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KAPITALIZM WYCZERPAŁ
SWOJE MOŻLIWOŚCI
Bez nawoływania do rewolucji i przelewu krwi trzeba zbudować
inny św iat i to jest możliwe

- przewodniczący Centralnego
Komitetu Wykonawczego Polskiej
Partii Socjalistycznej

Rozmawia Kacper Leśniewicz
Młodzi ludzie nie kojarzą Polskiej
Partii Socjalistycznej, nie wiedzą, że
w ogóle istnieje taka partia. Może
lepiej będzie, jak się rozwiążecie,
zostawiając miejsce dla innych?

- Proszę zauważyć, że PPS w sw o 
jej przeszło 120-letniej historii - poza
okresem po 1945 r. - nigdy nie była
partią m asową, która torowała sobie
drogę do władzy przez tę m asowość.
PPS była i jest ugrupow aniem antysystem ow ym , antykapitalistycznym ,
a takiemu dzisiaj niełatwo się działa.
W iększość ludzi m łodych m ało w ie

społeczeństwa szuka alternatywy dla
sił rządzących. W dłuższej perspekty
w ie doprow adzi to do zakw estiono
wania istniejącego systemu. Niestety,
w ostatnich latach te grupy wyborców,
które powinny stanowić bazę społecz
ną lewicy, zagospodarowała prawica.
Dlatego odpow iadam panu, że z p o
w odu zadań ideow ych i politycznych
ciążących na PPS ostatnią rzeczą, o ja
kiej myślimy, jest zakończenie działal
ności. PPS odegrała istotną rolę w hi
storii Polski X X w., to też zobowiązuje
do dalszego działania.
No tak, ale można odnieść wraże
nie, że PPS jest dziś raczej towa
rzystwem starszych panów, którzy

Dzisiaj duża część społeczeństwa szuka alternatywy
dla sił rządzących.
o Polskiej Partii Socjalistycznej. Dlate
go w iele trzeba zrobić, by ich pozys
kać dla w artości socjalizm u. W Pol
sce przyszłość pow inna należeć do
lewicy, a więc do sił reprezentujących
interesy ludzi pracy. To zadanie dla
młodego pokolenia. Dzisiaj duża część
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zdają się pogodzeni z rutyną po
zbawionych następstw politycznych
spotkań we własnym gronie.

- Ma pan dużo racji, ale chciałbym
podkreślić, że jesteśm y tego św iado
mi. Robim y wiele, aby nie było p od 
staw do takiego postrzegania PPS.

Warunki społeczne i ekonomiczne, ja
kie mamy w Polsce, wydają się idealne
do działania partii lewicowych. W idzi
my, jak trudno żyje się ludziom. Trwałe
bezrobocie, rozwarstwienie społeczne,
um owy śm ieciowe, spadek zarobków,
niepew na przyszłość - to w szystko
stanowi podatny grunt do uśw iada
miania sobie, w jak obcym i brutalnym
świecie żyjemy. Coraz częściej można
usłyszeć hasła wyrażające dążenie do
sprawiedliwości społecznej i niezgodę
na dotychczasow ą politykę państwa.
Ludzie muszą zrozumieć, bez nawoły
wania do rewolucji i przelewu krwi, że
trzeba zbudować inny świat i że jest to
możliwe. Dlatego jest czas na PPS.

NIE MA ZGODY NA
NIEWIDZIALNĄ RĘKĘ RYNKU
Jak ten inny świat ma wyglądać?

- P o w in ie n b y ć s p ra w ie d liw y
i w o ln y od kapitalistycznego, zw ie 
rzęcego przym usu ekonom icznego.
P PS od powstania zawsze dążyła do
rozw oju w szystkich form w łasn ości
wspólnej i pozostaje wierna swojemu
przesłaniu. U spo łeczn ien ie państwa
i g osp od a rki to w arunki konieczne
do istnienia spraw ied liw ych stosun
ków społecznych i ekonom icznych.
Dziś w spólna w łasn ość jest d ogm a
tycznie likwidowana, bo wszystko ma
być w łasn ością prywatną, która ma
u nas status św iętości. Od kilkudzie
sięciu lat rynek uznaje się w Polsce za
najwyższą wartość, której muszą się
podporządkow ać obywatele i władza
polityczna. Nastąpiło wyw łaszczenie
p olskieg o społeczeństw a z dorobku
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materialnego, wytworzonego przez
dziesięciolecia PRL. W gospodarce
uspołecznionej, do budow y której
dąży PPS, rynek ma swoje miejsce
i ma spełniać ukształtowane przez
tysiąclecia funkcje społeczne. Nie
może on jednak służyć do okradania
ludzi z efektów ich pracy. Ludzka pra
ca tworzy dobra materialne i niema
terialne. Tworzy bogactwo. W wielu
krajach, w ogrom nych Indiach czy
w Brazylii, praca m ilionów ludzi pod
nosi dobrobyt mieszkańców. Nie jest
do tego potrzebny kapitał z USA.
Św iat nie potrzebuje dyspozycji
z Wall Street, żeby się rozwijać.
Wyobraźmy sobie, że jestem mło
dym człowiekiem niemającym lewi
cowych poglądów, od lat wychowy
wanym przez media w pogardzie dla
instytucji państwowych, a z drugiej
strony w bezgranicznym uwielbieniu
dla wolnego rynku. Dla mnie prywa
tyzacja to jedyna słuszna opcja.
W Polsce, czyli w państwie, które
deklaruje, że jest demokratyczne, sys
tem gospodarczy opiera się na włas
ności prywatnej, a własność społecz
na jest doktrynalnie niszczona. Lewi
ca nie może tego akceptować. Celem
lewicy jest też zrealizowanie zapisów
naszej konstytucji, stanowiących, że
„RP jest demokratycznym państwem
prawa urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości społecznej" i okre
ślających ekonomiczne, socjalne i kul
turalne prawa obywateli. Wykonanie
tych zapisów nie jest możliwe, dopóki
gospodarką rządzi „niewidzialna ręka
rynku". Twórcy kapitalizmu w XVIII w.
zauważyli, że mechanizm rynkowy
może być doskonałym narzędziem
przymusu i wyzysku ekonomicznego.
Od tego czasu coraz więcej dziedzin
życia było oddawanych we władanie
tej niewidzialnej ręce rynku. W wa
runkach neoliberalnego kapitalizmu,
jaki narzucono Polsce, wszystko ma
być urynkowione i stać się własno
ścią prywatną. W Polsce prywatyzuje
się szkoły, szpitale, przychodnie i ten
proces przekłada się na życie miesz
kających tu ludzi. Jeśli ludzie z pana
pokolenia w większości pracują na
umowach śmieciowych, to z powodu
niskich zarobków nie będzie ich stać
na opłacenie dobrej szkoły dla dziecka
czy zakup abonamentu w prywatnej
przychodni medycznej. A emerytura
nie wystarczy na przeżycie.
Zgoda, ale co, jeśli mojemu pokole
niu wpojono, że państwowe i wspólne
jest złe?

Jest pan młody, więc ceni pan
wolność, równość i życie z przyja
ciółm i. Propagandyści kapitalizmu
sprzedają nam idee wolnego rynku
w pakiecie z wolnością i demokra
cją. Proponują jednak tylko wolność
gospodarczą. Pojawia się pytanie, co
z wolnością od wyzysku i przymusu
ekonomicznego. Dlaczego demokra
tyczna władza nie ma prawa oddziały
wać na gospodarkę? O tym ani słowa!
Państwo ma działać w interesie oby
wateli, a nie prywatnego biznesu. Tyl
ko państwo może być stróżem takich

tycznie było analfabetami, którzy
urodzili się i wychowali pod strzechą.
Mój ojciec po wojnie pracował przy
elektryfikacji wsi. To w tamtych la
tach doprowadzano prąd elektryczny
do każdego gospodarstwa. Ludzie za
darmo otrzymywali od państwa zasi
lanie, jedną żarówkę i jedno gniazdko
elektryczne. Często nie witali tego cy
wilizacyjnego rozwoju chlebem i so
lą, przeciwnie - kobiety wychodziły
ze świętymi obrazami i wodą święco
ną, broniąc w ten sposób elektrykom
dostępu do domu. Zdarzało się, że

Świat powinien być wolny od kapitalistycznego,
zwierzęcego przymusu ekonomicznego.
wartości jak równość, wolność i bra
terstwo. Przede wszystkim musi pan
sobie wyobrazić, że państwo służy ca
łemu społeczeństwu, a więc również
pana rodzinie, znajomym i innym, któ
rzy potrzebują pomocy. W takim mo
delu kierunek działań jest wyznacza
ny przez dobro wspólne oraz interes
społeczny. Zdaję sobie sprawę z tego,
że te pojęcia zostały skutecznie usu
nięte z debaty publicznej, ale proszę
pomyśleć, jak może wyglądać życie
oparte na wartościach, które egoizm
zastępują działaniem dla wspólnego
dobra. Od tego jest państwo.

KRÓTKA PAMIĘĆ
INTELIGENCJI
Wspomniał pan o usunięciu z de
baty publicznej takich pojęć jak
sprawiedliwość społeczna i dobro
wspólne. Podobnie zniekształcono
pojęcia komunizmu i socjalizmu,
a PPS jest partią socjalistyczną,
więc kojarzy się z socjalizmem.
Dziś media plują na „k o m u 
nizm i socjalizm". Słyszymy, że to
synonim całego zła. A PRL to puste
sklepy i tylko ocet na półkach. Taka
synteza zła: PRL-komuna-socjalizm.
Cała potęga prywatnych i państwo
wych m ediów jest używana do pra
nia mózgów i wciskania fałszywego
obrazu PRL, a także socjalizmu. Czy
ktoś dziś śmie przypomnieć, że Pol
ska w 1980 r. była 10. czy 11. gospo
darką świata? Albo że w 1980 r. Polak
jadł dwa razy więcej wieprzowiny niż
obecnie? Nie ma żadnej uczciwej re
fleksji nad tym najbardziej dynamicz
nym okresem rozwoju w historii Pol
ski. „Komuna" zaczęła się w 1945 r.
W tym czasie ok. 60% Polaków prak

jedna trzecia wsi nie wpuszczała do
domu tych, którzy mieli doprowadzić
prąd elektryczny.
Taka była wówczas świadomość
społeczeństwa.
- Większość inteligencji ma po
chodzenie chłopskie, dlatego dziwić
powinna zgoda tej grupy społecznej
na bezrefleksyjną krytykę PRL. M ło
dzież otrzymała wówczas możliwość
edukacji. Poszła się uczyć do szkół
średnich i wyższych. Tworzyła pierw
sze pokolenie inteligencji. W tamtym
czasie władza podjęła się zadania,
które trudno sobie wyobrazić. Kto
dziś, w neoliberalnym kapitalizmie,
p o d ją łb y się w prow adzenia p o 
wszechnego, darmowego obowiąz
ku szkolnego i darmowego kształce
nia na poziomie średnim i wyższym?
A to były elementy budowy społe
czeństwa socjalistycznego.
Jak to się stało, że w tak krótkim
czasie części tej inteligencji udało
się wyprzeć chłopskich korzeni, ale
przede wszystkim zapomnieć o do
robku PRL, bez którego nie byłaby
tu, gdzie jest?
- Był taki dowcip w latach 50.
Dzwoni dyrektor do domu: „Halo,
czy to towarzyszka gosposia?". „Tak,
słucham". „Mówi pan". Ten dialog sta
nowi doskonały komentarz do relacji,
które wówczas się kształtowały. Tak
też bywało. Błyskawiczne przeobraże
nie z chłopa w pana. Odrzucenie wsty
dliwej, brzydkiej przeszłości i przyjęcie
postawy bycia w lepszej klasie. Po
1989 r. ze strony mediów zaczęła się
doktrynalna krytyka „komuny" na nie
spotykaną skalę, polegająca na obrzy
dzaniu wszystkiego, co miało związek
z PRL. Nie było sił zdolnych do od
parcia tego bezpardonowego ataku. ►
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tycznej, społecznej i ekonomicznej. To
leży w interesie większości społeczeń
stwa. Jaką lewicowość reprezentuje
obecnie lewica w Polsce? Ta lewica
wyraża poglądy w sferach obyczajo
wej i obrony praw człowieka. To waż
ne pola działania, ale niewystarczające.
Lewica nie reprezentuje dziś interesów
społecznych w sferze ekonomicznej
i socjalnej. Takie były zadania lewicy
sto lat temu i takie powinny być obec
nie. Mamy do wykonania ciężką pra
cę, która polega na uwolnieniu ludzi
od mitów i kłamstw na temat naszego
wspaniałego świata. Pogarszający się
byt społeczeństwa powoduje kształ
towanie się lewicowej alternatywy
w świadomości społecznej.
To nie będzie takie proste, bo jak
refren wraca opowieść o dobrym
życiu.

„Dzisiaj śmieciowe umowy, jutro śmieciowe emerytury' - to jedno z haseł
pierwszomajowej manifestacji we Wrocławiu w roku 2012.
►Bez znieczulenia amputowano pa
mięć zbiorową, bo jak inaczej można
określić sytuację, gdy ktoś wykształco
ny mówi, że 40 lat PRL to była czarna
dziura. Stworzono nową opowieść,
która polegała na dezawuowaniu ca
łego okresu powojennego. A nasza
inteligencja zaczęła szukać szczęścia
w kapitalizmie i uwłaszczać się na pań
stwowym. Nie pojawił się pozytywis
tyczny etos polskiej inteligencji.

JEDNOSTRONNA
LEWICOWOŚĆ LEWICY
Mówił pan, że warunki do działania
lewicy są idealne, mając na myśli
np. bezrobocie, brak poczucia bez
pieczeństwa, wyzysk, ale jest jeszcze
cały obszar związany z edukacją
i językiem, a więc bezpośrednio z pa
nowaniem nad społeczną wyobraźnią.

Winne są również same środo
wiska lewicowe. Zarówno w Polsce,
jak i w Europie siły występujące jako
lewica i mające reprezentację w par
lamentach, odstąpiły od krytyki kapi
talizmu. Partie socjaldemokratyczne
bezrefleksyjnie poparły neoliberalny
kapitalizm. Ludzie pracy stracili w ten
sposób swoich przedstawicieli poli
tycznych. Dominująca prognoza, tak
że na lewicy, zapowiadała niepodziel
ne panowanie kapitalizmu ze Stanami
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Zjednoczonymi jako hegemonem.
Ludzie godzili się na prywatyzację
dużych zakładów pracy, nie wiedząc,
jakie będzie to miało dla nich konse
kwencje. Zostali zmanipulowani przez
część elity solidarnościowej. Likwida
cja wielkich zakładów państwowych
miała charakter polityczny, a nie go
spodarczy. Likwidowano możliwość

Rynek nie może służyć do
okradania ludzi z efektów
ich pracy.
wyrażania masowego buntu. Gdyby
dzisiaj kilka tysięcy osób zaczęło pro
test głodow y w Stoczni Gdańskiej,
nie dałoby się tego ukryć. Powtarzany
jest refren o wolnym kraju i wolnych
mediach, ale te media są na służbie
sił liberalnych i istniejącego systemu.
Dziesiątki lat indoktrynacji propagan
dowej, mówienia o wyższości kapita
lizmu nad innymi formami systemo
wymi i o końcu historii, zrobiły swoje.
Dziś mamy protesty górników, rolni
ków, nauczycieli, ale naprzeciw nich
w pełnej gotowości stoją wzywający
do dyscypliny dziennikarze i nadwor
ne autorytety. Jak w takiej sytuacji
budować lewicową alternatywę?

W Polsce coraz mocniej wyrażana
jest potrzeba odbudowy lewicy poli

- Większość majątku narodowego,
a więc fabryki i banki, została już zli
kwidowana lub sprzedana za bezcen,
czyli „sprywatyzowana". Rządzący
krajem chcą dokończyć dzieło w y
przedaży własności narodowej. Do
dalszej prywatyzacji są przygotowy
wane najważniejsze gałęzie polskiej
gospodarki: energetyka, przemysł
wydobywczy, koleje i inne strategicz
ne gałęzie przemysłu, tworzące naj
więcej miejsc pracy w sektorze uspo
łecznionym. Komercjalizacja ochrony
zdrow ia, system u em erytalnego
i edukacyjnego stanowi ostatni etap
tego procesu. Należy ludziom wyja
śniać, że koniec powszechnie dostęp
nej opieki zdrowotnej i edukacji grozi
społeczną katastrofą. Lewica nie może
dopuścić do odebrania ludziom tego,
co jeszcze im zostało, a co wcześniej
sami wypracowali. Lewicowe partie
i związki zawodowe muszą wykazać
w działaniu, że reprezentują interesy
ludzi pracy. Trzeba wyjaśniać, że pra
wica liberalna i konserwatywna repre
zentuje interesy kapitału.

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY
DO SOCJALIZMU!
Na scenie politycznej dominują
dziś dwie prawice, a jako autorytet
w dziedzinie ekonomii występuje
prof. Leszek Balcerowicz.

- Trzeba wyjaśniać, że PO z pozy
cji neoliberalnej prawicy, a PiS z po
zycji prawicy pseudopatriotycznej,
konserwatywnej dążą do utrwalenia
niesprawiedliwych stosunków wła
snościowych, systemu nierówności
i wyzysku ludzi pracy. Należy rówFOT. KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI, LESZEK KOTARBA
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nież tłumaczyć ludziom , czym tak
naprawdę była „terapia szokowa"
Balcerowicza. Na zlecenie kapitału
międzynarodowego Polsce zaapli
kowano transformację ustrojową do
najbrutalniejszej, neoliberalnej wersji
kapitalizmu. Tymczasem spodziewa
no się transformacji do modelu skan
dynawskiego. „Terapii szokowej" nie

pominając wartości, o które walczy. Na
początku naszej rozmowy mówiliśmy
o młodych ludziach. Naszym obowiąz
kiem jest nie tylko ich pozyskiwanie, ale
przede wszystkim zapoznanie z socjali
zmem, o którym mają niewielkie poję
cie. Dzięki temu zdobędą perspektywę
poznawczą i wiedząc, jaka jest istota
socjalizmu, będą mogli w pełni świa

Nastąpiło wywłaszczenie polskiego społeczeństwa
z dorobku materialnego, wytworzonego przez
dziesięciolecia PRL.
wytrzymały całe gałęzie przemysłu,
m.in. stoczniowy, włókienniczy, elek
troniczny. Gdy zaczniemy poważnie
oceniać dokonania Leszka Balcero
wicza, uwzględniając koszty społecz
ne i ekonomiczne przemian, będzie
my musieli stwierdzić, że większych
szkód krajowi nie można było wyrzą
dzić. Balcerowicz to czarna postać
w historii gospodarczej Polski.
Gdzie w tym wszystkim miejsce
na PPS?

PPS jest partią ideową, ma pro
gram działania, wychodzi z cienia, przy

domie dokonywać wyborów politycz
nych. PPS ma wyjaśniać Polakom, jak
bardzo zostali oszukani i że sami muszą
walczyć o swoje sprawy. Jesteśmy po
trzebni społeczeństwu.
Dlaczego socjalizm nie panuje na
świecie? Może jest utopijnym lub
romantycznym wymysłem?

Nie panuje jeszcze na świecie, po
nieważ człowiek jest „istotą grzeszną".
W całej historii ludzkości jedni wyrzą
dzali wiele zła drugim. Kapitalizm jest
systemem, w którym pozornie zło
drugiemu człowiekowi wyrządza nie

widzialna ręka rynku. Ale to ręka właś
ciciela kapitału. Społeczeństwa świa
ta chcą i dążą do socjalizmu. Ludzie
chcą żyć we wspólnotach, w których
dąży się do sprawiedliwości społecz
nej. Państwo polskie to też z nazwy
rzeczpospolita, czyli rzecz wspólna,
a więc republika ludowa. W kapitali
stycznej Polsce mamy jeszcze wiele
elementów systemu socjalistyczne
go: powszechny system oświaty, po
wszechny system opieki zdrowotnej,
powszechny solidarnościowy system
emerytalny. Duża część mieszkań to
mieszkania spółdzielcze. Spółdzielnie
mieszkaniowe są trwałym elementem
polskiego mieszkalnictwa. Ciągle zna
cząca część mienia służącego wspól
nym celom to własność komunalna
i państwowa. Likwidowanie tych ele
m entów systemu socjalistycznego
napotyka coraz silniejszy sprzeciw
społeczeństwa. Kapitalizm wyczerpał
swoje możliwości napędzania rozwo
ju gospodarczego świata. Kapitalizm
jest w kryzysie systemowym, a świat
staje się wielobiegunowy. Przyszłość
należy do socjalizmu!

Kacper Leśniewicz

