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Z lektur autora

Julian Hochfeld - ideolog PPS, wybitny polski socjolog.
Działanie polityczne a refleksja naukowa

Julian Hochfeld - socjalista, socjolog polityki, jeden z najwybitniej szych
reprezentantów „otwartego marksizmu” - urodził się w Rzeszowie 16 lipca 1911
roku, a zmarł zaledwie pięćdziesiąt pięć lat później, 21 lipca 1966 roku w Paryżu. Żył
krótko, ale jak intensywnie! Wywarł istotny wpływ zarówno na życie polityczne
Polski Ludowej, jak na tę szczególną postać marksizmu, którą (za Kazimierzem
Kelles-Krauzem) nazywał „marksizmem otwartym” 74 , a który uczynił polski
marksizm lat powojennych czymś zasadniczo innym niż skostniały i dogmatyczny
marksizm radziecki. Jego przedwczesna śmierć (w wyniku zawału serca, którego
doznał bezpośrednio po za kończeniu czteroletniej kadencji na dyrektorskim
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stanowisku w UNESCO) uniemożliwiła mu udział w przemianach ustrojowych i w
budowie nowej polskiej lewicy. Ale jego myśl polityczna i naukowa pozostała wc iąż
aktualnym i ważnym składnikiem intelektualnego wyposażenia polskiej
socjaldemokratycznej lewicy.
O dorobku Hochfelda sporo już napisano. Kilkakrotnie analizowałem je go
poglądy naukowe i polityczne, więc wracając dziś do tego tematu, nie mu szę
ponownie przedstawiać w szczegółach jego dorobku. Dorobkowi temu poświęcona
była praca doktorska Mirosława Chałubińskiego, wydana jako książka 75 . W 1992
roku wyszła księga poświęcona pamięci Juliana Hochfel da, w której - obok
poruszającym różne tematy prac jego przyjaciół i uczniów - zamieszczone zostały
wspomnienia Jana Garewicza, Grzegorza Jaszuńskiego i Haliny Malinowskiej. O
jego poglądach na demokrację i parlamentaryzm pisał Michał Śliwa 76 , a o badaniach
prowadzonych w kręgu Juliana Hochfelda - Jacek Raciborski 77 . Nie jest więc to z
pewnością postać zapomniana.
Wracam do pisania o moim nauczycielu i przyjacielu nie tylko dlate go, że w
lipcu 1966 roku przypadają dwie okrągłe rocznice, stanowiące czasowe ramy jego
życia. To ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, że Julian Hochfeld ma
wiele do zaoferowania współczesnej lewicy, która powinna uważniej go czytać i
odważniej iść drogą przez niego torowaną.
Hochfeld był bardzo szczególnym rodzajem uczonego i polityka. Nie był ani
akademickim uczonym, któremu zdarzyło się wejść do polityki, ani politykiem,
który w świecie akademickim szukał schronienia po poli tycznym niepowodzeniu.
Był politykiem, który uważał uprawianie nauko wej refleksji o świecie za bardzo
istotny, wręcz niezbędny element polityki - zwłaszcza polityki socjalistycznej, to
jest zorientowanej nie na zwykłą grę o władzę, lecz na przeobrażanie społeczeństwa.
Parafrazując znaną tezę Marksa: aby zmieniać świat, trzeba go zrozumieć. Hochfeld
był pod wielkim wpływem Antonia Gramsciego, z którego poglądem na rolę przewidywania naukowego jako kształtowania woli zbiorowej w pełni się zgadzał.
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Przy takim widzeniu polityki i nauki, dwie role, w których występował - uczonego i
polityka - nie istniały obok siebie, lecz były ściśle zintegro wane.
Przeczyło to neopozytywistycznemu wyobrażeniu o naukach społecz nych jako
wolnych od wartościowania, neutralnych ideologicznie. Hochfeld postulował naukę
zaangażowaną, ale zarazem pokazywał, jakie są pułapki ideologicznego
zaangażowania i jak ich unikać. W swojej najważniejszej pracy socjologicznej
(Studia o marksowskiej teorii społeczeństwa) wiele uwagi poświęcił wyjaśnianiu
relacji między działaniem politycznym a re fleksją naukową oraz między czysto
poznawczym a moralnym aspektem myśli społecznej. Ten ro dzaj postawy
intelektualnej był w jego czasach czymś rzadkim, ale już po jego śmierci stał się
bardzo istotnym składnikiem myślenia socjologicznego. Czyni to Hochfelda
ciekawym i ważnym dla współczesnego pokolenia socjologów i politologów, do
których w największym stopniu odnoszą się jego prekursorskie rozważania o
charakterze nauk społecznych.

Hochfeld był marksistą. To brzmi fatalnie w czasach, gdy marksizm (w
Polsce, bo nie na Zachodzie) odsądzany jest od czci i wiary, traktowany jako
zabytek totalitarnego myślenia. Trzeba jednak pamiętać, jaki byl marksizm
Hochfelda.
W polemice ze Stanisławem Ossowskim, prowadzonej na łamach „Myśli
Współczesnej” w 1948 roku, Hochfeld nie odrzucał tego, co Ossowski pi sał o
„religijnej funkcji” oficjalnego marksizmu, ale dowodził, że taki marksizm nie jest i
być nie musi jedyną postacią kontynuacji myśli Marksa. W tle tej dyskusji było
pytanie, czy polski marksizm potrafi iść innymi drogami niż te, które wyznaczał
stalinowski dogmatyzm. Prywatna korespondencja obu dyskutantów (przytaczana w
moich komentarzach do publikacji tekstu Hochfelda w wyborze jego pism) pokazuje,
jak dalece musieli oni unikać stawiania „kropki nad i”, ale zarazem, jak dalece obaj
byli świadomi, o co w tym tylko z pozoru abstrakcyjnym sporze idz ie.
Na krótką metę Hochfeld przegrał, a marksizm polski na kilka lat upodobnił się
(choć nie do końca) do radzieckiego pierwowzoru. Ale w po łowie lat 50. - jeszcze
przed przełomem październikowym - zainicjował kierunek marksistowskiej
socjologii, który nie mieścił się w dogmatycznym gorsecie. W sierpniu 1956 roku na
3. Światowym Kongresie Socjologicznym w Amsterdamie referował założenia i
wstępne wyniki empirycznych badań nad klasą robotniczą. Było to wtedy rewelacją
w skali światowej, bardzo dobrze przyjętą przez zachodnich kolegów. A niemal
natychmiast po przełomie październikowym Hochfeld stanął na czele nowej Katedry
Socjologii Stosunków Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i zaczął wydawać
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pismo „Studia Socjologiczno-Polityczne” - ciekawy i wysoce oryginalny organ
tworzącej się wokół niego szkoły 78 .
Szkoła Hochfelda przetrwała mimo przedwczesnej śmierci jej twórcy i mimo
ciosów, jakie na nią spadły po marcu 1968 roku. Utrzymał się przede wszystkim
pewien charakterystyczny dla niego i jego uczniów sposób uprawiania nauki w ścisłym
związku z polityką, ałe nie za cenę rezygnacji z naukowego obiektywizmu. Dlatego
bywaliśmy atakowani za „rewizjonizm” tak przez polskich, jak przez zagranicznych
(zwłaszcza radzieckich) dogmatycznych marksistów. Przeglądając po latach te krytyki,
nie mogę oprzeć się poczuciu, że krytycy mimowolnie oddawali hołd sposobowi
uprawiania marksizmu, jaki reprezentowali Hochfeld i jego uczniowie.
O trwałości szkoły naukowej świadczy między innymi jej zdolność do przekazu
międzypokoleniowego. Do Hochfelda nawiązują dziś nie tylko jego dawni uczniowie,
lecz także ludzie znacznie młodsi, którzy pod koniec jego życia byli dziećmi. Myślę,
że o miejscu Hochfelda w nauce polskiej decydują nie tylko - a nawet nie przede

wszystkim - jego rozprawy naukowe, lecz w stopniu szczególnie wielkim to, że
stworzy! pewien kierunek otwartej, wolnej od ideologicznych dogmatów,
marksistowskiej myśli naukowej, i że kierunek ten wytrzymał próbę czasu.
Bardziej skomplikowany jest problem bezpośrednio politycznego dziedzictwa
Hochfelda. W tekście opublikowanym dziesięć lat temu nazwałem go socjalistą
trudnych czasów. Warto to raz jeszcze rozszyfrować.
Hochfeld związał się z Polską Partią Socjalistyczną przed wojną (jej członkiem
został pod koniec 1930 roku) i już wtedy zaczął odgrywać znaczącą rolę w
krakowskim środowisku socjalistycznym. Należał do lewego skrzydła PPS, dla
którego inspiracją teoretyczną były poglądy austriackich socjalistów Maxa Adlera,
Otto Bauera, Rudolfa Hilferdinga i Karła Rennera. Pod wpływem austromarksizmu,
młodzi socjaliści krakowscy - przede wszystkim Oskar Lange i młodszy od niego o
siedem lat Julian Hochfeld - zajęli wyraźnie stanowisko na lewym skrzydle PPS.
Krytykowali reformistyczną, ewolucyjną drogę do socjalizmu, ale zarazem odrzucali
rewolucję na wzór rosyjski i porewolucyjną dyktaturę. Szukali „trzeciej drogi”. W tym
duchu redagowane było pismo młodzieży socjalistycznej „Płomienie”, w którym od
1932 roku Hochfeld (wraz ze Stefanem Arskim) prowadził dział ekonomicznopolityczny. W 1934 roku był jednym z autorów programowego dokumentu lewicy
7S

Po śmierci Hochfelda ..Studia Socjologiczno-Polityczne” wydawane były przez jego
uczniów. W 1968 roku zostały zamknięte decyzją ówczesnego Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego w ramach represji pomarcowych, których ofiarami padło także dwoje
uczniów Hochfelda - Zygmunt Bauman i Maria Hirszowicz, usunięto ich z pracy na
Uniwersytecie Warszawskim i skłoniono do emigracji.
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socjalistycznej „Gospodarka - polityka - taktyka - organizacja socjalizmu”. W latach
1936-1937 kierował działem ekonomicznym „Dziennika Popularnego”, wydawanego
przez lewicowych socjalistów i komunistów. Był też działaczem Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie obok socjalistów działali komuniści.
Jednoznacznie opowiadał się za wspólną walką z zagrożeniem faszystowskim.
Zarazem jednak na łamach socjalistycznego pisma „Światło” potępił w 1938 roku
moskiewskie procesy. Był to rok, gdy polscy komuniści dołączyli do wielkiej armii
ofiar stalinizmu.
W czasie wojny Hochfeld walczył w kampanii wrześniowej, a potem przebywał
krótko (po zwolnieniu z niewoli niemieckiej w listopadzie 1939 roku) w Warszawie,
gdzie brał udział w konspiracyjnej działalności grupy le wicowych socjalistów
skupionych wokół Adama Próchnika, a na początku 1940 roku - zagrożony
szczególnie z uwagi na swe żydowskie pochodzenie - przedostał się na tereny zajęte
przez ZSRR. Wstąpił do dowodzonej przez generała Andersa Armii Polskiej, z której
został zwolniony w wyniku choroby. Został wtedy delegatem rządu RP na
Tadżykistan, a w okresie nękania przez władze radzieckie placówek rządu polskiego
znalazł się w więzieniu. Po uwolnieniu wrócił do wojska i został wraz z nim
ewakuowany na Bliski Wschód. W maju 1944 roku odwołano go do pracy politycznej
do Londynu. W lipcu 1945 roku zdecydował się wrócić do kraju i włączył się do
działalności kierowanej przez Edwarda Osóbkę-Morawskiego i Józefa Cyrankiewicza
PPS. Nie była to decyzja koniunkturalna.
Wracając do Polski Julian Hochfeld (podobnie jak jego przyjaciel Oskar Lange,
który już wcześniej stanął po stronie rodzącej się władzy), liczył na to, że w
ojczyźnie uda się zrealizować jakiś wariant polityki socjalistycznej, innej niż model
radziecki, bardziej wolnościowej i demokratycznej. Tą nadzieją przepojona była jego
publicystyka na łamach „Robotnika” i „Przeglądu Socjalistycznego”, których był
naczelnym redaktorem 79 . Opowiadał się za współpracą z PPR, ale także namawiał
Stanisława Mikołajczyka do włączenia PSL do bloku wyborczego „partii
demokratycznych”, gdyż uważał, że oszczędziłoby to Polsce brutalnej walki i
pozwoliłoby zachować jakąś dozę pluralizmu politycznego. Jak wiadomo, n ic z tego
nie wyszło.
Dużo wtedy pracował. Był członkiem Komisji Politycznej PPS, czyli jej
najwyższego kierownictwa. Był także wiceprezesem Centralnego Urzędu Planowania
(u boku prezesa Czesława Bobrowskiego) w czasie, gdy CUP usiłował kierować
gospodarkę na tory trójsektorowości i elastycznego, zachowującego prawa rynku,
planowania. Był posłem do Krajowej Rady Naro dowej i do Sejmu Ustawodawczego.
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Julian Hochfeld, My socjaliści (Ze stanowiska socjalistycznego realizmu), Spółdzielnia
Wydawnicza Wiedza, Warszawa, 1946.
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W tym ostatnim przewodniczył Związkowi Parlamentarnemu Polskich Socjalistów, jak
zgodnie z przedwojenną tradycją nazywał się klub poselski PPS.
Opowiadał się za współdziałaniem z PPR, ale był przeciwnikiem połączenia obu
partii. W dyskusji o „humanizmie socjalistycznym” starł się z teo retykami PPR Adamem Schaffem i Romanem Werflem - broniąc stanowiska swego młodszego
przyjaciela, Jana Strzeleckiego, który podkreślał, że żadna sprawa nie jest tak święta,
aby mogła uzasadnić pełną autonomię swoistej politycznej moralności. Nie był to
spór abstrakcyjny. Toczył się w cieniu Gułagu i zbrodniczych procesów moskiewskich.
Szło o to, czy Polska uniknie takiego losu.
Hochfeld i podobni do niego socjaliści polscy tę walkę przegrali. W roku 1948 ich
stanowisko zostało potępione pod presją kierownictwa PPR, które wydało walkę
„prawicowo-nacjonalistycznemu odchyleniu” Władysława Gomułki i wprowadziło
Polskę na drogę do totalitarnej dyktatury. Hochfeld nie stał się Rejtanem. Pokonany,
nie zerwał z partią. Wszedł do PZPR, a nawet został zastępcą członka Komitetu
Centralnego (do 1954 roku). W 1952 roku ponownie wszedł do Sejmu. Jednakże jego
pozycja polityczna legła w gruzach. Nie pełnił już kierowniczych stanowisk partyjnych
i państwowych. Nauka na tym zyskała, bo przeszedł do pracy w szkolnictwie wyższym
(w Szkole Głównej Służby Zagranicznej i Szkole Głównej Planowania i Statystyki, a od
1952 roku w Uniwersytecie Warszawskim), ale polityka straciła.
Lata 1948-1955 były najtrudniejszym i najgorszym okresem jego działalności.
Poszedł wtedy na daleko idące kompromisy polityczne i moralne, których się wstydził i
o których później mówił z goryczą. Zresztą nie on jeden. W wypadku Hochfelda nie był
to jednak zwykły oportunizm. To prawda, że bał się represji, których przedsmaku
zaznał w radzieckim więzieniu. Ale wracając do kraju, a potem działając w Polsce
Ludowej, nie czynił tego dla kariery. Doskonale wykształcony, zaprzyjaźniony z elitą
brytyjskich socjalistów, mógł bezpiecznie i z osobistą korzyścią robić karierę na
Zachodzie. Tu szło o coś innego.

Ci polscy socjaliści, którzy jak Hochfeld, wybrali Polskę Ludową, nie byli
ani oportunistami ani naiwnymi wyznawcami „nowej wiary”. Byli ludźmi lewicy
socjalistycznej, ale nie mieli iluzji co do natury stalinow skiego komunizmu.
Liczyli jednak, że uda się uratować Polskę przed najgorszym. W 1948 roku
wyglądało na to, że przegrali. W następnych latach jednak udawało im się do pewnego
stopnia osłabiać ostrze stalinowskiej dyktatury. Jako student zetknąłem się z
Hochfeldem na jego seminarium socjologicznym w roku akademickim 1952/1953. Był
to szczytowy okres polskiego stalinizmu, a my czytaliśmy i dyskutowaliśmy o pracach
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zachodnich socjaldemokratów. To było inwestowanie w edukację następnego
pokolenia. Jeśli dziś jestem socjaldemokratą, to początki mojej edukacji
socjaldemokratycznej zawdzięczam Hochfeldowi. Tak jak wielu moich kole gów
ekonomistów zawdzięcza swoją edukację Oskarowi Lange. Takiej inwestycji w
młodsze pokolenie nie należy lekceważyć, bo to także jest tworze niem historii.
Gdy tylko pojawiły się możliwości zmiany, Hochfeld znalazł się znów w swoim
żywiole. Pisywał do „Po prostu”, przemawiał w Sejmie, przedstawiał propozycje
reform politycznych. Wraz z innymi socjalistami, skupionymi wokół Józefa
Cyrankiewicza, odegrał pewną rolę w ukształtowaniu się w październiku 1956 roku tej
większości, która otworzyła drogę do częściowych zmian demokratycznych, a przede
wszystkim do znacznego uniezależnienia Polski od dyktatu radzieckiego. Okazało się,
że kapitulacja z 1948 roku nie była ostateczna. Dla późniejszych losów nurtu

reformatorskiego w PZPR fakt, że w jej szeregach pozostali wybitni socjaliści,
miało istotne znaczenie. Było jednym ze źródeł siły i odradzania się nurtu patriotycznego i reformatorskiego w szeregach tej partii 80.
Po przełomie październikowym, Hochfeld częściowo wrócił do aktyw niejszej
pracy politycznej. Był zastępcą przewodniczącego Klubu Poselskiego PZPR, a w 1958
roku został dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Był autorem
ciekawej, ale odrzuconej koncepcji zwiększenia roli Sejmu w drodze usamodzielnienia
klubu poselskiego PZPR. W Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w
Londynie przedstawił interesujący odczyt o perspektywie zbliżania się dwóch wersji
socjalizmu - tej, którą realizowali socjaliści brytyjscy, i tej, która pojawiła się w
Polsce w rezultacie antystalinowskiej odnowy. Był wtedy w doskonałej formie. Sądził,
że nadzieje, które żywił w 1945 roku, odradzają się. Z tego też okresu pochodzą jego
najważniejsze prace naukowe, które zapewniły mu ważne miejsce w nauce polskiej.
Przypominał poglądy Kazimierza Kelles-Krauza („otwarty marksizm”) i Róży
Luksemburg (krytyka rewolucji rosyjskiej).
Sięgnięcie do historii myśli socjalistycznej miało oczywistą wymowę
ideologiczną. W krytyce, jakiej Róża Luksemburg poddała rewolucję rosyj ską (za
terror, brak demokracji, a w perspektywie groźbę wynaturzenia i powstania dyktatury
wodza), widział stale aktualną przestrogę przed pokusami zawartymi w idei „dyktatury
proletariatu”, prowadzącej w praktyce do dyktatury partii, a w końcu do dyktatury
elity a nawet jednego człowieka. Ważne było to, że krytykując rewolucję rosyjską,
Róża Luksemburg była solidarna z jej zasadniczymi celami (choć nie ze środkami),
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Szerzej pisałem o tym w rozdziale pt. PZPR w pojaltańskiej rzeczywistości, [w:] M.F.
Rakowski (red.), Polska pod rządami PZPR, Wydawnictwo Profi. Warszawa, 2000.
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co czyniło jej krytykę szczególnie ważną dla ludzi lewicy.
Od Kazimierza Kelles-Krauza wziął ideę „otwartego marksizmu”. Marksizm
tak rozumiany jest otwarty w trojakim sensie. Po pierwsze: na krytykę każdego
elementu składowego tej teorii, gdyż nie ma ona być postrzegana jako
niewzruszony dogmat. Po drugie: na każdą cenną ideę rodzącą się poza oficjalnym
kręgiem marksizmu. Dla socjologii oznaczało to odrzucenie - w swoim czasie
uważanego za oczywisty - podziału na socjologię „marksistowską” i „burżuazyjną”.
Po trzecie: na empiryczną wiedzę o rzeczywistości, gotowy do rewidowania

swych twierdzeń, gdy wiedza o zmieniającym się świecie stwarza do tego
przesłanki. Taki marksizm musiał być i był kamieniem obrazy dla tradycjonalistów,
którzy oskarżali Hochfelda i jego uczniów o rewizjonizm. W tym sensie mieli rację,
że my istotnie rewidowaliśmy to, co - naszym zdaniem - wymagało rewizji. Taką
rewizją była książka Hochfelda Studia o marksowskiej teorii społeczeństwa (1963).
jest to bardzo erudycyjne studium o najważniejszych problemach teo rii
społeczeństwa, oparte na głębokiej znajomości nie tylko marksizmu, ale całej
późniejszej myśli socjologicznej.
Z otwartego marksizmu wynikały ważne konsekwencje dla socjologii polityki.
Hochfeld traktował ją jako bardzo szczególną, mającą centralne zna czenie, część
składową marksizmu. Uważał, że dla marksistowskiej analizy społeczeństwa
rozumienie socjologicznych uwarunkowań polityki ma zna czenie podstawowe, zatem
marksistowska socjologia musi być socjologią stosunków politycznych. Logiczne
więc było, że stał się pionierem socjologii polityki nie tylko w Polsce, ale pośrednio
na całym obszarze ówczesnych krajów socjalistycznych.
Był jednym z organizatorów Komitetu Socjologii Polityki Międzynarodowego
Towarzystwa Socjologicznego - obok takich znakomitości, jak Raymond Aron,
Seymour Martin Lipset, Stein Rokkan i Giovani Sartori. Wyjeż dżał, wykładał w USA,
był wszędzie bardzo dobrze przyjmowany. Stworzył silny ośrodek socjologii polityki
na Uniwersytecie Warszawskim - jedyny taki ośrodek w ówczesnych krajach
socjalistycznych. Był to okres krótki, ale owocny. Na początku lat 60. sytuacja
Hochfelda stawała się jednak coraz trudniejsza. Został pozbawiony stano wiska
dyrektora PISM (w 1959 roku). Jego poglądy coraz częściej krytykowane były przez
autorów, których raził jego otwarty, niedogmatyczny stosunek do marksizmu. Stawał
się jednym z czołowych „rewizjonistów”. Nie był już jednak człowiekiem walki.
Hamowało go to, że rozumiał lub wyczuwał, jak dalece ograniczone były możliwo ści
ewolucji demokratycznej w ówczesnej Polsce. Bardzo przeżywał tragedię węgierską,
ale wyciągał z niej wniosek, że nie wolno przekroczyć pewnej granicy, poza którą
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jest już podobna do węgierskiej katastrofa. Dlatego nie poszedł tą drogą, którą poszli
liczni jego przyjaciele. Nie zerwał z PZPR, a nawet zgodził się zejść z pierwszej linii
konfliktu. W 1962 roku wyjechał do Paryża na wysokie dyrektorskie stanowisko,
obsadzane na wniosek rządu polskiego. Nie ulega wątpliwości, że ze strony władz
była to forma łagodnego odsunięcia Hochfelda od spraw krajowych. Ta decyzja
spowodowała, że ostatnie cztery lata życia poświęcił bardzo owocnej działalności
międzynarodowej .
Czterdzieści lat po śmierci Julian Hochfeld pozostaje autorem, którego warto
czytać, gdyż jego sposób uprawiania nauki zachowuje wielki walor nie tylko
poznawczy, ale także moralny. W czasach, gdy do przesady akcentu je się
pragmatyzm, warto przypominać socjalistycznego działacza i uczonego, dla którego
zarówno polityka, jak i nauka były formami działania podejmo wanymi z racji
moralnych, z powodu sprzeciwu wobec niesprawiedliwych stosunków społecznych.
Choć czasy się zmieniły, ten rodzaj postawy ideowej i intelektualnej jest wciąż ważny
i godny przypominania.

Jerzy J. Wiatr, prof. zw., dr hab.; zajmuje się socjologią polityki oraz
stosunków politycznych; były minister edukacji narodowej.

