenia od socjalizmu (czyli stadium już osiąg
niętego) do komunizmu. W teorii „budowanie komunizmu” było nadal
deklarowanym celem (i legitymizacją ideową) państwa, ale pośpiech
w realizacji tego celu uznany został za niebezpieczne „lewactwo” .
W ramach Chruszczowowskiej destalinizacj i proklamowano „przy
spieszenie budownictwa komunizmu”, ale to właśnie spowodowało
upadek Chruszczowa. Radziecka nomenklatura, uwolniona po śmierci
Stalina od ideokratycznego strachu (czyli strachu o własne życie, połą
czonego z uwewnętrznieniem wiary w historyczną konieczność stali
nowskiej dyktatury), nie chciała imperatywu nieustannej mobilizacji
i nieustannych wyrzeczeń w imię urzeczywistniania „ostatecznego
celu”. Wolała więc zapomnieć o komunistycznej przyszłości, zastępu
jąc zaangażowanie komunistyczne obroną socjalizmu już istniejące
go. Taki właśnie sens miała idea „realnego socjalizmu”, którą Leonid
Breżniew przeciwstawił w roku 1964 woluntarystycznemu eksperymentatorstwu swego poprzednika.
Trudno nie zauważyć, że faktyczne wycofanie się z „uskoriennogo
stroitielstwa komunizma” na rzecz stabilizacji status quo przypomi
nało decyzje Gomułki z października 1956 roku. Tym dziwniejsze jest,
że pozostało to u nas niezauważone. „Realny socjalizm” uważany jest
w Polsce za synonim „komunizmu”, nikt nie odnotowuje Breżniewowskiej genezy tego pojęcia. Pojawiła się nawet myśl, że zostało ono
wymyślone przez opozycję polityczną w celu podkreślania różnicy
między autentycznym socjalizmem a ustrojem istniejącym. Opłakanym
skutkiem tej ignorancji jest oczywiście zacieranie różnicy między okreXXIII

sem stalinowskim a całym dalszym ciągiem dziejów PRL, znakomicie
ułatwiające demonizowanie tych dziejów pod pretekstem walki z „ko
munizmem” .
Nie wolno jednak zapominać, że „realny socjalizm” Breżniewa
bardzo różnił się od „realnego socjalizmu” w wydaniu polskim. W spól
ne było dążenie do zahamowania „marszu ku komunizmowi”, ale nie
wiele więcej. Życie intelektualne Breżniewowskiego Związku Radziec
kiego nadal pozostawało pod kontrolą ideologiczną, mniej agresywną
niż dawniej, ale jednak obejmującą nawet szczegółowe zalecenia,
w jaki sposób należy cytować „klasyków marksizmu” i „pisarzy burżuazyjnych”. Realizm socjalistyczny pozostawał obowiązującą normą
dla sztuki, a „marksizm-leninizm” jedyną dozwoloną formą dyskursu
w naukach społecznych. Swoboda poruszania się po kraju była ogra
niczona, kontakty z cudzoziemcami ściśle nadzorowane, a podróże na
Zachód możliwe z reguły tylko w zorganizowanych grupach, pod kon
trolą przewodników i donosicieli.
Mimo to wszakże, również w ZSRR, przejście od scenariusza wy
znaczonego przez wizję komunizmu do polityki stabilizowania ustroju
realnie istniejącego było krokiem w kierunku detotalitaryzacji, zapo
czątkowanej (co podkreśliła Hanna Arendt)22 w czasach Chruszczowowskiej „odwilży”. Prawne zabezpieczenie interesów nomenklatury
zaowocowało emancypacją socjalistycznej warstwy kierowniczej, co
położyło kres powszechnej niepewności i nieprzewidywalności, znacz
nie osłabiło ideologiczną presję, uprawomocniło grę partykularnych
interesów i podważyło w ten sposób totalitarny ideał „jednolitej woli”.
Gospodarka stała się polem przetargów między różnymi grupami in
teresów, w tym również coraz potężniejszej „drugiej ekonomiki”, co
efektywnie pogrzebało ideał racjonalnego planowania jako narzędzia
interesu ogólnospołecznego i sposobu świadomego sterowania dzieja
mi kraju. Jednocześnie wzrósł autorytet regulacji prawnych i sądowego
rozstrzygania sporów, czego konsekwencją musiało być stopniowe
rozciąganie ochrony prawnej na całą ludność państwa (w tym także
kołchozowego chłopstwa) oraz mimowolne umocnienie pozycji dy
sydentów, którzy nie omieszkali z tego skorzystać.

22Zob. H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1993, s. 353.
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Wszystkie te zmiany prowadziły do głębokiej dezintegracji struktur
totalitarnych, chociaż był to przeważnie proces niezamierzony i niekon
trolowany. Konsekwencją tej ewolucji była oczywiście głęboko sięga
jąca erozja legitymizacyjnej ideologii radzieckiego państwa.
Następnym i ostatnim stadium tego procesu stała się, jak wiado
mo, Gorbaczowowska pieriestrojka. Była ona w istocie próbą zmiany
ideologicznej legitymizacji ustroju przez zastąpienie komunistycznej
utopii demokratycznym socjalizmem. Inicjatorzy pieriestrojki sądzili,
że pozwoliłoby to połączyć dumę z „socjalistycznego wyboru Rosji”
w roku 1917 z programem powrotu do „wspólnego europejskiego
domu” . Dążenie to nie napotkało silnego oporu (co dobitnie świadczy
ło o rozkładzie systemu), ale nie zdołało też przekształcić się w kon
struktywną reformę, zmieniającą ustrój bez zrywania historycznej cią
głości. Łatwiejsza okazała się restauracja kapitalizmu.
Podstawową przyczyną upadku „realnego socjalizmu” w ZSRR
było więc doprowadzenie do końca procesu erozji ideologicznej legi
tymizacji systemu, przekształcenie go w pustą skorupę, niezdolną sta
wić oporu trudnościom i naciskom. Kapitalizm może istnieć od biedy
w oparciu wyłącznie o automatyzm rynkowy, ale ustrój oparty, w sa
mym założeniu, na świadomej, skoordynowanej regulacji, zakładają
cej jednomyślność co do wspólnego celu i zdolność do efektywnego
sterowania zbiorowym losem, nie dysponuje taką możliwością. Jeśli
kontrola nad procesami społecznymi staje się fikcją, jeśli na miejscu
w miarę racjonalnego planowania pojawia się, jak w wolnorynkowym
kapitalizmie, logika niezamierzonych i niekontrolowanych skutków,
to jest to zapowiedź nieuchronnej i całkowitej zagłady systemu.
Mimo wszystkich omówionych wyżej różnic, „realny socjalizm”
w PRL także zmarł w gruncie rzeczy śmiercią naturalną, straciwszy
wolę dalszego istnienia. Mobilizacja sił antysystemowych była nie
tyle przyczyną, co rezultatem obumierania ustroju. Również w Polsce
bowiem socjalizm istniał dopóty, dopóki w niego wierzono - choćby
tylko warunkowo, głównie z uwagi na konieczność geopolityczną, ale
jednak. Gdy znikły resztki racjonalizacji ideologicznej, system nie
mógł się już utrzymać. Tym właśnie tłumaczy się defensywność rzeko
mych „komunistów” w obliczu naporu opozycji, a następnie (podobnie
jak w ZSRR) zaskakująco bezkonfliktowe oddanie władzy. W wyda
nej niedawno, bardzo kontrowersyjnej skądinąd książce o genezie
i ewolucji politycznej III RP czytamy na ten temat: „Upadek komuniXXV

zmu był zjawiskiem dziwnym. Upadł on wcześniej niż to zauważono,
długo przed 4 czerwca [1989]; upadł nie tylko w Polsce, lecz także
w całym imperium. Tyle, że nikt o tym nie wiedział”23.
Z wyjątkiem błędnego użycia słowa „komunizm”, zgadzam się
z tą diagnozą, tym bardziej że zasugerowały j ą moje własne prace24.
To, co stało się potem, było zaskoczeniem dla obu stron umowy
Okrągłego Stołu. Dobrze ilustruje to ewolucja myśli politycznej pierw
szego i najambitniejszego chyba teoretyka ruchu opozycyjnego, Jac
ka Kuronia, któremu poświęciłem osobne studium25.
Z punktu widzenia analizy wciąż żywych i wybitnie szkodliwych
nieporozumień co do tzw. „upadku komunizmu”, ważne jest w danym
kontekście jednoznaczne przeciwstawienie się rozpowszechnionemu
poglądowi, jakoby wydarzenie to spowodowane było głównie dzia
łalnością polskiej opozycji antykomunistycznej, zgrupowanej wokół
„Solidarności”. W rzeczywistości czynnik ten miał znaczenie lokalne
głównie, a również w skali lokalnej nie był (jak starałem się wykazać)
jedyną przyczyną sprawczą. Antykomunistyczny tryumfalizm „obozu
postsolidarnościowego” jest przeto zjawiskiem szkodliwym, tworzą
cym etos typowo kombatancki, wyrażający nadmierną pewność sie
bie, w tym również przekonanie, że pokonanym „komunistom” długo
jeszcze będzie w Polsce „mniej wolno”. Zdaniem piszącego te słowa,

23 R. Krasowski, Po południu. Upadek solidarnościowych elit politycz
nych po zdobyciu władzy, Warszawa 2012, s. 39.
24 W ważnym artykule pt. Polska szkoła upadku komunizmu („Europa”,
9 VI 2004) Krasowski przedstawił moje poglądy, w yłożone w książce Mark
sizm i skok do królestwa wolności, jako w ażny polski wkład do zrozum ienia
przyczyn upadku komunizmu. Do tej „polskiej szkoły upadku kom unizm u”
zaliczył, obok m nie, Jadwigę Staniszkis, rów nież dowodzącą, że kom unizm
zniszczyli bezwiednie sami komuniści. W zakończeniu artykułu napisał: „Na
gły upadek komunizmu rację przyznał W alickiemu. Skoro kom unizm upadł
tak szybko i tak łatwo, w idocznie zaczął padać długo w cześniej (a że padał
wolno, huku nie było słychać)”.
N ależy odnotować, że w cytowanej wyżej książce Krasowskiego brak
odniesienia do moich prac i do pojęcia „polskiej szkoły upadku komunizm u”.
Częściowym tego wytłum aczeniem jest ewolucja poglądów autora w kierun
ku sprzecznym z moimi diagnozami.
25 Zob. niżej s. 163.
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przekonania takie nie tylko kłócą się z demokratycznym liberalizmem,
ale uniemożliwiają również adekwatne rozpoznanie tego, co się stało.

V. Neoliberalizm rodzimego chowu
Możemy obecnie wrócić do spraw poruszanych w ostatniej części
książki. M a ona ścisły związek z poprzednimi częściami, ponieważ
grube nieporozumienia co do „liberalizmu”, tak charakterystyczne dla
sceny politycznej i potocznego myślenia w naszym kraju, są orga
nicznym wytworem długiej historii grubych nieporozumień co do „ko
munizmu”, „realnego socjalizmu” i zalecanych sposobów „dekomu
nizacji” .
Upatrywanie uniwersalnego remedium na wszystkie niedomogi
życia społecznego w deregulacji, prywatyzacji oraz demontażu, opie
kuńczych funkcji państwa jest uproszczoną w ersją neoliberalizmu,
czyli oczywiście importem z Zachodu. Ale czymś swoiście polskim,
uwarunkowanym lokalnie, jest podporządkowanie tak rozumianego
„liberalizmu” program ow i konsekwentnej „dekom unizacji”, czyli
oczyszczania wolnorynkowej Polski od wszechobecnych ponoć prze
żytków „realnego socjalizmu” . Konsekwencją tego jest powszechne
utożsamianie liberalizmu z liberalizmem ekonomicznym, a więc za
pominanie o wielości liberalizmów, o wielonurtowości tradycji libe
ralnej oraz, co najważniejsze, o wartościach głoszonych przez najwy
bitniejszych i najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli nowo
czesnego liberalizmu w szerokim sensie tego słowa.
Jako że nie ma reguły bez wyjątków, należy odnotować, że poglą
dy takie wywoływały sprzeciw niektórych intelektualistów. M arcin
Król, na przykład, który już w czasach Gierka głęboko interesował
się liberalizmem politycznym, wyraził pogląd, że neoliberalna ekono
mia nie jest adekwatnym wyrazem szerzej pojmowanego liberalizmu
i stanowi w gruncie rzeczy poważne zagrożenie dla autentycznie libe
ralnego ładu społecznego26. Ja również głoszę od lat takie poglądy,

26 M. Król, Bezradność liberałów. Myśl liberalna wobec konfliktu i woj
ny, Warszawa 2005, s. 5 1 -5 3 .
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wyrażając je m.in. na łamach sympatyzującej z neoliberalizmem „Ga
zety Wyborczej”, w której opublikowałem m.in. fundamentalną kry
tykę poglądów neoliberalnego guru, Fryderyka von Hayeka27. O liberal
nych wartościach w myśleniu o polityce i o prawie przypomina bardzo
kompetentnie od czasu do czasu Wojciech Sadurski. W sumie jednak
te i tym podobne wysiłki jednostek nie są w stanie zmienić ogólnego
obrazu recepcji „liberalizmu” w III RP. Recepcja ta jest podzielona na
dwa kierunki: z jednej strony deformująca apologia, biorąca na serio
slogany neoliberałów i posługująca się nimi w walce politycznej, z dru
giej zaś - recepcja prawicowo-populistyczna, nadająca wszelkiemu
liberalizmowi konotację skrajnie negatywną, traktująca go jako wro
ga numer jeden narodu, Kościoła i państwa. Klamrą łączącą te prze
ciwstawne nurty jest legitymizowanie własnych stanowisk hurtowym
i coraz bardziej jednostronnym potępianiem dziedzictwa PRL-owskiego „komunizmu”, wciąż paraliżującego rzekomo rozwój i rozkwit nie
podległej Polski.
Typowym przykładem takiego poglądu na liberalno-demokratycz
nym skrzydle politycznego spectrum jest artykuł Wojciecha Mazo
wieckiego opublikowany niedawno na łamach „Polityki”28. Czytamy
w nim, że nadal napotykamy w Polsce na „obszary żywcem przenie
sione z PRL”, które „trzymają się zadziwiająco dobrze” i „dość moc
no zatruwają nam życie” . Są to takie instytucje jak spółdzielczość
mieszkaniowa, związki sportowe i ogródki działkowe, a nawet (dla
czego „nawet”?) związki zawodowe, w czasach pierwszej „Solidar
ności” propagujące „altruistyczny wzorzec działania” (czyżby?), dziś
zaś broniące interesów partykularnych. Autorowi nie podoba się, że
wszystkie one „funkcjonująnajczęściej poza państwem i samorządem”,
z czego wynika, że państwo (samorząd bowiem jest także częścią pań
stwa) powinno obejmować swą organizacją całokształt życia społecz
nego. Co jednak począć, gdy sytuacja mieszkaniowa sytuuje nasz kraj
na jednym z ostatnich miejsc w Europie, gdy władze oświatowe total
nie zaniedbały sprawę fizycznego stanu młodzieży, likwidując opiekę
27 Zob. A. Walicki, Ideolog epokipostchlubnej, „Gazeta Wyborcza”, 8-9
listopada oraz 17-18 listopada 2003. Przedruk w: tenże, O inteligencji, liberalizmach i o Rosji, pt. Fryderyk Hayek i tradycje liberalizmu (s. 137-163).
28 W. Mazowiecki, Rzeczpospolita leśnych dziadków , „Polityka” nr 34,
28 VIII 2012, s. 22-23.
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lekarską w szkołach i boiska sportowe, gdy zieleń miejska jest dla
władz municypalnych głównie sposobem zdobywania pieniędzy przez
sprzedawanie jej głodnym zysków deweloperom i gdy prawa socjal
ne, o które walczyły niegdyś związki zawodowe, traktowane są nie ja 
ko powszechnie uznawane uprawnienia, lecz jako „roszczenia” i „przy
wileje”, które należałoby zlikwidować w imię „liberalizacji” prawa
pracy, czyli dostosowywania się do wymogów rynku?
Aby uniknąć nieporozumień, pragnę mocno podkreślić, że nie
kwestionuję racji Autora w sprawach konkretnych, takich jak nepo
tyzm, klientelizm lub nadużywanie wybieralnych stanowisk dla oso
bistych korzyści. Nie mogę jednak zgodzić się z dwoma przewodnimi
myślami omawianego artykułu: po pierwsze, z traktowaniem wymie
nionych zjawisk jako czegoś swoistego dla PRL, z czym walczyć na
leży w ramach dekomunizacji, oraz, po drugie, z tezą, że grupowe in
teresy jako takie są czymś nieprawomocnym i podejrzanym, czemu
przeciwstawiać się trzeba w imię dobra ogółu reprezentowanego przez
państwo. Gdyby tak było, należałoby od razu odrzucić ideę społeczeń
stwa obywatelskiego, z takim zapałem głoszoną niegdyś przez antypeerelowską opozycję. Społeczeństwo obywatelskie, wedle klasycznych
definicji tego pojęcia, nie składa się przecież z organizacji działają
cych wedle „wzorca altruistycznego”, w ramach wyznaczonych przez
samorządy i państwo; reprezentuje ono właśnie pluralizm partyku
larnych interesów, mających równoważyć się w ramach wyznaczo
nych przez ogólne reguły prawa. Taki właśnie model społeczeństwa,
a nie jakiś „altruistyczny wzorzec działania”, zgodny jest z tradycją
liberalną.
Skąd więc wzięło się wrogie nastawienie cytowanego autora do
tego pluralistycznego modelu społecznej korporacji? Również ono ma
źródło w „neoliberalnej” rewizji liberalizmu. Liberalny ekonomizm
bowiem zaciekle zwalczał pluralizm nierynkowych grup interesu, wi
dząc w nim narzędzie wymuszania na ustawodawcach różnego rodza
ju odstępstw od zasad wolnego rynku. Dlatego właśnie ludzie uwa
żający się zapewne za liberałów są dziś w jawnym konflikcie z ideą
„społeczeństwa obywatelskiego”, którą niegdyś przeciwstawiali PRLowskiemu „komunizmowi”.
Innym przykładem użytku czynionego w Polsce z idei neoliberal
nych jest wdrażana obecnie reforma nauki i szkolnictwa wyższego,
poddająca autonomiczne niegdyś uczelnie podwójnemu dyktatowi:
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komercjalnemu i biurokratycznemu zarazem. Radykalną sprzeczność
tych pomysłów z klasyczną spuścizną myśli liberalnej uwidacznia fakt,
że są one świadomym zwalczaniem idei głoszonych przez wielkiego
niemieckiego liberała, twórcę powszechnie uznawanej do niedawna
koncepcji uniwersytetu, Wilhelma von Humboldta. Humboldtowskiemu ideałowi uniwersytetu jako narzędzia wszechstronnego rozwoju
ludzkiej osobowości przeciwstawia się bowiem koncepcję ciasno uty
litarną, i w dodatku utylitarną w sensie rynkowym, a nie etycznym.
Realizację tego ideału powierza się zaś ścisłemu nadzorowi biurokra
cji państwowej.
Zilustrujmy to konkretnym, choć nieco karykaturalnym przykła
dem: wywiadem dziennikarza „Gazety Wyborczej”, Wojciecha Sta
szewskiego, z profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
Wojciechem Cellarym. Wywiad ten ma tytuł J a k p rzeżyć w św iecie
bez etatu?29. Profesor Cellary uważa bowiem, że praca na etacie to
przeszłość. „Każdy człowiek po studiach powinien umieć założyć
i prowadzić przedsiębiorstwo”. Czyli - wszyscy m ają być biznesme
nami! Każdy legitymuje się umiejętnością sprzedawania wyników
swej pracy. Nie ma sensu uczyć się czegoś, na co nie ma zapotrzebo
wania na rynku. Jest to zasada etyczna, ponieważ „godne życie jest
wtedy, kiedy jesteśmy komuś potrzebni, kiedy robimy coś dla innych
ludzi, którzy chcą to coś od nas kupić”. Dlatego też profesor od same
go początku mówi swym studentom: „Przyszliście na Uniwersytet Eko
nomiczny w Poznaniu, aby zostać przedsiębiorcami. Po studiach nie
macie chodzić szukać pracy, tylko założyć w łasną firmę i dać pracę
tym, którzy nie m ają wykształcenia”.
Tak się złożyło, że w dodatku do tego samego numeru „Gazety
Wyborczej”, zatytułowanym „Wysokie Obcasy”, znajdujemy wstrzą
sające wywiady z młodymi kobietami, których los ukazuje absurdal
ność tej profesorskiej instrukcji: każda z nich bowiem zdobyła dobre
wyższe wykształcenie, ale musi to ukrywać, aby zdobyć najskrom
niejszą pracę. Nie jest bowiem prawdą, jakoby wykształcenie było
drogą do przedsiębiorczości. Prawdą jest natomiast, że osoby dosko-

29Jak przeżyć bez etatu? Rozmowa W. Staszewskiego z prof. W. Cella
rym z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Magazyn Świąteczny „Ga
zety Wyborczej”, 12-13 V 2012, s. 16-18.
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nale wykształcone chcą się zatrudnić u niewykształconych przedsię
biorców i w tym celu muszą swe kwalifikacje ukrywać, aby nie znie
chęcić do siebie potencjalnych pracodawców.
Dla zilustrowania kondycji poznańskiego neoliberalizmu najważ
niejsze jest jednak stwierdzenie, że jest to „neoliberalizm” prowin
cjonalnego chowu, mylący wczesnokapitalistyczny indywidualizm
drobnotowarowej produkcji kapitalistycznej z nowoczesnym korporacjonizmem. Z punktu widzenia nowoczesnego, neoliberalnego korporacjonizmu, tak samo jak ortodoksyjnego marksizmu, społeczeństwo
złożone z drobnych, indywidualnych przedsiębiorców jest archaiczną,
drobnomieszczańską utopią. Absurdalne jest też mniemanie, że wiel
kie korporacje wymagają od absolwentów wyższych uczelni praktycz
nego przygotowania do pracy i że przeżytkiem jest praca etatowa. Pracę
taką, najniesłuszniej kojarzoną u nas z posadami państwowymi, za
pewniają na Zachodzie większości absolwentów uczelni korporacje
właśnie. To one uczą tych młodych ludzi, co m ająrobić w pracy, zapew
niają im stosowne ubezpieczenia i długoterminowe kontrakty, dbają
o ich kariery, przenosząc ich nieraz z jednego miejsca pracy na inne,
niejednokrotnie w skali całego świata. Czy profesor Uniwersytetu Eko
nomicznego w Poznaniu nic o tym nie słyszał?
Pozwolę sobie dodać do tego własne wspomnienie z wieloletniej
pracy na Uniwersytecie Notre Dame w Indianie, mającym doskonałą
praktykę współpracy z wielkim biznesem. Na corocznych uroczysto
ściach graduacji (tj. nadawania absolwentom college’u stopnia licen
cjata) przemawiał prezes Rady Nadzorczej uczelni, będący jednocześ
nie, nota bene, prezydentem Coca-Cola Company. Zapewniał on stu
dentów, że nie m uszą martwić się brakiem konkretnych umiejętności,
ważne jest bowiem to, że „nauczyli się uczenia się”, a umiejętności
praktyczne zapewnią im korporacje, których drzwi stoją przed nimi
otworem. I to właśnie chcieli słyszeć zgromadzeni na uroczystości
rodzice studentów. Gdyby usłyszeli, że wykształcenie uniwersyteckie
nie daje ich dzieciom możliwości etatowej pracy, uznaliby że nie war
to łożyć pieniędzy na ich wykształcenie, co oczywiście zagroziłoby
podstawom egzystencji wszystkich prywatnych uczelni.
Kolejnym przykładem polskiej nadgorliwości w nieudolnym naśla
dowaniu pomysłów neoliberalnych konserwatystów zachodnich jest
sprawa komercjalizacji emerytur (z zachowaniem jednak zasad poza
ekonomicznego przymusu) oraz głośno propagowana koncepcja okroXXXI

jenia lub likwidacji praw socjalnych, jako „przywileju” sprzecznego
z wolnością rynku. Idee takie głoszone są również na Zachodzie, ale
neoliberalizm oświecony (np. neoliberalny nurt w brytyjskiej Partii
Pracy) głosi je z umiarem, pozostawiając demagogię niewykształco
nym neoliberalnym populistom, czyli środowiskom podszczuwanym
przez biznes do występowania, wbrew własnym interesom, przeciwko
np. państwowym podatkom30. W Polsce natomiast zwulgaryzowany
wariant neoliberalizmu - wbrew naukom Jana Pawła II, który głosił,
że prawa socjalne są podstawowymi uprawnieniami obywatelskimi głoszony bywa nadspodziewanie często przez ludzi, którym trudno
odmówić wykształcenia i stosownych kompetencji. Posłuchajmy, na
przykład, co ma do powiedzenia o zagwarantowanych ustawowo ubez
pieczeniach społecznych dr hab. Robert Gwiazdowski, prezes Cen
trum im. Adama Smitha i były przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS.
Pisze on, że ubezpieczenia takie „z prawdziwymi ubezpieczeniami nie
mają nic wspólnego”. Ubezpieczeni bowiem „nie mogą mieć żadnych
roszczeń cywilnoprawnych o przyznanie im jakichkolwiek świadczeń,
gdyż ich wysokość zależy od aktualnej kondycji finansowej państwa
i, parafrazując Karola Marksa, woli klasy politycznej [podkr. A. W.]
wyrażonej w obowiązującej w danym okresie ustawie, która bywa zmie
niana zgodnie z aktualnymi zapotrzebowaniami politycznymi i budże
towymi”31.
Nic dodać, nic ująć, bo oczywiste jest, że potrzeby budżetu, a tym
bardziej „zapotrzebowania polityczne”, uzasadniają wszystkie „socjal
ne cięcia”, łącznie z totalną likwidacją emerytalnych „przywilejów”.
Warto jednakże zwrócić uwagę, że przypisane Marksowi słowa o „woli
klasy politycznej” są zniekształceniem poglądów M arksa - w rzeczy
wistości bowiem mówił on o woli klasy rządzącej i dowodził w ten
sposób, że prawo jest fikcją ukrywającą bezwzględny dyktat silniej
szego. Wydaje się, niestety, że niektórzy neoliberałowie bardzo chcie
liby, aby diagnoza ta adekwatnie odzwierciedlała rzeczywistość.

30W sprawie neoliberalnego populizmu zob.: Kurt Weyland, Neoliberal
ny populizm w Ameryce Łacińskiej i Europie Wschodniej, w: Populizm, pod
red. Olgi Wysockiej, Warszawa 2010, s. 216-253.
31 R. Gwiazdowski, Emerytalna katastrofa ija k się chronić przedjej skut
kami, Warszawa 2012, s. 55-56.
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Konstatacja ta nie jest przesadą retoryczną. Gdy czyta się wywody
naszych niby-liberałów uzasadniających brutalne pogwałcenia ustawo
dawstwa pracy „swobodą umów”, a nawet prawem do indywidualnej
wolności, domagających się likwidacji uprawnień, które uspołeczniony
liberalizm przyznał pracobiorcom oraz głoszących, że państwo opie
kuńcze jest w gruncie rzeczy złagodzoną odmianą zawsze totalitarnego
w swej istocie socjalizmu, to widać wyraźnie, że ludzie, którzy dorobili
się na ustrojowej transformacji, często chcieliby ustanowić w Polsce
dyktaturę klasową, nieograniczaną przez żadne prawa, które krępowa
łyby wolę posiadaczy kapitału. Byłby to oczywiście powrót do kapita
lizmu opisanego w klasycznych analizach Marksa. W tej sytuacji nabie
ra aktualności idea gospodarki konstytucyjnej, czyli podporządkowa
nia sfery gospodarczej realnie egzekwowanym normom konstytucji32.
Wszystkie te przykłady wskazują na ekstremistyczny charakter pol
skiej wersji neoliberalizmu oraz jej wciąż trw ającą zależność, przez
negację, od peerelowskiego „komunizmu” . Jest to skądinąd zrozu
miałe: jeżeli bowiem utożsamia się „komunizm”, czyli stanowisko
historycznie skrajnie lewicowe, ze spuścizną dalekiej od ekstremizmu
popaździernikowej Polski Ludowej, jeśli awersję do „realnego socjali
zmu” przekształca się w negatywny stosunek do całego dorobku eu
ropejskiej lewicy, w tym również lewicy liberalnej, to siłą rzeczy na
prawo przesuwa się również centrum, a normalna prawica przekształ
ca się niepostrzeżenie w antykomunistyczny radykalizm.
W tym (i tylko w tym) sensie spuścizna porzuconego systemu jest
wciąż negatywnie obecna w naszym życiu. Aby ją naprawdę prze
zwyciężyć, należy nie prześcigać się w rzekomym „antykomunizmie”,
ale dogłębnie ją zrozumieć, a tam gdzie można i trzeba - oddać jej
sprawiedliwość.
Warszawa, sierpień 2012

32 Idea „gospodarki konstytucyjnej” spopularyzow ana została przez
Jamesa Buchanana, twórcę teorii „public choice”, związanego z „nową pra
wicą”. Dziś jednak funkcja jej zm ieniła się w kierunku lewicowym, położo
no bowiem nacisk na aktywne regulowanie procesów gospodarczych z punk
tu widzenia wartości chronionych przez konstytucję. Por. Fiłosofia prawa

w naczale XXI stolietija czerez prismu konstitucjonalizma i konstitucjonnoj
ekonomiki, Moskwa 2010.
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