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Artur Wołek 
 
 

„POLITYKA POLSKA”,  

CZYLI SZKOŁA JĘZYKOWA POLSKIEJ PRAWICY 
 

 

 
„Polityka Polska” – pismo środowiska Ruchu Młodej Polski (RMP) – stała się  

w latach 80-tych XX w. głównym ośrodkiem krystalizacji myśli i strategii pra-

wicowej opozycji antykomunistycznej. Jej znaczenie polegało przede wszystkim 
na stworzeniu języka, którym pod koniec lat 80-tych i w latach 90-tych niemal 

cała prawica (i nie tylko) opisywała rzeczywistość schyłkowego PRL-u, proces 

odzyskiwania suwerenności przez Polaków, dominację na scenie politycznej 
postsolidarnościowej lewicy, ale i wewnątrzprawicowe spory. W tym sensie 

czternaście numerów pisma opublikowanych do 1989 r. i pięć numerów, które 

wydano już legalnie, stało się prawdziwą szkołą myślenia i działania polityczne-

go dla ludzi, którzy w III Rzeczypospolitej znaleźli się w tak odmiennych ugru-
powaniach jak Unia Demokratyczna i Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, 

redagowali i „Gazetę Wyborczą”, i „Gościa Niedzielnego”, i „Pro Fide, Rege et 

Lege”. Warto więc przyjrzeć się „Polityce Polskiej” właśnie z perspektywy jej 
znaczenia dla polityki polskiej lat 80-tych i 90-tych, mocniej zaakcentować wąt-

ki, które dla jej autorów nie zawsze były najważniejsze, pokazać wyraźne dziś, a 

wówczas nieoczywiste, konsekwencje głoszonych przez nich idei. 
Pierwszy numer „Polityki Polskiej” ukazał się wiosną 1983 r., choć na 

okładce widnieje data jesień 1982, a prace nad jego przygotowaniem trwały od 

wiosny 1982 r. Dobrze oddaje to stan środowiska RMP po wprowadzeniu stanu 

wojennego, ale też skalę ambicji, z jakimi przystąpiono do nowej inicjatywy.  
W styczniu 1982 r. gdańscy liderzy RMP oficjalnie zawiesili działalność Ruchu  

i wezwali do pełnego włączenia się w delegalizowaną właśnie „Solidarność”1. 

Do pewnego stopnia było to tylko potwierdzenie faktów, które zaszły bezpo-
średnio po 13 grudnia: działacze RMP współtworzyli podziemną „Solidarność”, 

Aleksander Hall został nawet członkiem Regionalnej Komisji Koordynacyjnej, 

jednego z głównych ośrodków kierowniczych „Solidarności”, a techniczne za-

plecze Ruchu zostało oddane do dyspozycji struktur związku.  
Z drugiej jednak strony przekonanie o konieczności posiadania własnych, 

różnych od związku zawodowego, form sprzeciwu wobec komunistów było 
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powszechne i w poznańskim, i w warszawskim, i w krakowskim środowisku 

RMP. O ile poznaniacy kładli nacisk na pracę formacyjną, o tyle Tomasz Wołek 
(Warszawa) i Marek Gadzała (Kraków) już na początku 1982 r. zaczęli wyda-

wać pismo „Solidarność Narodu”, na łamach którego publikowali głównie auto-

rzy związani z RMP. „Solidarność Narodu” ukazywała się nieregularnie i liczyła 
kilkanaście stron druku, stąd nie może dziwić, że nie zaspokajała ambicji redak-

torów. Ludzie RMP zawsze podkreślali bowiem, że jedną z głównych wad opo-

zycji w Polsce jest „działactwo”, brak poważniejszej refleksji nad celami polity-
ki polskiej, brak głębszej analizy stanu tej polityki. Przed Sierpniem po prawej 

stronie opozycji tę lukę do pewnego stopnia zapełniał „Bratniak”, ale  

w okresie karnawału „Solidarności” i on dał się ponieść fali bieżącego zaanga-

żowania, choć z końcem 1981 r. miał się zacząć ukazywać w nowej formule2. 
Sztandar poważnego myślenia o polityce podtrzymywała tylko związana ze śro-

dowiskiem lewicy dawnego KOR-u „Krytyka” i celem nowego przedsięwzięcia, 

jak wspomina jego spiritus movens Tomasz Wołek, było „mieć własną «Kryty-
kę», tylko jeszcze grubszą i jeszcze lepszą”3. 

Rzeczywiście, objętość „Polityki Polskiej” dochodziła do 192 stron A-5, 

chociaż „Krytyka” nie schodziła w latach 80-tych poniżej 200 stron, a czasem 

przekraczała 300. Po początkowych problemach organizacyjnych (pismo było 
redagowane i przygotowywane do druku w Warszawie, drukowane w Gdańsku i 

dystrybuowane głównie z Warszawy) „Polityka Polska” zaczęła się jak na ów-

czesne standardy dość regularnie ukazywać w nakładzie kilkuset egzemplarzy, 
szybko zyskując opinię jednego z trzech-czterech najważniejszych czasopism 

politycznych lat 80-tych. Właściwie aż do legalizacji „Polityki Polskiej” w 1990 r. 

była ona redagowana przez ten sam zespół, w skład którego oprócz wspomnia-
nych Wołka i Gadzały wchodzili Aleksander Hall, Marek Jurek, Jacek Bartyzel 

oraz Mirosław Rybicki odpowiedzialny za techniczną stronę przedsięwzięcia. 

Nieco później dołączyli Marian Piłka i Lech Jeziorny, a pod koniec lat 80-tych 

Wiesław Walendziak, Marek Tokarczyk, Paweł Ziółek, Marek Budzisz i Rafał 
Matyja. 

„Polityka Polska” bardzo szybko stała się czymś więcej niż tylko czasopi-

smem opinii, jak je rozumie się dzisiaj. Za sprawą specyficznego położenia an-
tykomunistycznej opozycji po wprowadzeniu stanu wojennego „Polityka Pol-

ska” przekształciła się w ośrodek tworzenia się tożsamości polskiej prawicy, 

szkołę myślenia politycznego, czy raczej języka, schematów poznawczych, któ-
rymi prawicowi politycy będą posługiwać się właściwie do końca lat  

90-tych. 

W stanie wojennym istniały bowiem tylko dwa pola opozycyjnej aktywno-

ści: działalność związkowa i wydawanie pism i pisemek, czasem połączone  
z tworzeniem grup dyskusyjno-samokształceniowych. Spora część dawnych 

młodopolaków spontanicznie włączyła się w prace podziemnego związku, ale 



 „POLITYKA POLSKA”, CZYLI SZKOŁA JĘZYKOWA POLSKIEJ PRAWICY XI 
 
 

bardzo szybko zauważyli oni jałowość działań „Solidarności”. Poza oczywistym 

i niezwykle potrzebnym niesieniem pomocy represjonowanym, głównym celem 
istnienia struktur związku było przetrwanie, przetrwanie w oczekiwaniu na jakiś 

wielki zryw, który zmieni wszystko. Podziemne kierownictwo związku przez 

pierwsze lata stanu wojennego żyło bowiem mitem strajku generalnego, czy 
masowych demonstracji, które zmuszą komunistów do cofnięcia się. Choć dzia-

łacze RMP tacy jak Aleksander Hall nie odrzucali demonstracji jako narzędzia 

nacisku na władze, nie mieli wątpliwości, że taka strategia „Solidarności” jest 
pozbawiona realizmu. 

Gdy jednak zaczynali o tym pisać w „Polityce Polskiej”, szybko okazywało 

się, że samo pisanie o konieczności zmiany polityki „Solidarności” było trakto-

wane przez oponentów ze związkowych elit jako uprawianie polityki, „jako 
realne nawiązanie dialogu z władzą, liberum mediatio, bo pozycja kierownictwa 

«Solidarności» oparta była na dogmacie wyłączności w reprezentowaniu społe-

czeństwa”4. Samo zgłaszanie pomysłów politycznych konstytuowało środowisko 
„Polityki Polskiej” jako aktora na scenie publicznej. 

Zasadniczy dla powstania polskiej prawicy jako opcji politycznej, a nie tyl-

ko wyboru ideowego czy „antylewicowego odruchu”, był więc spór o drogę 

wyjścia z komunizmu5. Starając się reagować na rzeczywistość stanu wojennego 
w odmienny niż powszechnie przyjęty w elitach „Solidarności” sposób, publicy-

ści „Polityki Polskiej” tworzyli specyficzną polityczną tożsamość. Od „ogólno-

solidarnościowej” różniła się ona wyraźnie. Nie tylko odrzucała mit strajku ge-
neralnego, ale gotowa była przyjąć, że PRL lat 80-tych nie jest już totalitary-

zmem, że stał się w ówczesnych „(prawdopodobnie względnie trwałych) 

warunkach jedynie możliwą, choć wysoce niezadowalającą formą państwowości 
polskiej”6. Wobec tego, popularnej wśród elit opozycyjnych iluzji alternatywne-

go „społeczeństwa podziemnego”7, „społeczeństwa bezpaństwowego”, czy 

wręcz społeczeństwa konstytuującego się przeciw państwu, „Polityka Polska” 

przeciwstawiała program „rewindykowania struktur państwa na rzecz służby 
narodowi”, „przekształcenia państwa partii w państwo narodu”, „walki nie z 

państwem, ale o państwo”8. W praktyce miało to oznaczać poszerzanie pola 

oddziaływania obywateli, zdobywanie kolejnych przyczółków wolności w edu-
kacji, gospodarce, kulturze, wzmacnianie elementów PRL-owskiej rzeczywisto-

ści, które budowały siłę społeczeństwa, takich jak: religia, wieś, prywatna przed-

siębiorczość, rodzina, odrodzone po Sierpniu poczucie tożsamości Polaków.  
Z wyjątkiem tego ostatniego hasła propozycje „Polityki Polskiej” pewnie 

nie budziły większych kontrowersji, ale niezwykle kontrowersyjna była ich 

przesłanka. Program „rewindykacji państwa” oznaczał bowiem nie tylko uznanie 

geopolitycznych realiów za trudne do zmienienia, ale i odrzucenie „przedpoli-
tycznego totalizmu moralnego” elit „Solidarności”, dezawuowania polityki jako 

czegoś amoralnego i dopuszczenie jakiejś formy ugody z komunistami. 
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W tym wymiarze ideowe zwycięstwo „Polityki Polskiej” jest chyba najpeł-

niejsze. To, co było objęte anatemą liderów „Solidarności” w 1983 roku, staje 
się niemal oczywistością po amnestii 1984 r. Raport Polska. 5 lat po Sierpniu, 

przygotowany przez czołowych doradców kierownictwa „Solidarności” (m.in. 

Bronisława Geremka, Tadeusza Mazowieckiego, Andrzeja Celińskiego) oraz 
wydana w Londynie przez Aneks książka Adama Michnika Takie czasy… Rzecz  

o kompromisie w 1985 r. ogłaszają nową strategię głównego nurtu elit „Solidar-

ności”. Chociaż te koncepcje ugody nie są tożsame z propozycjami „Polityki 
Polskiej”, a prawicowi publicyści wiele energii wkładają w odpowiedź na pyta-

nie o granice realizmu politycznego, czy rozróżnienie między ugodą a kolabora-

cją, to w sposób oczywisty postulat wprowadzony na agendę polityczną przez 

„Politykę Polską” w kontrze do elit „Solidarności” zostaje dość powszechnie 
zaakceptowany. 

Tłumaczy to, dlaczego niemal cała prawica zaakceptowała rozmowy Okrą-

głego Stołu, a właściwie również jego rezultaty. Na początku lat 90-tych odrzu-
canie kontraktu Okrągłego Stołu nie było przejawem prawicowości, ale radyka-

lizmu. Pojawiało się w ugrupowaniach zarówno prawicowych (Konfederacja 

Polski Niepodległej, Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”), jak  

i lewicowych (PPS-Rewolucja Demokratyczna), znajdujących się jednak na mar-
ginesie realnej polityki. Dopiero w połowie lat 90-tych w reakcji na rzeczywi-

stość III RP popularne wśród polityków i publicystów prawicowych staje się 

mówienie o Okrągłym Stole jako zmowie elit, rozpowszechnia się przekonanie, 
że porozumienie z komunistami było niepotrzebne, bo reżim i tak chylił się ku 

upadkowi i wystarczyło czekać na jego rozkład w ZSRR, a ugoda z władcami 

totalitarnego państwa była niemoralna i korzystna tylko dla staro-nowych elit, 
które uzyskały uprzywilejowaną pozycję w polskiej kulawej demokracji.  

Następuje tu więc niespodziewana zamiana języków. Prawicowi publicyści, 

ale i politycy głównych partii prawicowych opisując rzeczywistość III Rzeczy-

pospolitej zaczynają odwoływać się do pojęć wprowadzonych przez myślicieli 
będących w latach 70-tych i 80-tych idolami KOR-owskiej lewicy. I tak, za stan 

III Rzeczypospolitej odpowiadają elity, które tylko pozornie między sobą kon-

kurują (zapożyczenie od Charlesa Millsa), bo dzięki przewadze w sferze mediów 
udało im się wytworzyć hegemoniczny dyskurs (Antonio Gramsci), sprawiający, 

że sprawy rzeczywiście istotne dla Polski nie pojawiają się nawet na politycznej 

agendzie (Bachrach i Baratz) i większość Polaków („lemingi”) podejmuje decy-
zje wyborcze nie uświadamiając sobie własnych potrzeb i interesów (fałszywa 

świadomość Marksa w interpretacji Gramsciego).  

Taka analiza uprawnia do rozważania, czy III Rzeczpospolita jest naprawdę 

niepodległym państwem polskim, czy może kontynuacją PRL-u, który jako kraj 
totalitarny państwem polskim z pewnością nie był. To z kolei pozwala opisywać 

spór wydziedziczonego społeczeństwa z III Rzecząpospolitą w kategoriach mo-
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ralnego sprzeciwu. Na neomarksistowską analizę nakłada się więc „emblematy-

zacja kultury politycznej”, o której w 1986 r. pisał w „Polityce Polskiej” Jacek 
Bartyzel. Emblematy narodowo-religijne zastępują pojęcia polityczne, symbole i 

pamiątki narodowe (Targowica, obóz patriotyczny, Konfederacja Barska) pełnią 

rolę kategorii opisu bieżącej sytuacji politycznej, w której nie ma już wtedy 
miejsca na analizę interesów, potencjałów i strategii politycznych9.  

W latach 90-tych, a zwłaszcza po 10 kwietnia 2011 r. spora część prawicy 

odrzuciła więc język realizmu i przywiązania do instytucji państwa wprowadzo-
ny przez „Politykę Polską”. Nie zmienia to jednak faktu, że w latach 80-tych i na 

początku lat 90-tych pozwolił on ukonstytuować się polskiej prawicy jako pod-

miotowi polityki. 

Z dzisiejszej perspektywy podziały polityczne wydają się czymś oczywi-
stym, właściwie sensem istnienia polityki, jako pola wyboru strategicznych opcji 

rozwoju wspólnoty. Jednak w latach 80-tych „budowanie prawicy (nawet) tylko 

słowami” wymagało przełamania dwóch niezwykle mocno zakorzenionych w 
ówczesnym myśleniu stereotypów10. Pierwszy nakazywał wątpić, czy Polska 

pod rządami komunistów nie znajduje się aby ciągle w okresie przedpolitycz-

nym, czy nie należałoby najpierw wywalczyć takiej przestrzeni wolności, w 

której polityczno-ideowe wybory będą mogły dokonywać się w sposób wolny 
od komunistycznej presji, czy w momencie walki o wolność polityczno-ideowe 

samookreślenie nie jest aby przeciwskuteczne, bo zawężające. Ten dylemat to-

warzyszył już powstaniu RMP w 1979 r., a w stanie wojennym przybrał jeszcze 
bardziej dramatyczną formę, bo oznaczał zanegowanie monopolu „Solidarności” 

na reprezentowanie antykomunistycznej opozycji w walce z władzą.  

Odpowiedź liderów środowiska „Polityki Polskiej” była tu jednoznaczna. 
Aleksander Hall już w 1984 r. w rozmowie zamieszczonej w głośnej wówczas 

książce Konspira opowiadał się za „maksymalną decentralizacją oporu i różno-

rodnych form niezależnej aktywności z jednoczesnym kształtowaniem się śro-

dowisk politycznych” zamiast jednolitego podziemia solidarnościowego11. Po-
dobnie Tomasz Wołek w 1984 r. zalecał traktowanie „Solidarności” jako „naro-

dowego depozytu”, wspólnego dziedzictwa wartości, z których należy czerpać, 

ale tworząc własne programy polityczne, na własny rachunek, nie używając 
„Solidarności” jako „wiecznego alibi”12. Wiesław Chrzanowski szedł jeszcze 

dalej, zarzucając Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, głównemu ośrodkowi 

kierowniczemu związku, „politycznie coraz bardziej jednostronne sterowanie” i 
wyrażając obawę, że „TKK i emigracyjne ośrodki „Solidarności” zaczną pod 

tym szyldem propagować program polityczno-ideowy jednej grupy politycznej, 

by wykorzystując przywiązanie do tego szyldu rzesz członkowskich nieświado-

mych politycznie, rozszerzyć bazę społeczną tej grupy”13.  
Reakcja atakowanych liderów głównego nurtu „Solidarności” była a wła-

ściwie jest symptomem powszechnego panowania drugiego stereotypu, przeła-
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manie którego konieczne było dla stworzenia w Polsce prawicy. Gdy ponad 

dwadzieścia lat po ukazaniu się wspomnianych artykułów Jan Lityński mówi, że 
Wołek „świadomie rozdmuchiwał spory, których wtedy w Polsce na taką skalę 

nie było, żeby budować własną tożsamość”, to daje świadectwo przekonaniu, że 

naturalnym stanem rzeczy była wówczas swoista jedność ideowa14.  
Rzeczywiście, Ruch Młodej Polski, a potem „Polityka Polska” wyrastały ze 

sprzeciwu wobec myślenia, że wszystko co ważne i interesujące w powojennym 

rozumieniu polityki powstało na lewicy, a przez to właściwie zatraciło swój 
specyficznie lewicowy charakter. Ze sprzeciwu wobec przekonania, że wszyscy 

jesteśmy „konserwatywno-liberalnymi socjalistami” (według błyskotliwej for-

muły Leszka Kołakowskiego), że opór wobec komunizmu unieważnia klasyczne 

europejskie podziały polityczne, bo ktoś, kto przychodzi z obozu koncentracyj-
nego, nie jest ani z obozu lewicy, ani z obozu prawicy (jak mówił popularny 

wówczas bon mot Władimira Bukowskiego). Wielonurtowa, czy raczej amor-

ficzna „Solidarność” okresu 1980-1981 dawała się łatwo wpisać w ten sposób 
myślenia, stąd nie może dziwić, że jej podziemni liderzy traktowali atak na wła-

sną radykalną strategię jako atak na związek, odbierali „całą działalność pozaso-

lidarnościową opozycji jako zagrożenie”15. 

Prawicowe samookreślenie wymagało więc nie tylko wyjścia poza główny 
nurt solidarnościowej polityki, ale i „innego intelektualnego punktu wyjścia niż 

cała powojenna polska i europejska elita”16. O ile „Bratniakowi” i Ruchowi 

Młodej Polski tego punktu wyjścia dostarczała przede wszystkim myśl endecka, 
o tyle „Polityka Polska” wręcz skrzy się poszukiwaniem inspiracji w różnych 

nurtach polskiej, ale i światowej myśli nielewicowej: od fundamentalnej próby 

dalszego przewartościowania Dziedzictwa Narodowej Demokracji Aleksandra 
Halla, przez fascynacje Jacka Bartyzela klasycznymi kontrrewolucjonistami oraz 

francuską i niemiecką Nową Prawicą, po liczne tłumaczenia i omówienia ame-

rykańskich neokonserwatystów17. Trudno przypuszczać, by autorzy i redaktorzy 

„Polityki Polskiej” nie zauważali, że te ideowe tropy wiodą w kierunkach nie do 
pogodzenia, ale zachłyśnięcie odzyskanymi antenatami i żyjącymi krewnymi 

było wyraźnie silniejsze, chęć nawiązania zerwanej ciągłości z różnymi wątkami 

prawicowego myślenia przemożna, a brawurowe reinterpretacje – czasem wynika-
jące z ignorancji młodych adeptów prawicowości – w cenie.  

Nie mniej istotne było jednak to, że w latach 80-tych nikomu nie zależało 

na dokonywaniu wyrazistych rozróżnień między prawicowością i konserwaty-
zmem, konserwatyzmem i liberalizmem, bo całe nielewicowe myślenie znajdo-

wało się w mniejszości, w opozycji do głównego nurtu elit „Solidarności”18. 

Spoglądały one z podejrzliwością i na gdańskich liberałów, którzy w 1983 r. 

zaczęli wydawać swój „Przegląd Polityczny”, i na krakowską chrześcijańsko-
liberalną „13” Mirosława Dzielskiego, i na środowisko „Głosu”, i na „Politykę 
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Polską”, choć dwie ostatnie grupy były chyba bardziej na cenzurowanym za 

otwarte odwoływanie się do myśli narodowo-demokratycznej. 
Ta ostatnia za sprawą pracy formacyjnej przedsierpniowego „Bratniaka”  

i RMP stała się pierwotną „matrycą” myślenia środowiska „Polityki Polskiej”. 

Autorzy podzielali więc przekonanie, że odzyskiwanie PRL z rąk komunistów 
musi się zacząć od pracy programowej, że jedną z przyczyn porażki „Solidarno-

ści” było myślenie w kategoriach doraźnych, reaktywnych, to, że nie wytworzy-

ła poza strajkami i demonstracjami żadnego narzędzia nacisku na komunistów19. 
Strategia głównego nurtu „Solidarności” była bowiem czysto negatywna, spro-

wadzała się do obrony związku, prześladowanych, praw człowieka  

a często po prostu do gestu niezgody i moralnego oburzenia20. 

Swoją strategię autorzy „Polityki Polskiej” czasem określali wczesnoen-
deckim terminem „obrony czynnej” albo przedstawiali jako „uaktualnienie pro-

gramu kardynała Wyszyńskiego”. Cel był maksymalistyczny – niepodległość. 

Jednak podchodząc realistycznie do geopolitycznego położenia Polski rozumia-
no, że dążenie do niego oznacza przede wszystkim kształtowanie  

w warunkach niesuwerennego państwa „narodu wewnętrznie suwerennego”, 

czyli wspólnoty świadomie kształtującej swój los, świadomej swych celów, 

wiernej dziedzictwu historycznemu.  
W praktyce miało to oznaczać „uzyskanie autonomii kulturalnej i nauko-

wej”, upowszechnianie dóbr kultury, uwolnienie drobnej przedsiębiorczości 

(zakładanie firm, spółdzielni), ale również wychowanie elit społecznych i poli-
tycznych (w tym kształtowanie niezależnej od komunistów hierarchii autoryte-

tów), określenie powszechnie akceptowanych kanonów polityki wobec Niemiec, 

czy „obronę moralną narodu” (ograniczenie aborcji, nadużywania alkoholu, 
zwrócenie Kościołowi zakładów opiekuńczych i wychowawczych). Niektóre z 

tych postulatów wysuwano również na łamach pism głównego nurtu „Solidarno-

ści” (np. niezależna od komunistów kultura), jednak podnoszenie innych było 

rzuceniem rękawicy konserwatywno-liberalno-socjalistycznemu konsensusowi 
(np. ograniczenie aborcji). 

Odkrywanie przez publicystów „Polityki Polskiej” innych niż endecka tra-

dycji prawicowego myślenia zaowocowało feerią pomysłów, które od biedy 
mieściły się w pojęciu obrony czynnej, ale bardziej wskazywały na pluralistycz-

ny charakter i pisma i środowiska. Marian Piłka pisał więc jako jeden  

z pierwszych publicystów polskich o zagrożeniach demograficznych (co akurat 
dobrze korespondowało z tradycją endecką)21, programowy tekst Między Polską 

naszych pragnień, a Polską naszych możliwości podnosił postulat maksymalnej 

decentralizacji uwzględniającej specyfikę regionów22, a Andrzej Grajewski 

zwracał uwagę na niezrozumianą przez większość Polaków, nie tylko komuni-
stów, specyfikę Śląska23. 
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Dość szybko „Polityka Polska” musiała odpowiedzieć sobie na pytanie  

o granice tego pluralizmu, co doprowadziło do sporu, który na długie lata 
ukształtował dwa języki, dwie wyraźnie różne wersje polskiej prawicowości. 

W 1984 r. w środowisku „Polityki Polskiej” pojawił się bowiem pomysł 

wydania polskiego tłumaczenia książki amerykańskiego neokonserwatysty Mi-
chaela Novaka Duch demokratycznego kapitalizmu. Specyfika ideowej propozy-

cji Novaka polegała na tym, że w błyskotliwy sposób łączył on odnowiony po 

Soborze Watykańskim II katolicyzm z amerykańskim doświadczeniem wolnego, 
pluralistycznego społeczeństwa i pełną akceptacją wolnego rynku. Novak budził 

więc podwójną kontrowersję. 

Po pierwsze, w duchu weberowskim wskazywał na etyczne fundamenty 

kapitalizmu, które z tradycyjną katolicką nauką społeczną nie miały wiele 
wspólnego (pierwsza otwarcie prorynkowa encyklika społeczna, Centesimus 

annus Jana Pawła II, ukaże się dopiero w 1991 r.). Stąd Marek Jurek, już po 

wydaniu książki Novaka zwracał uwagę, iż autor ten nie rozumie, że „ekono-
mizm”, uznanie kryteriów ekonomicznych za wyłączne w ocenie działalności 

gospodarczej niesie istotne niebezpieczeństwa. Postęp ekonomiczny może bo-

wiem „okresowo” wchodzić w kolizję z poszanowaniem praw pracowniczych, 

czy zasadą solidarności społecznej. Z katolickiej, personalistycznej perspektywy 
każdy model polityki i gospodarki powinien uwzględniać troskę  

o dobro wspólne, odpowiedzialność za wspólnotę, a nadmierne rozwarstwienie, 

skutek bogacenia się, może prowadzić do naruszenia harmonii we wspólnocie, 
osłabienia więzi społecznych24.  

Jurkowi odpowiadał Paweł Ziółek, choć warto zauważyć, że teksty w po-

dobnym duchu ukazywały się w „Polityce Polskiej” już wcześniej: „Kościół  
z racji powołania do oceny człowieka we wszystkim co on czyni, a więc jako 

homo religiosus, politicus, oeconomicus itd., ma prawo do przestrzegania go 

przed takimi działaniami, które (bez względu na swą celowość) prowadzą do 

grzechu. Ratione peccati upoważnia Kościół do przestrzegania i upominania, ale 
nie czyni z nauk Kościoła programu. (…) Jedność etyki publicznej i prywatnej 

nie oznacza ich tożsamości, w przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z 

moralistyką zamiast polityki i zagubilibyśmy autonomiczność sfery publicznej i 
gospodarczej”. Jest to szczególnie istotne dziś, gdy „nowy jeszcze nie spełniony 

świat [wolności i rynku – przyp. AW] domaga się od chrześcijan nowych odpo-

wiedzi, jest znakiem czasu, z którym Kościół i świeccy katolicy muszą sobie 
poradzić. Nie można jednak zrozumieć tego, co nadchodzi, trzymając się starych 

formuł  

i recept – egalitaryzmu, etatyzmu, samorządów robotniczych, związków zawo-

dowych, redystrybucji dochodu społecznego itp. Przyszły świat będzie o wiele 
bardziej indywidualistyczny, niż dzisiejszy (…) Działalność gospodarcza z pew-

nością nie zastąpi polityki (…). Ale kładzie ona fundamenty pod społeczeństwo 
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obywatelskie, może uczynić Polaków bardziej odpowiedzialnymi, pracowitymi i 

przedsiębiorczymi. Pomoże wypracować cnoty, których nie może przecież na-
uczyć Kościół (…)”. Polacy, konkludował Ziółek, są bez wolnej gospodarki  

w dzisiejszym świecie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej jako naród skazani 

na polityczną i cywilizacyjną zagładę25. 
Już z tej polemiki przebija drugi, ważniejszy chyba wymiar sporu o Nova-

ka. Fundamentem jego myślenia o wolnym społeczeństwie jest bowiem plura-

lizm, przekonanie, że współczesne społeczeństwo żyje pod „pustą kopułą”, nie 
ma wspólnych wartości metafizycznych, choć mają je wspólnoty wewnątrz spo-

łeczeństwa. Dla sporej grupy publicystów „Polityki Polskiej” było to nie do 

przyjęcia. Aleksander Hall przeczuwał, że wydanie takiego autora może narazić 

środowisko na konflikt z hierarchią kościelną26. Marek Jurek przedstawił funda-
mentalną krytykę oczywistej dla Novaka desakralizacji społeczności politycznej, 

wskazując na jej sprzeczność z ideą powszechności Kościoła oraz na zagrożenie 

zredukowaniem religijności do osobistych przeżyć i zepchnięciem religii do 
sfery prywatnej27. 

Ostatecznie przeważył pogląd, że „książka Novaka stanowić mogła na pol-

skim gruncie klarowną propozycję modernizacji w duchu nowoczesnych, demo-

kratycznych społeczeństw obywatelskich Zachodu, przy zachowaniu wierności 
tradycji narodowej”28. Jednak rację ma też Wojciech Turek twierdząc, że dysku-

sja ta „była zapowiedzią początku zejścia z drogi narodowo-katolickiej na drogę 

demoliberalną”29, czy wyrażając to mniej zaangażowanym językiem – począt-
kiem sporu między prawicowością, która postrzega współczesne zachodnie spo-

łeczeństwa jako dekadenckie, jako potencjalne zagrożenie dla polskości i katoli-

cyzmu, a prawicowością, która uznaje zachodnie demokracje za owoc historycz-
nej ewolucji cywilizacji Zachodu, dziś najlepiej odpowiadający godności osoby 

ludzkiej. 

Spór ten znalazł swój pełny wyraz na łamach „Polityki Polskiej” pod koniec 

lat 80-tych, gdy decydowała się strategia środowiska wobec perspektyw liberali-
zacji PRL-u. Jacek Bartyzel wyraźnie dystansował się od podejmowanych rów-

nież przez część środowiska „Polityki Polskiej” od połowy lat 80-tych inicjatyw 

tworzenia pojemniejszej od młodopolskiej prawicowej formuły politycznej, z 
których najbardziej znaną był Klub Myśli Politycznej „Dziekania”. Dla Bartyze-

la misja środowiska „Polityki Polskiej” powinna wychodzić poza żyjące pokole-

nie Polaków i polegać na „odbudowie etosu rycerskiego”, tworzeniu „nieomal 
zakonu politycznego”, który będzie strzegł „podeptanych autentycznych tabel 

wartości”, będzie przeciwstawiał się egalitarnym zabobonom, przypominał, że to 

najszlachetniejsi, a nie większość wyrażają wolę wspólnoty narodowej, która 

jest przecież wspólnotą pokoleń a nie jednostek,  
a zatem w praktyce prowadził działalność formacyjną a nie bieżąco polityczną30. 
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Odpowiedź Aleksandra Halla miała charakter nie tylko pragmatyczny 

(stronnictwo polityczne wymaga pojemniejszej formuły niż zawarta w deklaracji 
RMP), ale i zasadniczy. Hall zgadzał się, że podstawą polityki może i powinno 

być przekonanie o niezmiennej naturze ludzkiej, troska o wspólnoty zakorzenia-

jące człowieka w kulturze, ale równocześnie zdecydowanie stwierdzał, że ruch 
polityczny „nie może dociekać, jak ludzie identyfikujący się z nim odpowiadają 

na pytania pierwsze: o Boga, o dogmaty religijne…”31. Hall sprzeciwiał się bał-

wochwalczemu, imitacyjnemu podejściu do modernizacji charakterystycznemu 
dla środowisk lewicowych, zauważał, że Polacy z natury nie odstają od standar-

dów nowoczesności, a unowocześnienie to nie odwrócenie się od wartości, na 

których od wieków wspiera się życie narodu. Jednak równocześnie stwierdzał, 

że „nie odwrócimy procesów historycznych, które już zaszły”32. 
Te dwa języki prawicowości przetrwały pierwsze dekady III Rzeczypospo-

litej. Gdy z perspektywy końca lat 90-tych na użytek publikacji powstającej  

w dwudziestą rocznicę powołania Ruchu Młodej Polski Grzegorz Grzelak mó-
wił: „W RMP stawialiśmy pytania, oni [Zjednoczenie Chrześcijańsko-

Narodowe] znali wszystkie gotowe odpowiedzi. I w dodatku to nieustanne mie-

szanie porządku ziemskiego z nadprzyrodzonym…”, zaś Marian Piłka przeko-

nywał: „ZChN był najwierniejszym odbiciem tego, czego szukaliśmy zawsze w 
RMP. Obrona ludowego katolicyzmu, religia jako źródło społecznych zaanga-

żowań, religijna sankcja dla patriotyzmu” – to obaj mieli rację33. „Polityka Pol-

ska”, nawet bardziej niż RMP w sensie ścisłym, była bowiem miejscem, gdzie te 
dwie tożsamości prawicowe długo współistniały, miejscem, gdzie oboma tymi 

językami można było przesiąknąć. 

Gdy w 1989 r. przyszedł czas realizacji strategii dyskutowanych na łamach 
„Polityki Polskiej”, okazało się, że przejście od „budowania prawicy (…) sło-

wami” do udziału w (prawie) demokratycznej polityce nastręczało nieprzewi-

dywanych trudności. Jacek Bartyzel konsekwentnie trzymał się z dala od demo-

kratycznej polityki, tworząc elitarne kluby i pisma konserwatywne, wydając 
kolejne książki, w końcu zostając profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Aleksander Hall wbrew własnym dyrektywom tworzenia szerokiej, ale wyrazi-

ście prawicowej formacji politycznej, włączył się w prace ogólnosolidarnościo-
wego Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie (KO), uznając, że podkre-

ślanie własnej odrębności, gdy – jak sądzono – najważniejsza była konsolidacja 

opozycji, może zaszkodzić w walce z komunistami. Kiedy okazało się, że KO 
nie będzie reprezentantem pluralistycznej opozycji, ale ciałem opartym na koop-

tacji przez wąską grupę liderów, Hall odmówił kandydowania w wyborach  

4 czerwca 1989 r. i podjął spóźnioną próbę tworzenia prawicowego stronnictwa 

(Forum Prawicy Demokratycznej). Z kolei Marek Jurek, który zawsze prefero-
wał katolicko-narodową wyrazistość, nawet kosztem zawężenia szans na poli-

tyczny sukces, wystartował w 1989 r. z listy „drużyny Lecha Wałęsy” i został 
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członkiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego obok zdeklarowanych lewi-

cowców i liberałów. 
Późniejsze wybory autorów „Polityki Polskiej”, którzy zostali czynnymi 

politykami, można próbować tłumaczyć wspomnianymi wyżej przemyśleniami z 

końca lat 80-tych (np. Unia Demokratyczna kontra ZChN, Platforma Obywatel-
ska kontra Prawo i Sprawiedliwość), ale wydaje się, że w tych decyzjach klu-

czowe znaczenie odgrywały jednak czynniki zakorzenione w kontekście demo-

kratycznej już polityki lat 90-tych i nowego tysiąclecia. Czysto polityczne dzie-
dzictwo „Polityki Polskiej” przestało więc mieć znaczenie już u kolebki polskiej 

demokracji, za to język, czy raczej języki wypracowane na łamach tego pisma 

były jeszcze długo używane przez prawicowych polityków i publicystów. 

 
*  *  * 

 

Przedstawiany tu wybór tekstów próbuje, w duchu samej „Polityki Polskiej”, 
godzić marzenia z możliwościami. Ma z jednej strony pokazywać reprezenta-

tywne dla poszczególnych okresów rozwoju czasopisma i środowiska teksty.  

Z drugiej chce pozwolić na zakosztowanie publicystycznych smaków i smacz-

ków, które sprawiały, że „Polityka Polska” była po prostu ciekawym pismem, 
czytanym nie tylko przez adeptów prawicowości. To wszystko w ramach tomu o 

możliwej do zniesienia dla czytelnika i wydawcy objętości. Pierwotny wybór, 

przygotowany przez Małgorzatę Bartyzel, liczył prawie trzy tysiące stron ma-
szynopisu, z których prezentujemy ponad pięćset w nadziei, że pominiętych 

wątków i autorów nie ma zbyt wielu34.  
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PRÓBA SPOJRZENIA 

 
 

 

Niniejszy tekst, pisany w dziewiątym i dziesiątym miesiącu trwania stanu wo-

jennego, jest jedną z prób odpowiedzi na nurtujące nas pytania o przyszłość 

Polski i o to, co powinniśmy robić. Sądzę, że od odpowiedzi, jakich udzielą so-
bie Polacy na te podstawowe pytania, będzie wiele zależeć. One w decydującej 

mierze określą kształt polskiego jutra. 

Tekst nie pretenduje do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi, traktować go 
raczej należy jako jeden z głosów w dyskusji, która jest potrzebna nam wszyst-

kim. 

 

I 
 

Nie możemy budować programu na przyszłość bez podjęcia refleksji nad zjawi-

skami i wydarzeniami, zachodzącymi w Polsce w okresie ostatnich kilku lat. 
Łatwo jest wskazać końcową cezurę tego okresu. Stanowi ją oczywiście noc  

z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Początkową – trudniej. Nie można chyba jej wy-

znaczyć, biorąc za podstawę jedno wydarzenie, ale raczej ciąg zjawisk i wyda-

rzeń, uwidaczniających się w połowie lat siedemdziesiątych. Już dziś nie ulega 
wątpliwości, i to niezależnie od epilogu, jaki historia dopisze temu okresowi, że 

był to czas niezwykłej wagi w dziejach narodu. Właśnie taką miarą – dziejów 

narodu – trzeba go oceniać. 
Czas narodowego przebudzenia, aktywizacji naprzód stosunkowo wąskich 

środowisk ideowych i politycznych, elit moralnych, a później bardzo szerokich 

kręgów, milionów ludzi złączonych Polskim Sierpniem, ideą i ruchem Solidar-
ności. Czas wielkości. W świadomości wielu Polaków takie zjawiska, jak przed-

sierpniowa opozycja demokratyczna, a zwłaszcza Polski Sierpień i „Solidar-

ność”, stały się mitami a nawet narodowymi świętościami. Nie sprzyja to jednak 

ich obiektywnej ocenie, bo świętości się czci, a nie analizuje. Stąd niebezpie-
czeństwo idealizacji i apologetycznej obrony. Są one tym bardziej wytłumaczal-

ne, że zjawiska te są oszczerczo atakowane przez reżimową propagandę, usiłują-

cą tworzyć „czarną legendę”, której negatywnymi bohaterami mają być „siły 
antysocjalistyczne” i „ekstrema Solidarności”. A jednak obiektywna ocena jest 
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potrzebna. I nie decyduje w tym wypadku wzgląd na prawdę historyczną, cho-

ciaż jej ustalenie jest ważną sprawą. Ważniejsza jest przyszłość. Wielkości i 
zdobyczom omawianego okresu towarzyszyły również błędy, słabości i małość. 

Mają one swój niemały udział w klęsce, jaką ponieśliśmy 13 grudnia 1981 roku. 

Część z nich występuje do dzisiaj. Chcąc tworzyć przyszłość trzeba je znać, aby 
uniknąć raz już popełnionych błędów – tych, których nie musieliśmy zrobić – i 

zdawać sobie sprawę z tych naszych słabości i ograniczeń, których w bliskiej 

przyszłości przezwyciężyć nie możemy. 
Jestem zdecydowanym przeciwnikiem poglądu, że wydarzenia z grudnia 81 

były nieuniknionym następstwem Polskiego Sierpnia. Uważam, że nie udało się 

nam w pełni wykorzystać olbrzymiej szansy, jaką dawały wydarzenia lata 80 

roku i powstanie „Solidarności”. 
W znacznej mierze jest to nasza wina. Nasza, a więc społeczeństwa i jego 

autentycznych grup przywódczych. 

Taki pogląd wcale nie jest powszechnie przyjmowany. Są ludzie, którym 
wystarcza stwierdzenie, że klęsce 13 grudnia winni są komuniści, którzy zdra-

dziecko wydali wojnę własnemu narodowi, nie dbając o wcześniejsze jej wypo-

wiedzenie. To na pewno prawda, ale nie cała. Zadowolenie się stwierdzeniem 

tego, co najjaskrawiej widoczne. 
Liczni są także zwolennicy fatalistyczno-determinacyjnej teorii tłumaczą-

cej, że „to musiało się stać”. Według nich system komunistyczny nie mógł się 

pogodzić z niezależnym od siebie ruchem, skupiającym w dodatku większość 
społeczeństwa. Musiało więc dojść do starcia, którego rezultat był przesądzony. 

Niewiadomą mógł stanowić jedynie termin konfrontacji oraz rozmiary strat po-

niesionych przez społeczeństwo. Zwolennicy tej teorii dzielą się na tych, którzy 
uważają, że i tak pomimo wszystko „opłacało się”, warto było robić „Solidar-

ność”, i na takich, którzy odwołują się do niej, aby usprawiedliwić bezcelowość 

oporu wobec „pogrudniowego porządku”, wspierać postawy asekuranckie, a 

nawet kolaboracyjne. 
W środowiskach, które przyjęły postawę czynnego sprzeciwu wobec „wo-

jennej rzeczywistości” bardzo powszechnie spotyka się pogląd, że 13 grudnia 

stanowi jedynie przegraną bitwę w wojnie, która trwa i może być wygrana przez 
naród. Na wojnie zaś trzeba walczyć, a nie teoretyzować i dokonywać wiwisek-

cji, prowadzących do szukania winnych i osłabiania morale we własnym obozie. 

Nie chodzi jednak o poszukiwanie winnych. Wiem także, że grudzień ’81 
nie rozstrzygnął rezultatu konfliktu pomiędzy władzą komunistyczną a narodem. 

Nie zachwiał też zdobyczami Sierpnia w sferze świadomości i postaw społecz-

nych. Nie był jednak tylko incydentem, przeniósł konflikt na płaszczyznę drama-

tycznej konfrontacji. Naród codziennie płaci za to wysoką cenę, a może ona 
okazać się jeszcze zdecydowanie wyższa w przyszłości. 13 grudnia ’81 stworzył 

zupełnie nową sytuację, zamknął pewien ważny rozdział w historii Polski, 
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otwierając zarazem następny. Właśnie dlatego, że walka toczy się nadal, musimy 

szukać błędów, jakie my sami popełniliśmy do tej pory. Złe wystawilibyśmy 
sobie świadectwo, zadowalając się stwierdzeniem, że racja moralna była po 

naszej stronie, a przeciwnik okazał się wiarołomny i podstępny. Choć to prawda. 

Konflikt pomiędzy komunistyczną władzą a narodem, wypełniający całą 
powojenną historię Polski, miał podwójne uwarunkowanie. 

1. Źródłem władzy komunistów w Polsce była wola Moskwy. Rozstrzygał 

fakt, iż w wyniku II wojny światowej znaleźliśmy się w strefie dominacji ra-
dzieckiej, co zostało przypieczętowane na konferencjach w Jałcie i Poczdamie. 

Komuniści, którzy dostali władzę w Polsce z rąk Stalina, przez cały czas pozo-

stawali wierni wyznaczonej im roli – narzędzia dominacji radzieckiej w naszym 

kraju. Nigdy nie uzyskali uwiarygodnienia swej władzy przez naród. Nie starali 
się też o to. Zresztą, w żadnym okresie, nawet w Październiku 1956, nie mogliby 

tego uzyskać drogą demokratycznych wyborów. Zewnętrzne pochodzenie ko-

munistycznej władzy, rola spełniana przez nią wobec Moskwy, to aż nadto wy-
starczające powody jej konfliktu z narodem. Czuł on wyraźnie, że władza jest 

obca i przedkłada lojalność w stosunku do potężnego protektora ponad zobowią-

zania wobec własnego społeczeństwa. W istocie przez cały powojenny okres 

znieważano poczucie polskiej godności i dumy narodowej, chociaż  
z pewnością do roku 1956 czyniono to bezwzględniej i bardziej otwarcie. Pro-

blem nie ograniczał się jednak tylko do sfery uczuć. Chodziło również o wy-

mierny interes narodowy. 
Ważny, ale jedyny zysk Polski wynikający z uzależnienia Polski od ZSRR, 

to uzyskanie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Z upływem lat coraz mniej 

liczni byli jednak Polacy, którzy uważaliby, że jej trwałość jest nierozerwalnie 
związana z zachowaniem porządku jałtańskiego w Europie i utrzymaniem ścisłej 

zależności Polski od ZSRR. Ten nasz zysk nie był oczywiście bezinteresownym 

darem Związku Radzieckiego dla Polski, wiązał się z utratą przez nią połowy 

przedwojennego terytorium państwowego na rzecz ZSRR i oznaczał znaczne 
przesunięcie na zachód radzieckiej sfery wpływów. Przyszły los Niemiec stano-

wił w owym czasie niewiadomą. Za ten zysk płaciliśmy zależnością polityczną, 

zależnością i eksploatacją gospodarczą, budową, a następnie podtrzymywaniem 
niewydajnego, marnotrawnego systemu ekonomicznego. 

2. Stalin nie zadowolił się narzuceniem Polsce rządu prorosyjskiego, sta-

nowiącego gwarancję dla imperialnych interesów ZSRR. Od czasu rewolucji 
październikowej Rosja przestała być mocarstwem takim jak inne. Stawała się 

mocarstwem ideologicznym, dyspozycyjnym centrum światowego ruchu komu-

nistycznego. Fakt ten stał się zresztą jednym z głównym powodów nowej rosyj-

skiej potęgi. Środkowoeuropejskie kraje, które zostały politycznie uzależnione 
od ZSRR, miały także zostać upodobnione do „pierwszego socjalistycznego 

państwa”. Miano w nich zbudować nowy ustrój. Dotyczyło to oczywiście rów-
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nież Polski. Oznaczało to poddanie społeczeństwa polskiego tej samej „obróbce” 

– chociaż prowadzonej u nas przy pomocy nieco mniej drastycznych  
i stosowanych na znacznie mniejszą skalę środków – jaką przechodzili wcze-

śniej mieszkańcy radzieckiego państwa. Komunizm – to cały totalny system. 

Polityka, ideologia, kultura, gospodarka. Gdy jest w ofensywie – a tak było  
w Polsce do 1956 roku – dąży do ogarnięcia i podporządkowania sobie całości 

życia społeczeństwa i życia jednostki. I to była druga podstawowa przyczyna 

konfliktu pomiędzy komunistami a narodem. 
Olbrzymia większość Polaków nie mogła pogodzić się z ciasnym „gorse-

tem”, w który usiłowano ich wtłoczyć. To, co niósł komunizm w sferze idei, 

kultury, instytucji i praktyki życia politycznego i społecznego, pozostawało  

w zasadniczej sprzeczności z wartościami i ideałami, na fundamencie których 
kształtował się naród polski. Zaakceptowanie nowego systemu oznaczałoby 

zerwanie związku z cywilizacją chrześcijańsko-europejską i z dziedzictwem 

narodowym. Gdyby jeszcze ten system, mimo swej genezy i wszystkich odrzu-
canych przez naród cech, potrafił zapewnić ludziom materialny dostatek i go-

spodarczy rozwój kraju! Lecz i w tej dziedzinie przynosił upadek i niedostatek. 

Marnotrawił pracę narodu. 

Konflikt pomiędzy komunistyczną władzą a narodem jest z pewnością 
głównym problemem dziejów wewnętrznych Polski w okresie powojennym. 

Przechodził on różne fazy, których opisanie złożyłoby się na podręcznik historii 

„Polski Ludowej”. Nie jest moim zamiarem pisanie takiego podręcznika. Pragnę 
jedynie zwrócić uwagę na pewne charakterystyczne, posiadające trwały charak-

ter cechy tego konfliktu. 

1. Za wyjątkiem początkowego okresu – kończącego się najpóźniej wybo-
rami do Sejmu w 1947 roku – celem walki prowadzonej przez społeczeństwo nie 

było zdobycie władzy politycznej, a więc odebranie jej z rąk komunistów. Próby 

współuczestniczenia we władzy autentycznych reprezentantów narodu zostały 

ostatecznie przekreślone, gdy okazało się, że referendum, wybory, działalność 
oficjalnej opozycji politycznej są jedynie aktami na pokaz, o tymczasowym za-

stosowaniu i w najmniejszej mierze nie będą decydować o tym, kto w Polsce 

będzie rządzić. O tym decydować miał świeżo ukształtowany międzynarodowy 
układ sił oraz argumenty siły i przemocy zastosowane w samym kraju. Czynniki 

te przesądzały o sukcesie komunistów. Co prawda było bardzo wielu Polaków, 

którzy uświadomili sobie wcześniej – przed doświadczeniami PSL-u i Stronnic-
twa Pracy – że nowy system nie skapituluje przed kartką wyborczą, a polityczne 

losy Polski zostały już rozstrzygnięte na polach bitew  

II wojny światowej i przy stołach konferencyjnych, przy których zasiadali 

przedstawiciele „wielkiej trójki”. 
Po likwidacji oficjalnej opozycji przyszedł czas pełnego rozkwitu stalini-

zmu w Polsce. W tej sytuacji formułowanie jako politycznego celu przywrócenia 
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narodowi politycznej suwerenności, odzyskania niepodległości byłoby czystą 

utopią. Narzucały się inne zadania i inne cele w prowadzonej przez społeczeń-
stwo walce: 

– zachowanie tożsamości narodu, jego duchowej wolności i jedności; 

– rozszerzenie zakresu wolności i praw Polaków do granic tego, co możli-
we w kraju „realnego socjalizmu”. 

Nie był to minimalizm. Z perspektywy przełomu lat czterdziestych i pięć-

dziesiątych ten program nosił wszelkie znamiona romantycznego maksymali-
zmu. Walka o te cele przebiegała na różnych płaszczyznach – o zachowanie 

indywidualnej gospodarki chłopskiej, o niezależność Kościoła Katolickiego,  

o autentyczny kształt polskiej kultury, o poszanowanie podstawowych praw 

ludzkich. 
W tych zmaganiach historyczną rolę odegrał Kościół Katolicki na czele  

z Prymasem Tysiąclecia, ks. kardynałem Stefanem Wyszyńskim. W systemie, 

który niszczył wszystkie niezależne autorytety, zniszczył polskie życie politycz-
ne, wytrzebił elity ideowo-polityczne, ostał się autorytet Kościoła i jego Pryma-

sa. Oczywiście, i on został zaatakowany, szczególnie intensywnie  

w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych i w latach sześćdziesiątych. Wyszedł 

jednak umocniony z tej konfrontacji. Kościół stał się depozytariuszem narodo-
wej tożsamości i siłą rzeczy musiał przyjąć na siebie rolę reprezentanta intere-

sów narodu, przemawiać w jego imieniu, formułować podstawy narodowego 

programu, udzielać opieki wielu społecznym inicjatywom, które nie mogły się 
realizować w ówczesnych warunkach gdzie indziej, jak w Kościele, bądź przy 

jego poparciu. Na szczęście w okresie tak wielkich wymagań przewodził pol-

skiemu Kościołowi człowiek wielkiej miary, umiejący sprostać wyzwaniu czasu. 
Trzeba podjąć próbę interpretacji narodowego programu Prymasa Wyszyńskie-

go, mając przez cały czas na uwadze fakt, że był on ściśle związany z jego pro-

gramem religijnym. Oba uzupełniały się. Sądzę, że Prymas przyjmował założe-

nie, iż w geopolitycznym położeniu Polski, przy obowiązywaniu systemu jałtań-
skiego nie jest możliwe zastąpienie systemu ustrojowego państwa modelem, w 

którym głos decydujący należałby do narodu. Nie można tego osiągnąć ani jed-

norazowym zrywem, ani poprzez przekształcanie systemu „od wewnątrz”, ani 
drogą „wyrywania” przez społeczeństwo fragmentów struktur aparatu władzy. 

Trzeba więc przyjąć, że w danym historycznym czasie państwo polskie nie może 

być „nasze”, nie może być suwerenne, a próby podejmowane przez społeczeń-
stwo, aby zmienić ten stan rzeczy skazane są na niepowodzenie. Natomiast ce-

lem realnym, w pełni możliwym do osiągnięcia, chociaż bardzo trudnym, jest 

zbudowanie duchowej, wewnętrznej suwerenności narodu. Jeśli uda się to osią-

gnąć, Polska pozostanie sobą.  
Program ks. Prymasa Wyszyńskiego opierał się na myśleniu kategoriami 

historycznymi, na świadomości, że losy narodu rozstrzygają się na przestrzeni 
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życia pokoleń i na wiedzy, że nie można osiągnąć wszystkich narodowych ce-

lów „za jednym zamachem”. Był budowaniem siły narodu na pokolenia i służyć 
miał pokoleniom. Jego powodzenie przesądzałoby o tym, że gdy nadejdzie poli-

tyczna koniunktura i powstaną możliwości sięgnięcia po dalsze prawa narodu, 

Polacy będą przygotowani, aby to uczynić. Całkowicie błędne byłoby jednak 
odczytanie Prymasowskiego programu jako mającego służyć wyłącznie przy-

szłości – i na przyszłość odsuwającego narodową publiczną aktywność Polaków. 

Wręcz przeciwnie, Prymas Wyszyński inicjował i popierał akcje społecznego 
nacisku na władze, zmierzające do rozszerzenia praw i wolności narodu  

i człowieka „tu i teraz”. Zmuszały one totalitarny system do cofania się przed 

narodem. Program Prymasa zwracał się do każdego człowieka żyjącego w Pol-

sce i do całej narodowej wspólnoty. Umocnienie wiary, oparcie życia zbiorowe-
go o etykę chrześcijańską przynieść miało moralne odrodzenie społeczeństwa i 

zahamować procesy rozkładu, będące następstwem działań systemu.  

W swej nauce Prymas podkreślał związek pomiędzy katolicyzmem i polskością, 
zakorzenienie Polski w zachodniej, europejskiej cywilizacji, w jej wartościach  

i tradycji. Realizacji prymasowskiego programu służyły Jasnogórskie Śluby 

Narodu Polskiego z 1956 roku, Wielka Nowenna Tysiąclecia i szereg innych 

inicjatyw społeczno-religijnych.  
Rozważając wydarzenia ostatnich lat w Polsce, warto pamiętać o ich fun-

damentach nie zawsze widocznych „na pierwszy rzut oka”. 

2. System komunistyczny w Polsce cofał się i ulegał ewolucji na przestrzeni 
dziesięcioleci. Mogłoby się wydawać, że podstawowe elementy określające 

położenie narodu nie uległy zmianie – zależność od ZSRR, monopol władzy 

partii komunistycznej, kanony partyjnej ideologii. A jednak wielkim błędem 
byłoby stwierdzenie, że nic istotnego się nie zmieniło. Dla Polaków wcale nie 

było obojętne, czy mają niezależny, czy też podporządkowany państwu Kościół, 

indywidualne chłopskie czy skolektywizowane rolnictwo, jednostki czy dzie-

siątki tysięcy więźniów politycznych, polską czy też zsowietyzowaną kulturę. 
Niewątpliwie pomiędzy rokiem 1949 a 1975 życie w Polsce zmieniło się zdecy-

dowanie na korzyść. Stało się bardziej normalne, ludzkie. Uzyskaliśmy także na 

przestrzeni tych lat znacznie większy zakres wolności w porównaniu z innymi 
narodami znajdującymi się w strefie radzieckiej dominacji.  

Na ten stan rzeczy złożyły się różnorodne przyczyny: zmiany w światowej 

polityce, procesy ewolucji i rozkładu występujące w obozie komunistycznym, 
zwłaszcza po śmierci Stalina, ale istotną – chyba podstawową – rolę odegrała 

presja wywierana przez społeczeństwo polskie. Obrazowały ją nie tylko takie 

wydarzenia jak z lat 1956, 1966, 1968, 1970, 1976. To były punkty kulminacji  

i wybuchów, a presja miała trwały charakter. „Na pierwszej linii” walki z syste-
mem były czasami tylko nieliczne kręgi i jednostki, bywały też masy, ale zawsze 
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ci, którzy czynnie przeciwstawiali się systemowi, czuli za sobą poparcie i soli-

darność społeczeństwa. 
Partia komunistyczna cofała się przed społeczeństwem częściowo, zmienia-

ła się pod jego wpływem, ale sama również zmieniała społeczeństwo. Z biegiem 

lat, wraz ze wzrostem swej liczebności „polonizowała się”. Otwarta walka z 
tradycją i wartościami narodowymi ustąpiła miejsca „podrabianemu” nacjonali-

zmowi, w którym narodowymi bohaterami mogli być tak Kościuszko  

i Traugutt, jak Dzierżyński i Nowotko. Tworzono fałszywą interpretację dziejów 
narodu, których uwieńczeniem, „złotym wiekiem” miała być „Polska ludowa”. 

Jawną walkę z Kościołem zastępowała taktyka obłaskawiania i usypiania jego 

czujności. Terror czasów stalinowskich ustąpił miejsca stosunkowo łagodnym 

represjom czasów Gomułki i Gierka. Wojujący marksizm stopniowo ulegał re-
dukcji, utrzymując w okresie rządów Gierka rolę oficjalnej, ale w praktyce mar-

twej ideologii.  

Ascetyzm rewolucyjny oficjalnie głoszony w czasach stalinowskich, a po 
części i gomułkowskich, wyparty został przez jawnie głoszone za rządów Gierka 

burżuazyjne hasło „bogaćcie się!”.  

Ta gierkowska partia nie była już straszna. Nie traktowano jej już po-

wszechnie jako grupy renegatów na usługach obcego mocarstwa. Społeczeństwo 
zmuszało partię do odwrotu z pozycji zdobytych przez nią do roku 1956, ale 

proces ten nie miał wyłącznie jednostronnego kierunku. Również partia wpływa-

ła na społeczeństwo, „rozmiękczała” je. Jakkolwiek stale było bardzo daleko do 
akceptacji przez naród systemu, a zdecydowana większość społeczeństwa nadal 

pozostawała w milczącej opozycji, to jednak chyba w żadnym okresie historii 

PRL – jeśli nie liczyć pomyłki z Gomułką z października 1956 – nie było tak 
wielu ludzi pogodzonych z losem, obojętnych, skłonnych do doszukiwania się 

pozytywnych stron reżimu, co w pierwszej połowie rządów Gierka.  

Z pewnością główny na to wpływ miała względnie pomyślna sytuacja eko-

nomiczna tamtych lat, budowana (?) na kredytach zachodnich. A jednak w tym 
właśnie okresie zaczęły występować pierwsze oznaki zjawisk, które walnie 

przyczyniły się do radykalnej odmiany – Sierpnia 1980.  

Spróbujmy wymienić czynniki, które złożyły się na Polski Sierpień, na jego 
wymiar duchowy, ideowy i polityczny lub inaczej – zapytajmy o czynniki, bez 

których trudno go sobie wyobrazić, w każdym razie takim, jakim był. Nie zda-

rzyłby się on zapewne: 
1. Gdyby naród nie pozostał sobą mimo kilkudziesięciu lat rządów komuni-

stycznych. Polacy nie dali się zsowietyzować i gdy znaleźli się ludzie, którzy 

pierwsi przełamali barierę strachu, gdy ogół dostrzegł szansę na zmianę, społe-

czeństwo umiało upomnieć się o swoje prawa. Narodowa świadomość i pragnie-
nie wolności okazały się szczególnie silne w warstwie, która w myśl komuni-
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stycznej ideologii stanowić miała podstawę nowego systemu – wśród robotni-

ków wielkoprzemysłowych. 
2. Gdyby nie nastąpiło wejście w życie społeczne nowej, licznej generacji 

niepamiętającej wojny i czasów stalinowskich, a więc nieobciążonej gorzkim 

brzemieniem klęski i bezsilności wobec komunistycznego totalitaryzmu. 
3. Gdyby nie wybór na papieża kardynała Wojtyły i jego pielgrzymka do 

Polski w czerwcu 1979 roku. 

Wydarzenia te spowodowały skutki dwojakiego rodzaju: 
– nauka Jana Pawła II pogłębiła religijność Polaków, umacniając zarazem 

poczucie ludzkiej godności i świadomość praw należnych osobie ludzkiej, 

– umacniały świadomość narodowej wspólnoty i solidarności Polaków, 

manifestującej się w tak widoczny sposób zwłaszcza podczas czerwcowych dni 
1979 roku. Zobaczyliśmy się wówczas razem, doświadczyliśmy jedności na-

szych myśli i uczuć. 

4. Gdyby nie wyraźne pogarszanie się stopy życiowej społeczeństwa, będą-
ce konsekwencją rozpoczynającego się kryzysu PRL-owskiej gospodarki. 

5. Gdyby nie działalność opozycji demokratycznej. 

Jedne z tych czynników oddziałały bezpośrednio, wpływ innych był bar-

dziej złożony i pośredni. Dlatego nie ma sensu próba określenia, który z nich 
przyczynił się w największym stopniu do tego, że doszło do Polskiego Sierpnia  

i który zaważył najbardziej na jego charakterze. Swą uwagę chcę skupić na roli 

spełnionej przez opozycję demokratyczną. Miała ona wielki udział w zaktywi-
zowaniu społeczeństwa przed Sierpniem, wywarła w moim przekonaniu zasad-

niczy wpływ na polityczne oblicze sierpniowych strajków, wreszcie na ukształ-

towanie się i działalność „Solidarności”. 
 

Opozycja demokratyczna: wielkość i słabość (1976-sierpień 1980) 

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że demokratyczna opozycja otworzyła nowy 

okres w powojennej historii narodu. Jej ukształtowanie się było wprowadzeniem 
„nowej jakości do naszego życia społecznego”. W szkicach i artykułach powsta-

łych w kręgach opozycji demokratycznej, poświęconych jej początkom, ekspo-

nuje się na ogół akt woli, świadomy wybór dokonany przez ludzi, którzy prze-
łamali barierę strachu i zapoczątkowali jawną działalność opozycyjną na skalę 

niespotykaną w krajach „realnego socjalizmu”. Nie przywiązuje się natomiast 

należytej wagi do okoliczności miejsca i czasu, w jakich ta działalność była po-
dejmowana. 

Nie jest moim zamiarem, zwracając uwagę na ten fakt, pomniejszanie do-

niosłości decyzji ludzi inicjujących tę formę przeciwstawiania się komunistycz-

nemu totalitaryzmowi. Obierając tę drogę, wkraczali w nieznane, podejmowali 
znaczne ryzyko. Nikt z sygnatariuszy pierwszych listów protestacyjnych w 

sprawie projektowanych zmian w konstytucji, inicjatorów KOR-u i Ruchu 
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Obrony Praw Człowieka i Obywatela nie mógł być pewien, że nie będzie po-

zbawiony pracy, wyrzucony ze studiów, inwigilowany i szykanowany a nawet 
pozbawiony wolności. Decydując się na jawny sprzeciw wobec PRL-owskiej 

rzeczywistości, ludzie ci dokonywali moralnego wyboru o wielkim znaczeniu, 

dawali świadectwo odwagi cywilnej. 
Jest jednak faktem, że opozycja demokratyczna nie mogłaby powstać i od-

nieść sukcesu w żadnym innym okresie dziejów PRL. 

Ludzie, którzy w ten sposób chcieliby przełamać barierę strachu w latach 
sześćdziesiątych, już w początkowej swej działalności trafiliby do więzienia.  

I rzeczywiście trafiali. W okresie stalinowskim nie sposób sobie nawet wyobra-

zić podobnego zjawiska. Jakie więc były czynniki, które umożliwiły sukces 

opozycji demokratycznej i spowodowały, że już na samym początku swej dzia-
łalności nie napotkała na surowe represje?  

I. Opozycja demokratyczna rozpoczynała swą działalność wkrótce po pod-

pisaniu Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
w 1975 roku, w szczytowym okresie „détente”. Od początku „zimnej wojny” 

nigdy stosunki między Wschodem a Zachodem nie były tak dobre jak wówczas. 

Położy im kres bezpośrednia interwencja radziecka w Afganistanie w grudniu 

1979 roku. Od tego czasu będą one pogarszać się, zwłaszcza po wyborze Ronal-
da Reagana na prezydenta USA w listopadzie 1980 roku. 

„Détente” z podnoszoną przez Zachód sprawą przestrzegania praw czło-

wieka, stwarzała szczególnie sprzyjającą koniunkturę dla podjęcia w Polsce 
działalności, która obronę praw ludzkich postawiłaby w centrum swej uwagi. 

II. Rosnące uzależnienie gospodarki PRL-owskiej od technologii i kredy-

tów zachodnich. Czynnik ten niewątpliwie ograniczał swobodę manewru reżimu  
w stosunku do opozycji. Zależało mu na opinii liberalnego i „oświeconego”  

w oczach rządów, opinii publicznej i wpływowych kół zachodniego świata. 

Udało mu się to zresztą w znacznej mierze osiągnąć. Zwłaszcza, że sytuacja  

w Polsce oceniana była na Zachodzie na tle stosunków panujących w innych 
krajach uzależnionych od ZSRR. Zresztą w porównaniu z Husákiem

1
, Honecke-

rem
2
 czy Ceauşescu

3
 Gierek rzeczywiście mógł uchodzić za liberała. 

III. Zakres wolności wywalczony przez społeczeństwo polskie do połowy 
lat siedemdziesiątych był znaczny, nieporównywalnie większy niż w jakimkol-

wiek innym kraju bloku radzieckiego. Polacy po prostu zdążyli już odwyknąć od 

atmosfery czasów stalinowskich, gdy rządził strach. 
Ze znacznego zakresu wolności korzystały środowiska intelektualne. Opo-

zycja demokratyczna miała rozpocząć swą działalność napotykając na początku 

swej drogi na te środowiska i kręgi społeczne, które przyzwyczaiły się już do 

względnej wolności. Mogła w nich liczyć na aktywne poparcie. Podjęcie polity-
ki surowych represji w stosunku do opozycji utrudniał władzom także fakt, że 

niepokorne polskie społeczeństwo miało silną instytucję życia narodowego – 
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Kościół Katolicki, który niejednokrotnie występował w obronie praw człowieka 

i domagał się respektowania konstytucyjnych praw obywatelskich. 
IV. Specyficzne cechy gierkowskiej ekipy. Ludzie rządzący Polską w latach 

siedemdziesiątych przywiązywali wielką wagę do fasady. Ta, w ich mniemaniu, 

prezentowała się dobrze. Obowiązywało propagandowe hasło o moralnej i poli-
tycznej jedności narodu, skupionego wokół partii i jej pierwszego sekretarza. 

Rozpoczęcie ostrej walki z opozycją mogło ten obraz zamącić, spowodować 

kłopoty. A tych kierownictwo gierkowskie sobie nie życzyło. Niewątpliwie też 
w pierwszym okresie działania opozycji demokratycznej lekceważyło jej wpływ, 

liczyło na jej wyizolowanie ze społeczeństwa, na kontrolę i infiltrację agentural-

no-policyjną, łatwą – jak mogło się wydawać – ze względu na otwarty charakter 

opozycji i jawność jej działania. 
Jak sądzę, wymieniłem główne powody, dla których w pierwszym okresie 

istnienia opozycji demokratycznej władze nie zdecydowały się na generalną  

z nią rozprawę. Koszty, jakie poniosłyby w wyniku takiej operacji, musiały się 
im wydawać większe od oczekiwanych korzyści. W okresie późniejszym zada-

nie było jeszcze trudniejsze. „Opozycyjna zaraza” rozwijała się szybko w społe-

czeństwie i podjęcie z nią rozprawy przysporzyć mogło rządzącej ekipie sporo 

kłopotu. Zwłaszcza że sytuacja gospodarcza pogarszała się, a wraz z nią nastroje 
społeczne.  

A później przyszedł sierpień 1980 roku. 

Ludzie inicjujący działalność opozycji demokratycznej uczynili początko-
wo bardzo wiele, aby utrudnić władzom podjęcie frontalnego ataku. Występo-

wali w obronie praw obywatelskich zagwarantowanych w konstytucji PRL  

i aktach prawa międzynarodowego, podpisanych i ratyfikowanych przez władze 
Polski Ludowej. Pierwsze kroki stawiali ostrożnie i z dużą zręcznością.  

W pierwszej dużej akcji – proteście przeciwko projektowanym zmianom  

w konstytucji PRL – uczestniczyli także świeccy działacze katoliccy z ruchu 

znakowskiego i Klubów Inteligencji Katolickiej, liczni intelektualiści i ludzie 
kultury o powszechnie znanych nazwiskach; co jednak najważniejsze głos prote-

stujących współbrzmiał z głosem episkopatu Kościoła Katolickiego. Pierwszym 

krokiem opozycji, z którym wiązało się naprawdę poważne ryzyko, było utwo-
rzenie Komitetu Obrony Robotników we wrześniu 1976 roku. Ale i w tym przy-

padku uczyniono wiele, aby je ograniczyć. W skład Komitetu, obok ludzi, któ-

rym władze mogły „przypiąć etykietkę” zadeklarowanych „antysocjalistycz-
nych” opozycjonistów, weszli także ludzie powszechnie znani i szanowani, 

społecznicy, a nie politycy. Komitet wystąpił w sprawie dobrze znanej społe-

czeństwu. Krzywda robotników Radomia i Ursusa była ewidentna, sympatia 

opinii publicznej dla ofiar bezprawia – jednoznaczna. Wreszcie, doskonały  
z propagandowego punktu widzenia okazał się wybór nazwy komitetu, KOR 

stawiał w szczególnie niewygodnej sytuacji robotniczą rzekomo władzę. 
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Również formuła wyjściowa Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela 

była przemyślana i trudna do zaatakowania. Jawność działania okazała się wiel-
kim sukcesem opozycji. Budziła szacunek i zaufanie społeczeństwa, utrudniała 

władzom podjęcie represji. 

Pierwszeństwo w upowszechnianiu tej nowej metody walki z totalitary-
zmem należy przyznać bezsprzecznie post-marksistowskim środowiskom, 

„kombatantom” Marca 68 roku. Nie sposób nie wymienić w tym miejscu na-

zwisk Jacka Kuronia i Adama Michnika. Oni i ich przyjaciele próbowali tej me-
tody działania już w latach sześćdziesiątych, chociaż czynili to wówczas z in-

nych pozycji ideowych. Za prekursorski można chyba uznać List otwarty do 

partii Kuronia i Modzelewskiego z 1964 roku. Spotykali się jednak z represjami. 

Szli do więzień. Czas nie dojrzał. 
Sytuacja drugiej połowy lat siedemdziesiątych była zdecydowanie korzyst-

niejsza. Dlaczego „komandosi”
4
 byli pierwsi? Sądzę, że znaczną rolę odegrał 

dorobek i doświadczenia lat sześćdziesiątych. Powstało wówczas solidarne i 
sprawdzone we wspólnym działaniu środowisko, dysponujące dobrymi kontak-

tami z intelektualnymi kręgami stolicy, przyjaciółmi na Zachodzie (emigracja 

pomarcowa) oraz leaderami o niekwestionowanym w środowisku autorytecie. Z 

pewnością nie bez znaczenia był fakt, że środowisko to „startowało”  
z pozycji dysydenckich. Miało więc w początkowym okresie – w latach sześć-

dziesiątych – nie tylko wrogów, ale również i protektorów w partyjnym „esta-

blishmencie”. Zyskało czas na dojrzenie i okrzepnięcie. Nie zostało rozbite na 
początku drogi. Słuszna była uwaga wypowiedziana kiedyś przez Jacka Kuronia, 

że aby wkroczyć na tę drogę trzeba było mieć pewne minimum zaufania do sys-

temu. 
O to zaufanie innym środowiskom było trudniej. Wielkim sukcesem „mar-

cowców” było przekonanie i pozyskanie do wypracowywanej przez siebie formy 

przeciwstawiania się systemowi pewnej liczby osób ze środowisk intelektual-

nych o głośnych nazwiskach, w pewien sposób zabezpieczonych przed policyj-
nymi represjami, a także działaczy z kręgów Klubów Inteligencji Katolickiej. 

Wzmacniali oni autorytet opozycji, uwierzytelniali ją wobec szerokich kręgów 

społecznych. Później przekonali się do formuły działania opozycji demokratycz-
nej ludzie, których można nazwać „fundamentalistycznymi” przeciwnikami 

systemu PRL-owskiego. Nie mieli oni nigdy w stosunku do niego żadnych złu-

dzeń.  
Wywodzili się oni ze środowisk o żywej tradycji niepodległościowej. Zna-

leźli się wśród nich byli AK-owcy i WiN-owcy, członkowie nie-lewicowych 

partii i stronnictw II Rzeczypospolitej oraz przedstawiciele młodszej generacji, 

ukształtowani na wartościach tradycyjnego, niepodległościowego patriotyzmu. 
Eksterminowani i prześladowani w pierwszym okresie Polski Ludowej, konser-

wowali wartości narodowe w wąskich kręgach bezpośredniego oddziaływania, 
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bądź prowadzili działalność społeczną w oparciu o Kościół. Niektórzy podej-

mowali próby konspiracyjne, najgłośniejszą z nich był „Ruch”
5
. Początkowo z 

pewną nieufnością – chociaż nie wszyscy – przyglądali się pierwszym krokom 

opozycji demokratycznej. Oddziaływało doświadczenie wyniesione z wcześniej-

szego okresu dziejów „ludowego państwa”. Spodziewali się represji, a to, że nie 
następują, tłumaczyli sobie chęcią „rozpracowania” nie tylko bezpośrednio za-

angażowanych w działalność, ale również „opozycyjnego zaplecza”. Spodzie-

wane uderzenie jednak nie następowało, a opozycja odnosiła coraz większe suk-
cesy. Wreszcie w marcu 1977 ludzie wywodzący się z tych środowisk zdecydo-

wali się na proklamowanie Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w 

Polsce i od początku uzyskali w nim dominującą pozycję. Wreszcie grupa naj-

liczniejsza, która zadecydowała o sukcesie opozycji – młodzież. Młoda inteli-
gencja, robotnicy, studenci i uczniowie na ogół byli to ludzie o nieukształtowa-

nych jeszcze poglądach politycznych, niemogący jednak pogodzić się  

z PRL-owską rzeczywistością. Ich akces do opozycji był przede wszystkim wy-
borem moralnym, przyjęciem postawy aktywnego sprzeciwu wobec zła. Nie-

rzadko wypływał także z poczucia beznadziejności i braku perspektyw na reali-

zację własnych aspiracji w Polsce Gierka. Ofiarni, wykonujący czarną robotę, 

dojrzewali i kształtowali swe polityczne poglądy już w trakcie swej publicznej 
działalności. 

Nie chcę szczegółowo analizować ideowo-politycznej geografii opozycji. 

Najbardziej generalny, ale daleki od precyzji, to podział na środowiska związane 
z KSS KOR i ukształtowane wokół Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywate-

la.  

W pierwszych dominowało przywiązanie do szeroko pojmowanego etosu 
lewicy, na ogół wiążące się z laickim światopoglądem; podkreślano wierność 

wartościom demokratycznym, obawiano się nie tylko komunizmu, ale przestrze-

gano także przed polskim nacjonalizmem. Przede wszystkim dziełem środowisk 

korowskich było wypracowanie formuły i skuteczne jej stosowanie samoorgani-
zowania się społeczeństwa w ruchy społeczne poza strukturami władzy. Ich 

działalność nastawiona była na konkret, na skuteczność. Przynosiła sukcesy, 

kształtując zarazem spory zastęp sprawnych i ofiarnych działaczy społecznych. 
KSS KOR unikał początkowo programowych deklaracji politycznych. Wynikało 

to zarówno z taktycznej powściągliwości, jak też z różnic  

w politycznych poglądach występujących w gronie jego działaczy. Komitet 
stwarzał przede wszystkim fakty, a nie deklaracje. Formułowania politycznego 

programu w coraz większym stopniu podejmowały się poszczególne korowskie 

środowiska. Z pewnością najważniejsze skupiało się wokół Jacka Kuronia  

i Adama Michnika. Przylgnęła do niego nazwa „lewicy laickiej”. KSS KOR 
coraz częściej był oglądany i oceniany właśnie poprzez pryzmat „lewicy laic-

kiej”. Bez wątpienia środowisko to okazało się najbardziej upolitycznione i za-
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awansowane w budowaniu programu działania. Jego trzon wywodził się prze-

cież z „marcowych komandosów”. Wyraźnie wyodrębniła się także grupa sku-
piona wokół pisma „Głos”

6
. Ta coraz wyraźniej ewoluowała w kierunku pro-

gramu niepodległościowego. 

Dla środowisk, które działały w ramach ROPCiO, obok działalności wy-
pływającej z samej nazwy ugrupowania, chociaż prowadzonej – w porównaniu  

z KSS KOR – z mniejszym rozmachem i ze skromniejszymi efektami (także 

przy pomocy znacznie mniejszych środków materialnych), charakterystyczne 
było eksponowanie wartości narodowych, wierności idei niepodległości Polski, 

radykalny sprzeciw wobec ideologii i systemu komunistycznego. Środowiska 

RO w swej zdecydowanej większości podkreślały swój katolicki charakter. 

Pierwsze zaczęły w miarę regularnie wydawać poza zasięgiem cenzury nieza-
leżne pismo z prawdziwego zdarzenia – „Opinię”. Od wiosny 1978 rozpoczęła 

się dezintegracja Ruchu Obrony. Wyłoniły się z niego trzy ugrupowania o wy-

raźniej zarysowanym profilu: 
1. Konfederacja Polski Niepodległej, która uznała się za partię polityczną  

o niepodległościowym programie. Rolę przywódczą w KPN odgrywał Leszek 

Moczulski. 

2. Ruch Młodej Polski – ideowy ruch personalistyczno-narodowy skupiają-
cy znaczną część młodzieżowych środowisk RO. 

3. Ruch Wolnych Demokratów, ukształtowany jeszcze przed powstaniem 

RO, najwierniej trzymający się początkowej formuły RO, której RWD-cy byli 
głównymi autorami. Na płaszczyźnie politycznej RWD-cy byli autorami formu-

ły uznającej PRL za niepodległe, lecz pozbawione suwerenności państwo. Za 

główne swe zadanie uważali przekształcenie PRL drogą ewolucji z państwa 
zdominowanego przez PZPR w państwo o strukturach demokratycznych. 

Podejmijmy próbę bilansu dokonań środowisk opozycji demokratycznej  

w okresie przedsierpniowym. Czym dysponowały one, gdy nadszedł czas straj-

ków latem 1980 roku? Zwróćmy jednak baczniejszą uwagę nie na osiągnięcia – 
te bowiem są lepiej znane i na ogół oczywiste, lecz na istotne luki opozycyjnego 

dorobku. Uważam, że w istotny sposób zaważyły one na wydarzeniach posierp-

niowego okresu. Zacznijmy jednak od pozytywnych dokonań: 
I. Do Sierpnia 80 roku środowiska te, a więc w okresie niespełna pięciolet-

niej działalności (biorąc za początek akcję protestacyjną przeciwko zmianom  

w Konstytucji PRL), zdobyły potężny moralny kapitał. Zyskały sympatię i po-
parcie szerokich kręgów społecznych. Było to wynikiem sukcesów odnoszonych 

przez opozycję w walce z totalitaryzmem, widocznej dla każdego – kto chciał 

widzieć – skuteczności obranej przez nią metody działania. Było to wynikiem 

solidarności z tymi, którzy się odważyli mówić głośno to, co czuły miliony Po-
laków. Uwrażliwiali na takie wartości jak Godność, Wolność, Prawda; przywra-

cali prawdziwe znaczenie takim słowom jak Polska, patriotyzm. 
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II. Opozycja demokratyczna wytworzyła szereg autentycznych elit społecz-

nych, przygotowanych do działalności publicznej. Na przestrzeni kilku lat liczba 
ludzi zaangażowanych w jej działalność uległa zwielokrotnieniu. Ludzi ofiar-

nych, na ogół w pełni świadomych wyboru życiowego, jakiego dokonywali 

przystępując do opozycyjnej działalności. Byli co prawda wśród nich także ży-
ciowi „nieudacznicy”, „postrzeleńcy”, byli także agenci Służby Bezpieczeństwa. 

Były wewnątrz-opozycyjne swary i insynuacje. Nie to jednak dominowało – w 

duchowym klimacie przedsierpniowej opozycji było coś niezwykle pociągające-
go i cennego, normalność, radość życia, a jednocześnie poczucie misji, jaką ma 

się do spełnienia w społeczeństwie – misji, z którą się nie obnosi, ale którą stara 

się wypełniać. Ofiarni i wrażliwi na zło ludzie, pociągali swym przykładem na-

stępnych. Ci drudzy szybko wyrastali na prawdziwych działaczy społecznych w 
akcjach pomocy dla robotników represjonowanych po czerwcu ’76, w pracach 

Biura Interwencyjnego KSS KOR, w pracach niezależnych wydawnictw i w 

realizacji wielu innych inicjatyw, podejmowanych przez opozycję. 
III. Udało się stworzyć rzecz bez precedensu w dziejach „realnego socjali-

zmu” – sieć autentycznych, niezależnych instytucji i inicjatyw społecznych, 

odbudowujących więzi społeczne poza oficjalnymi strukturami. 

Wymieńmy najważniejsze: niezależna prasa i wydawnictwa, Towarzystwo 
Kursów Naukowych i liczne inicjatywy samokształceniowe, polityczne kluby 

dyskusyjne, biura i punkty interwencyjne, Komitety Założycielskie Wolnych 

Związków Zawodowych.  
Rzadko spełniały one jedynie symboliczną rolę. Większość wypełniała 

wielką pracę, zaspokajając autentyczne społeczne potrzeby. Był to wielki krok w 

kierunku odbudowy społeczeństwa, przywróceniu mu podmiotowości. 
IV. Niekwestionowane zasługi opozycja demokratyczna oddała polskiemu 

życiu intelektualnemu i kulturze. Najbardziej ilustruje to wydawniczy dorobek 

niezależnych oficyn. Udostępniły one społeczeństwu setki dzieł, które nie miały 

szans dotarcia inną drogą do czytelników. A przecież działalność wydawnicza 
wcale nie wyczerpuje wkładu, jaki opozycja wniosła w polskie życie kulturalne. 

V. Przełamanie elitarnego – intelektualno-inteligenckiego charakteru śro-

dowisk opozycyjnych. Dotarcie do środowisk robotniczych i chłopskich. Były 
one początkowo stosunkowo nieliczne, ale to z nich przede wszystkim mieli 

wyłonić się przywódcy posierpniowego ruchu „Solidarności”. Postać Lecha 

Wałęsy może być tego najlepszym przykładem. 
To bardzo przecież niepełne zestawienie dokonań opozycji demokratycznej 

na przestrzeni kilku lat ukazuje, jak silny i twórczy wpływ wywarła na losy na-

rodu. Nie ma najmniejszej przesady w stwierdzeniu, że był to wpływ o znacze-

niu historycznym. Przyjrzyjmy się teraz jej słabościom:  
1. Za podstawową uważam brak istotnych dokonań w sferze myśli poli-

tycznej i pewną beztroskę w traktowaniu tej problematyki. Siłą opozycji było 
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odsłanianie prawdy, także prawdy o zależności Polski od ZSRR, historii stosun-

ków polsko-radzieckich, o genezie i istocie systemu komunistycznego w naszym 
kraju. Z pewnością więcej miejsca tej tematyce poświęcały środowiska ROP-

CiO. Niewątpliwie był to jeden z powodów szybkiego wzrostu popularności 

tego ugrupowania w pierwszym okresie jego działalności. 
W ideowych programach, wśród celów perspektywicznych stojących przed 

narodem wymieniano z reguły niepodległość Polski i budowę w niej demokra-

tycznego ustroju. Inaczej być nie mogło. U podstaw opozycji demokratycznej 
znajdował się sprzeciw moralny wobec zniewolenia człowieka, ale także narodu. 

Do Sierpnia ’80 najważniejszym bodaj zadaniem opozycji było prowadzenie 

działalności wychowawczej – w szerokim tego słowa znaczeniu. Wymagała ona 

odwoływania się do wizji maksymalistycznej i prawdy nieokrojonej wymogami 
taktyki. Czym innym są jednak deklaracje ideowe, a czym innym realny pro-

gram polityczny, czym innym program perspektywiczny,  

a czym innym program na dziś, jutro i pojutrze. Te prawdy zostały zapoznane 
przez znaczną część środowisk opozycyjnych. Niewątpliwie „prekursorami”  

w tym względzie okazali się czołowi działacze ROPCiO. Wspominałem już, że 

środowiska należące do tego ugrupowania bardzo wyraźnie podkreślały swoją 

wierność idei niepodległościowej, i że było to bodaj głównym powodem ich 
popularności. Coraz częściej jednak działacze Ruchu Obrony w swych wystą-

pieniach, deklaracjach, publicystyce przedstawiali niepodległość i demokratycz-

ny system rządów jako cele możliwe do osiągnięcia w bliskim dystansie czaso-
wym. Najkonsekwentniejszym rzecznikiem tezy, że niepodległość jest „za pro-

giem” okazał się główny publicysta Ruchu Obrony – Leszek Moczulski. 

Najpełniej wyraził swe poglądy w napisanej wiosną 1979 roku broszurze Rewo-
lucja bez rewolucji, która stała się w istocie płaszczyzną programową założonej 

przez Moczulskiego we wrześniu 1979 roku Konfederacji Polski Niepodległej. 

Zapowiedział w niej nieuchronność gwałtownego kryzysu PRL i załamania się 

dotychczasowej formy dominacji radzieckiej w Polsce. Najbliższy czas miał 
zdecydować o losie Polski – o tym, czy „wybije się na niepodległość”, czy też 

pozostanie wasalem ZSRR. 

Drogą prowadzącą do niepodległości miało być organizowanie się społe-
czeństwa w ruchy polityczne, tworzące autentyczny polski system polityczny. 

Konfederacja Polski Niepodległej miała stanowić podstawowy człon tego sys-

temu, jako niepodległościowa partia o najbardziej konsekwentnym programie. 
Moczulski nie przesądzał wyników polskiej walki o niepodległość, ale uważał, 

że szansa stojąca przed Polakami w najbliższych latach ma wymiar historyczny. 

Nie przesądzał także, czy do budowy III Rzeczypospolitej dojdzie drogą rady-

kalnych, ale dokonywanych ewolucyjnie, pokojowo przemian, czy nastąpi to 
poprzez gwałtowną konfrontację z komunistyczną władzą. Pisał, że Związek 

Radziecki gotów jest pogodzić się z niepodległością Polski, a nawet jest już na 



18 ALEKSANDER HALL 
 
 

nią przygotowany. O losie Polski miała rozstrzygnąć wola Polaków. Jeśli bardzo 

będą chcieli mieć niepodległość – będą ją mieli. Niewiele ustępowali Leszkowi 
Moczulskiemu inni czołowi działacze Ruchu Obrony. W przeciwieństwie do 

niego nie próbowali jednak argumentować swoich prognoz. I tak niepodległo-

ściowy frazes zastępował polityczne myślenie. Ze stosunku do sprawy niepodle-
głości uczyniono również oręż w wewnątrzopozycyjnej rywalizacji. Działacze 

ROPCiO zarzucali „korowcom” niedostatek postawy niepodległościowej. Burzę 

w środowisku RO wywołała wypowiedź Kuronia dla „Le Monde” z jesieni 
1977, w której stwierdził, że finlandyzacja Polski mogłaby być rozwiązaniem 

satysfakcjonującym Polaków. Pojawiły się zarzuty oportunizmu i chęci zawarcia 

poniżającej ugody z Rosją. Następowała niezdrowa niepodległościowa licytacja. 

Niestety, liczą się w niej przede wszystkim słowa. Im ostrzejsze, tym wła-
ściwsze z punktu widzenia „niepodległościowej ortodoksji”. Po części włączyli 

się do tej licytacji także działacze korowscy. W szczególnie niewygodnej sytu-

acji znajdowała się „lewica laicka”. Na „niepodległościową prawomyślność” jej 
leaderów rzucała poważny cień marksistowska przeszłość. Niepokoiły też ich 

sukcesy odnoszone dzięki niepodległościowej frazeologii przez „opozycyjną 

konkurencję” w walce o „rząd dusz”. 

Jakkolwiek zaplecze intelektualne środowisk korowskich było bez porów-
nania bogatsze od tego, jakim dysponował Ruch Obrony, uważam, że nie po-

wstały w nich znaczące teksty, budujące szerszy program polityczny, ukazujący 

perspektywę czasową i metodę dochodzenia do demokratycznej Polski, podej-
mujący na serio problem miejsca Polski w Europie. W publicystyce politycznej 

„lewicy laickiej” dominowały rozważania o bieżącej taktyce działania oraz re-

fleksje nad przeszłością, związkami polityki z etyką i ideologią.  
A więc była to publicystyka dotycząca zupełnie innych zagadnień. Nie powstał 

jednak żaden tekst mogący stanowić rzeczywistą alternatywę polityczną dla 

Rewolucji bez rewolucji Leszka Moczulskiego. Na ubóstwo myśli politycznej 

opozycji zwracano uwagę w niezależnych pismach „Res Publica” i „Bratniak”. 
„Res Publica” ze świadomego wyboru zajmowała stanowisko obserwatora 

poczynań opozycji, co znacznie ograniczało możliwości jej wpływu na opozy-

cyjne działania. W dojrzały sposób analizowała położenie Polski w Europie, 
podejmowała problematykę geopolityczną. Publicyści „Bratniaka”, pisma Ruchu 

Młodej Polski, musieli przebyć długą drogę, aby wyzwolić się ze stylu myślenia 

o polityce, dominującego w RO, z którego wyemancypowało się środowisko 
RMP. Znajdowało się ono jednak dopiero na początku samodzielnej politycznej 

drogi i nie zdążyło wyartykułować swego programu. Publicyści „Bratniaka” 

dostrzegali niebezpieczeństwa wynikające z zaniedbania przez opozycję pracy 

nad myślą polityczną. Stawiali podstawowe pytania, na które musiała ona od-
powiedzieć, aby naprawdę móc wytyczać politykę polską. Sami jednak z pew-

nością nie byli jeszcze przygotowani, aby ich wkład w to dzieło mógł być w tym 
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czasie znaczący. Niewątpliwie najdalej zaawansowani byli  

w rozważaniach dotyczących problematyki stosunków polsko-rosyjskich. 
Tak więc jedyną szerszą koncepcją polityczną, ukazującą cele perspekty-

wiczne i drogi ich osiągnięcia, jaką wypracowano przed Sierpniem w środowi-

skach opozycji demokratycznej, była koncepcja Moczulskiego. Nosiła ona jed-
nak znamiona utopii. Nie można jej było uznać za realistyczną programową 

podstawę dla masowego ruchu społecznego. Podstawowe dla polityki polskiej 

pytania pozostawały więc bez odpowiedzi. Opozycja posiadała i realizowała  
z powodzeniem program na dziś, dysponowała też programem celów perspek-

tywicznych. Brakowało jej programu na „jutro i pojutrze”. Dlaczego tak było? 

Ten program wypracować było najtrudniej. Nie mógł już on być polityczną 

moralistyką, obroną pryncypiów, nie mógł być wypowiedzeniem tego, co bliskie 
wszystkim Polakom, ale poprzez swe oddalenie niewymagające konkretyzacji. 

Nie można w nim było zadowolić się stwierdzeniem, że pragniemy niepodległej, 

demokratycznej Rzeczypospolitej. Program ten w geopolitycznym położeniu 
Polski chcąc zachować realistyczny charakter, musiałby znacznie odbiegać od 

tej maksymalistycznej wizji, narażać się na zarzut ugodowości,  

a nawet rezygnacji z polskich imponderabiliów.  

W dodatku wydawało się, że nie ma potrzeby się z nim spieszyć. Niewiele 
zapowiadało, że już w najbliższej przyszłości powstanie wielomilionowy ruch 

narodowej solidarności, który będzie musiał wytyczać politykę narodu. Zapew-

ne, gdyby Sierpień przyszedł później, gdyby opozycja otrzymała więcej czasu, 
zarysowałyby się dojrzałe propozycje programowe. Czasu jednak zabrakło. Ży-

cie wyprzedziło teorię, ludzie z opozycji demokratycznej stanęli w czołówce 

masowego ruchu, bezprecedensowego w historii naszego kraju. 
Niemal z dnia na dzień musieli dokonać przeskoku – od działalności przede 

wszystkim wychowawczej, w szerokim znaczeniu tego słowa, do prowadzenia 

„wielkiej polityki”, decydującej o losach Polski. Nie byli do tego wystarczająco 

przygotowani. To nie zarzut, to stwierdzenie faktu. Pod tym względem Sierpień 
przychodził za wcześnie i w zbyt nagły sposób. 

2. Inną słabością opozycji demokratycznej była zbytnia pewność siebie. Po 

pierwszym okresie, gdy każde posunięcie było dokładnie przemyślane, a każdy 
krok naprzód stawiany ostrożnie, nastąpiło przyzwyczajenie do sukcesu. 

Owszem, władze utrudniały życie opozycjonistom policyjnymi szykanami, ale 

poza terenem Górnego Śląska utrzymane były w pewnej konwencji, do której 
można było się przyzwyczaić. Były nieprzyjemne, ale nie mogły zahamować 

rozprzestrzeniania się „opozycyjnej zarazy”. 

Przed rocznicami narodowymi należało liczyć się z 48-godzinnym pobytem 

w areszcie; jeśli chciało się przemawiać w czasie patriotycznej manifestacji, 
trzeba było brać pod uwagę możliwość nawet trzymiesięcznej „odsiadki”; za 

udział w samokształceniowym spotkaniu lub prelekcji TKN-u „taryfa” wahała 
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się od spisania personaliów do 48 godzin w areszcie. Oczywiście były odstęp-

stwa od tych konwenansów. Zdarzały się sankcje prokuratorskie, pobicia przez 
milicję czy nieznanych sprawców, ale nie one wyznaczały „opozycyjną normę”. 

Rozpatrywany z perspektywy Sierpnia ’80 kilkuletni okres działalności opozycji 

demokratycznej musiał wydawać się pasmem sukcesów. Niósł on wypływającą 
z doświadczenia naukę, że władza ustępuje pod naciskiem. 

Szczególnie młodzi działacze, dla których udział w opozycji był pierwszym 

doświadczeniem politycznym, mogli nauczyć się lekceważenia przeciwnika. 
Doświadczenia wyniesione z „szarpaniny” z bezpieką, pobyty w aresztach wy-

starczały, aby zrozumieć, na czym opiera się „przodujący ustrój”, nie wystarcza-

ły jednak, aby docenić jego siłę i bezwzględność. Przeciwnie, można było uznać, 

że system gierkowski raczej udaje totalitaryzm niż istotnie nim jest. Uważam, że 
to przekonanie miało zdecydowanie negatywnie zaważyć na działalności „Soli-

darności” i walnie przyczynić się do przegranej w grudniu 1981 r. 

 

Od Sierpnia do Grudnia 

Kształt społeczno-politycznych żądań sierpniowego strajku był w decydującej 

mierze dziełem opozycji demokratycznej, a przede wszystkim jej korowskiego 

nurtu. Wyrażał się w sformułowaniu żądań wolnych związków zawodowych, 
zniesienia represji za przekonania polityczne i uwolnienia uwięzionych z tego 

powodu, poddania cenzury społecznej kontroli. Zasługą przede wszystkim gdań-

skich działaczy Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych 
było, że strajkujący uniknęli dwóch niebezpieczeństw: ograniczenia się do po-

stulatów wyłącznie socjalno-ekonomicznych, bądź też sformułowania żądań 

maksymalistycznych, takich jak: wolnych wyborów do sejmu i rad narodowych, 
całkowitego zniesienia cenzury itp. Zwolennicy tak jednych jak i drugich roz-

wiązań byli liczni. MKS pod przewodnictwem Lecha Wałęsy sięgnął po to, co 

wydawało się bardzo trudne do osiągnięcia, ale jednak leżące w granicach moż-

liwości. 
Wygrał to, co było do wygrania, chociaż przy poniesieniu dużego ryzyka. 

Rozmiary sukcesu były dla wszystkich zaskoczeniem, również dla przywódców 

gdańskiego strajku – Lecha Wałęsy, Andrzeja Gwiazdy, Bogdana Borusewicza, 
Bogdana Lisa i innych. Rozpoczynając 14 sierpnia 80 roku strajk w Stoczni 

Gdańskiej nie przypuszczali, że przyniesie on uformowanie się dziesięciomilio-

nowego ruchu „Solidarność” i głębokiego – bezprecedensowego w historii – 
cofnięcia się władzy komunistycznej. Od początku było oczywiste, że nowy 

ruch nie może być klasycznym związkiem zawodowym. Nie pozwalała na to 

zarówno jego geneza, jak i związane z nim oczekiwania społeczeństwa. Nie 

pozwalała społeczna rzeczywistość Polski 1980 roku. Logika sytuacji powodo-
wała, że musiał się on stać także ruchem narodowych i obywatelskich rewindy-

kacji. I ten drugi wymiar stał się ważniejszy i bardziej widoczny. „Solidarność” 
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jawiła się przede wszystkim jako ruch solidarności narodowej. Po raz pierwszy 

w naszych dziejach w tak masowej, autentycznej organizacji spotykali się Pola-
cy wywodzący się ze wszystkich środowisk i warstw społecznych. Robotnicy, 

inteligenci, intelektualiści, wkrótce także chłopi. Dotąd jedyną płaszczyznę ich 

spotkania stanowił Kościół Katolicki. Spotkanie w „Solidarności” było jednak 
spotkaniem we wspólnym działaniu i wytwarzało więź szczególnej mocy. 

Spróbujmy wymienić podstawowe elementy określające sytuację nowego 

ruchu.  
1. Porozumienia z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia oraz powstanie NSZZ 

„Solidarność” na władzy komunistycznej zostały wymuszone. Właśnie wymu-

szone, a nie ofiarowane społeczeństwu, czy wynegocjowane. Adam Michnik 

nazwał trafnie zgodę władzy na powstanie nowego ruchu związkowego aktem 
rozpaczy. Przebieg Polskiego Sierpnia stanowił zaskoczenie dla społeczeństwa, 

także dla przywódców ruchu strajkowego, bez porównania jednak większym 

zaskoczeniem był dla partyjno-państwowego kierownictwa PRL… i dla Związ-
ku Radzieckiego. Tempo i rozmiary wydarzeń, dezintegracja i wyraźne bankruc-

two (także w dosłownym znaczeniu tego słowa) ekipy Gierka były jak sądzę 

czynnikami w znacznej mierze decydującymi o tym, że władza nie użyła siły, 

lecz zdecydowała się na taktyczne ustępstwa, pragnąc zyskać na czasie. Należy 
też sądzić, że kierownictwo polityczne ZSRR nie zdążyło w ciągu dwóch tygo-

dni trwania sierpniowego strajku wyrobić sobie oceny wydarzeń rozgrywających 

się w Polsce i nie wypracowało jeszcze wobec nich koncepcji działania. Po-
wtórzmy, dla Związku Radzieckiego rozwój wypadków nad Wisłą musiał być 

całkowitym zaskoczeniem. Doświadczenia węgierskie 1956 roku i czechosło-

wackie z 1968 dowodzą, że ZSRR nie interweniował natychmiast, bezpośrednio 
w niepokojące go procesy zachodzące w wasalnych krajach. Obserwował wyda-

rzenia, dawał im „dojrzeć”, wywierając oczywiście polityczną i propagandową 

presję. Bezpośrednio interweniował w dogodnym dla siebie, starannie wybra-

nym momencie. Od początku było jasne, że tak komunistyczna władza w Polsce 
jak też jej zewnętrzni sojusznicy i protektorzy uważają „Solidarność” za prze-

ciwnika, będą dążyć do jej „wmontowania” w system, czyli podporządkowania 

bądź rozbicia, a w najbardziej optymistycznym wariancie do maksymalnego 
ograniczenia pola działania związku. Cel był określony od początku. Wybór 

metody, „scenariusza” służącego realizacji tego celu pozostawał sprawą otwartą. 

2. Władza komunistyczna w Polsce znalazła się w okresie posierpniowym 
w stanie najgłębszego kryzysu w swych dziejach. Jej fiasko było widoczne we 

wszystkich dziedzinach: moralnej, ideologicznej, ekonomicznej itd. Baza spo-

łeczna władzy gwałtownie się kurczyła. Bilans rządów komunistycznych mówił 

sam za siebie. Społeczeństwo miało dobrą pamięć. Narastał gniew. W warun-
kach wolności słowa i wolności zrzeszania władza stawała się bezradna,  

a w sferze propagandy – mimo zachowania pełnej kontroli nad radiem i telewi-
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zją – prawie bezbronna. Co najważniejsze PZPR nie posiadała koncepcji wyjścia 

z impasu politycznego, w jakim się znalazła, i rozwiązania, a przynajmniej zła-
godzenia gwałtownie narastającego kryzysu dotychczasowych struktur politycz-

no-gospodarczych. Po prostu była przystosowana do tylko jednego, całkowicie 

nieelastycznego modelu politycznego – do własnej dyktatury. Natomiast czasu 
na otrząśnięcie się z kryzysu i wypracowanie nowych koncepcji brakowało – 

przede wszystkim ze względu ma gwałtownie pogarszającą się sytuację gospo-

darczą. 
3. Z ruchem „Solidarności” związane były wielkie nadzieje narodu. Doty-

czyły one celów perspektywicznych, ale także celów na dziś: „Solidarność” miał 

przynieść i wolność, i przeprowadzić uzdrowienie gospodarki i bronić „tu i te-

raz” interesów materialnych świata pracy. Stosunkowo niewielu ludzi zdawało 
sobie sprawę, że cele te mogą pozostawać ze sobą w sprzeczności lub nie będą 

mogły być realizowane jednocześnie. Społeczeństwo oczekiwało, że „Solidar-

ność” dokona dzieła wielkiej odmiany naszego życia, życzyło sobie jednak, aby 
obyło się ono bez ofiar. Przemożnie oddziaływał przykład Polskiego Sierpnia. 

4. Założeniem, które leżało u podstaw ruchu „Solidarności” i zdecydowanie 

dominowało w pierwszym okresie jego działalności, było przekształcenie Polski 

w kierunku demokratycznym, przy zachowaniu władzy w państwie  
w rękach komunistów. Nie oznaczało to, że „Solidarność” przyznawała PZPR 

jakikolwiek mandat na sprawowanie w Polsce rządów. Było to jedynie dowo-

dem uznania politycznych, przede wszystkim geopolitycznych realiów. Nie 
świadczyło o tym, że przywódcy „Solidarności” uważali, że PZPR rządzić ma 

Polską na zawsze, ale sprawy bieżące początkowo całkowicie usuwały poza 

zasięg ich zainteresowań problemy, które wydawały się zaledwie majaczyć  
w odległej przyszłości. Trzeba zauważyć, że opisywane powyżej elementy, 

określające wyjściowe położenie ruchu „Solidarność”, stwarzały problemy 

przypominające kwadraturę koła. Nowy ruch miał ją rozwiązywać. Przywołuje-

my kilka podstawowych, przykładowych, ale bynajmniej nie jedynych elemen-
tów: 

– Jak być ruchem narodowej solidarności, wyrażającym podstawowe aspi-

racje Polaków, nie narażając się na nieubłaganą wrogość kierownictwa Związku 
Radzieckiego? 

– Jak uniknąć stworzenia stanu dwuwładzy w państwie, gdy dotychczasowy 

ośrodek władzy dotknięty jest inercją i nie dysponuje żadnym autorytetem w 
oczach społeczeństwa? 

– Jak budować demokrację w Polsce unikając konfrontacji z władzą, której 

charakter jest „par excellence” totalitarny? 

– Jak bronić stopy życiowej świata pracy, co należy do podstawowych za-
dań związków zawodowych, i domagać się zasadniczej reformy gospodarczej, 

wymagającej nie tylko zmian systemowych, ale także „zaciskania pasa”? 



 PRÓBA SPOJRZENIA 23 
 
 

„Solidarność” musiała dokonywać trudnych wyborów. 

Wydaje się, że teoretycznie miała przed sobą cztery możliwości: 
1. Pozwolić „wmontować” się w system. 

2. Dążyć do szybkiej, zasadniczej konfrontacji z władzą komunistyczną  

w celu zniszczenia totalitarnego systemu i budowy demokratycznego państwa 
polskiego. 

3. Ściśle przestrzegając litery porozumień sierpniowych, ograniczyć rolę do 

typowych funkcji związku zawodowego. 
4. Drogą ewolucji, stopniowo poprzez społeczny nacisk na struktury totali-

tarnej władcy przekształcać „państwo partii” w państwo narodu. 

Dwie pierwsze ewentualności były, jak sądzę, rzeczywiście tylko teore-

tyczne. Na pierwszą nie pozwalała demokratyczna struktura ruchu i osobowy 
skład jego zespołu przywódczego. Druga wiązała się ze śmiertelnym ryzykiem 

nie tylko dla Związku, ale dla Polski. Sądzę, że trzecia również nie była realna, 

jakkolwiek teoretycznie rozsądna. Dawałaby bowiem czas na okrzepnięcie „So-
lidarności”, wykształcenie się kadry rutynowanych działaczy i sprawnego orga-

nizacyjnego aparatu. Pozwoliłoby to wykorzystać ten kapitał, aby sięgnąć po 

dalsze prawa narodu w warunkach bardziej sprzyjającej koniunktury. Zwolenni-

cy poglądu, że należało iść właśnie taką drogą, zapominają zdaje się o podsta-
wowych realiach czasu, w którym formowała się „Solidarność”. Wyrastała ona 

przecież na fali sukcesu. Społeczeństwo żądało od niej zdecydowanie więcej, a 

w dodatku władze tym, co robiły i tym, czego nie robiły, zmuszały po prostu 
„Solidarność” do brania na siebie głównej odpowiedzialności za odnowę życia 

w Polsce. Inaczej być nie mogło. Próba realizacji koncepcji „czystego związku” 

wymagałaby zupełnie innej struktury ruchu, przywództwa dysponującego wielką 
władzą, silnego zhierarchizowania i zdyscyplinowania. Jego kierownictwo mu-

siałoby być przekonane do taktycznej słuszności koncepcji „czystego związku” i 

musiałoby umieć wyegzekwować jej realizację na masach członkowskich. To 

zaś graniczyło z niepodobieństwem. Musiałoby spowodować rozłam w związku 
lub zmianę jego kierownictwa. W Polsce posierpniowej rozgrywała się przecież 

bezkrwawa, samoograniczająca się, ale jednak rewolucja narodowa. 

Pozostawała więc tylko czwarta ewentualność – ewolucyjna przebudowa 
Polski, przekształcanie „państwa PZPR-u w państwo narodu”. Ta droga została 

wybrana. Na początku chyba nie do końca świadomie. Z upływem czasu coraz 

bardziej świadomie i konsekwentnie. Została oficjalnie proklamowana, gdy  
I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” uchwalił program budowy „Rzeczypospo-

litej Samorządnej”. Czy jednak ten wybór, który uważam za nieuchronny, mu-

siał pociągnąć za sobą frontalne starcie z władzą? Czy „przesądzał sprawę” i 

spowodował noc z 12 na 13 grudnia? 
Uważam, że nie. Wymagał natomiast spełnienia kilku podstawowych wa-

runków: 
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– posiadania przez związek przywództwa w wielkim stylu, 

– określenia w dojrzały sposób perspektywy czasowej w sięganiu po kolej-
ne cele etapowe, a w konsekwencji dyktowania przez Związek tempa przemian, 

– wypracowania koncepcji linii politycznej w stosunku do władzy komuni-

stycznej w Polsce, a zwłaszcza w stosunku do ZSRR. 
Nie gwarantowało to wprawdzie uniknięcia starcia z reżimem, ale mogło je 

uczynić dla komunistów znacznie trudniejszym, mogło także odsunąć je  

w czasie. Pewne jest, że każdy dzień względnej wolności w Polsce, każdy dzień 
istnienia „Solidarności” był zdobyczą narodu. Czynił go silniejszym. Natomiast 

dla Związku Radzieckiego rozprawę z „Polską, która nadchodziła”, czynił 

przedsięwzięciem bardziej ryzykownym i bardziej kosztownym. Czas pracował 

niewątpliwie dla nas. 
Pomiędzy wizją Rzeczypospolitej Samorządnej a PRL-em Jaruzelskiego, 

Olszowskiego
7
 i Rakowskiego rozwierała się przepaść. Ta sama, która dzieliła 

wizję Polski, jakiej chciały miliony członków Związku, od tej, jaką wyznaczały 
oczekiwania kierownictwa radzieckiego państwa. Istniało więc wielkie ryzyko 

konfrontacji, ale była też szansa. Dwa podstawowe fakty nakazywały Związko-

wi ostrożność i nieprzyspieszanie obrotów „koła historii”: 

1. Międzynarodowy porządek w Europie nie uległ zmianie. Jałta nadal 
obowiązywała. Nie zmieniło się dążenie ZSRR do zachowania dominacji w 

Europie Środkowo-Wschodniej. Polska, największy i najludniejszy kraj tego 

obszaru, ani trochę nie straciła na znaczeniu z punktu widzenia globalnych i 
europejskich interesów imperium. Polityczny i ideologiczny konserwatyzm ra-

dzieckiego kierownictwa nie stwarzał zbyt wielkich nadziei na to, że gotowe jest 

ono zaakceptować w strefie swej dominacji „inną Polskę”. Zwłaszcza że „dé-
tente” chyliła się ku upadkowi. „Solidarności” przychodziło działać pod tym 

względem w warunkach znacznie trudniejszych od tych, w jakich rozwijała się 

przedsierpniowa opozycja. Sierpień nastąpił już po Afganistanie, który „zamro-

ził” stosunki amerykańsko-radzieckie
8
. Później nastąpił wybór Reagana na pre-

zydenta USA, a z nim wyraźne utwardzenie amerykańskiej polityki. Reagan 

zamierzał dać zachodniemu światu silne przywództwo, zdolne stawić czoła ko-

munistycznemu zagrożeniu. Od czasu objęcia przez niego prezydentury USA, 
stosunki pomiędzy Wschodem a Zachodem ulegały systematycznemu pogorsze-

niu. Oznaczało to także, że ZSRR rozpoczynając „wielkiego pokera”  

z nareszcie godnym siebie przeciwnikiem, będzie przywiązywał wielką wagę do 
zachowania porządku we własnej strefie wpływów, na którą Amerykanie przy-

stali przecież w Jałcie. Źle rokowało to „polskiemu eksperymentowi”. 

2. Nie uległo też zmianie oblicze partii komunistycznej w Polsce. Nie 

zmienił się ani jej wasalny stosunek do ZSRR, ani totalitarna doktryna, ani dą-
żenie do utrzymania monopolu władzy. Nadzieje, że partia zmieni się pod 

wpływem przeobrażeń zachodzących w Polsce, że dokona się w niej wewnętrz-
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na odnowa, zostały ostatecznie pogrzebane na IX Nadzwyczajnym Zjeździe 

PZPR. Fakty te przesądzały o tym, że choćby „Solidarność” prowadziła politykę 
znacznie ostrożniejszą, unikającą konfliktów z władzą, i tak byłaby uważana 

przez ZSRR, kierownictwo i aparat PZPR za przeciwnika. Przestałaby nim być 

tylko wówczas, gdyby przestała być sobą. Ale to właśnie wymagało od Związku 
szczególnej mądrości politycznej. Jakie więc były najpoważniejsze błędy popeł-

nione przez Związek pomiędzy Sierpniem a Grudniem? 

I. Dążenie do zbyt szybkiego dokonania przemian strukturalnych w pań-
stwie i znaczna chaotyczność działań podejmowanych w tym kierunku. Sądzę, 

że podstawowy kierunek był słuszny – przekształcenie państwa partyjnego  

w państwo narodu. Należało go jednak realizować wolniej, opanowując żywio-

łowość i rozpraszanie sił. Jeśli kierownictwo partyjno-państwowe dokonywało 
późną jesienią 1981 r. bilansu strat poniesionych przez PZPR od czasu sierpnio-

wych strajków, musiał on wypaść zatrważająco: 

– powstanie całkowicie niezależnych od władzy wielomilionowych organi-
zacji „Solidarności” miejskiej i wiejskiej, 

– powstanie zdecydowanie opozycyjnego i dominującego na wyższych 

uczelniach Niezależnego Zrzeszenia Studentów, demokratyzacja i uniezależnie-

nie się od władzy społeczności akademickich, 
– utrata kontroli nad znaczną częścią do tej pory reżimowej prasy i powsta-

nie silnej prasy „solidarnościowej”.  

Zagrożone była także następne odcinki: 
– wszechwładza partii w gospodarce kraju, znacznie nadszarpnięta rozwią-

zaniami przyjętymi w ustawie o przedsiębiorstwie państwowym, przyznającej 

znaczne uprawnienia samorządom pracowniczym, 
– panowanie nad radiem i telewizją. 

O ile jednak ofensywa „Solidarności” w tych kierunkach była nieunikniona, 

a w przypadku ustawy o przedsiębiorstwie przyniosła rozwiązanie kompromi-

sowe, o tyle z perspektywy czasu wyraźnie widać, że następne trzy kierunki 
uderzenia zostały wybrane zbyt wcześnie. 

1. Kampania na rzecz demokratycznych wyborów do Rad Narodowych,  

a później do Sejmu PRL, uwieńczona przyjęciem przez Komisję Krajową „Soli-
darności” na ostatnim jej posiedzeniu całkowicie demokratycznego, społecznego 

projektu ordynacji wyborczej, a także coraz wyraźniej nasilające się późną jesie-

nią żądania przeprowadzenia demokratycznych wyborów do nowego Sejmu 
przed końcem kadencji, czy też przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum 

w kwestii modelu sprawowania władzy w państwie. 

Było to postawieniem kwestii władzy w państwie. Jakkolwiek nikt nie miał 

złudzeń, iż władza w państwie komunistycznym znajduje się w Sejmie, to jed-
nak w systemie PRL-owskim istnienie fasadowych instytucji władzy, całkowicie 

podporządkowanych partii, miało kapitalne znaczenie, nadawało dyktaturze 
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pozory legalizmu i demokracji. Zastąpienie Sejmu złożonego z partyjnych no-

minatów autentycznym przedstawicielstwem narodowym musiałoby oznaczać 
koniec tej fikcji – konieczność oddania władzy narodowi bądź rozpędzenie jego 

przedstawicielstwa i niemaskowaną już niczym partyjną dyktaturę. Nawet gdyby 

społeczeństwo zadowoliło się na razie jedynie przeprowadzeniem demokratycz-
nych wyborów do Rad Narodowych, nie przyśpieszając wyborów do Sejmu, 

oznaczałoby to stworzenie precedensu i przesunięcie terminu oddania władzy 

przez komunistów do wiosny 1984, kiedy to skończyć się miała kadencja do-
tychczasowego Sejmu. Dla kierownictwa PZPR nie była to wcale atrakcyjna 

perspektywa. Nie mogło ono mieć najmniejszych złudzeń co do wyniku demo-

kratycznych wyborów. Miało więc powody, aby uważać swą władzę za zagro-

żoną. „Solidarność” nie stała przecież wobec alternatywy: wolne wybory czy 
uczestniczenie w fikcji w ramach tzw. Frontu Porozumienia Narodowego lub 

FJN. Mogła dokonać wyboru swego stanowiska spośród gamy propozycji, nie-

oznaczających ani rzucenia władzy rękawicy, ani uczestniczenia w kłamstwie. 
Wydaje się, że najrozsądniejsze byłoby odłożenie starcia o wolne wybory 

na inny czas. Zresztą być może już na rok 1984. Jedno wszakże było pewne. 

Sytuacja z pewnością nie dojrzała do tego, aby komunistyczna władza w Polsce 

na przełomie 1981/1982 roku skapitulowała przed kartką wyborczą. 
 2. Podjęcie późną jesienią akcji usuwania organizacji partyjnych z niektó-

rych dużych zakładów przemysłowych. Miała ona zdecydowanie oddolny cha-

rakter, chociaż odbywała się za cichą aprobatą bardziej radykalnych działaczy 
szczebla regionalnego a nawet krajowego. Zaostrzająca się polityczna sytuacja, 

coraz dotkliwszy spadek stopy życiowej społeczeństwa, stwarzał przesłanki dla 

rozszerzenia się tej akcji. 
3. Poparcie „Solidarności” dla znajdującego się jeszcze w stadium embrio-

nalnym niezależnego ruchu zawodowego funkcjonariuszy MO. Musiało to zo-

stać odczytane przez komunistów jako próba przeniknięcia przeciwnika do naj-

pewniejszego i już jednego z ostatnich bastionów „przedsierpniowego porząd-
ku”. 

Konkluzja: kwestia władzy w państwie pojawiła się zbyt wcześnie i w wy-

soce niekorzystnym momencie. 
II. Nieumiejętność odczytania intencji władzy i wypracowania skutecznej 

linii postępowania w stosunku do przeciwnika. „Solidarność” przyjmowała  

w zasadzie wszystkie płaszczyzny prowokowanych przez władzę starć. W zdecy-
dowanej większości przypadków to one wyznaczały „pole bitwy” i czas starcia. 

To, że władza nie chce współdziałać w przekształceniu Polski i zamierza 

hamować proces rozszerzania zdobyczy Sierpnia, od początku zostało dostrze-

żone przez przywódców nowego ruchu związkowego i znaczną część społeczeń-
stwa. Z czasem mogli się o tym przekonać nawet najbardziej naiwni obserwato-

rzy polskiej rzeczywistości. Ulubioną metodą władz stała się gra na zwłokę. 
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W miarę jak ich zła wola stawała się coraz oczywistsza, rosło zniecierpli-

wienie społeczeństwa i kierownictwa Związku. Odpowiedzią „Solidarności” na 
to postępowanie najczęściej bywał strajk. „Solidarność” wyrosła ze zwycięskie-

go sierpniowego strajku i przyzwyczaiła się do sięgania po tę broń. Doświad-

czenie uczyło, że komuniści dobrowolnie nie ustępują, że cofają się przed straj-
kiem lub przynajmniej jego groźbą. 

Nie udało się „Solidarności” wypracować innych skutecznych metod naci-

sku na władze – chociaż przyznajmy: nie było to łatwą sprawą. Były strajki po-
trzebne, były jednak i takie, których z pewnością można było nie rozpoczynać. 

Te drugie – podejmowane coraz częściej bez konsultacji z władzami związku, na 

coraz niższych szczeblach związkowej hierarchii – dawały władzom argument o 

rujnowaniu przez „Solidarność” gospodarki i anarchizowaniu życia kraju. Nie-
wątpliwie też przyczyniały się do konsolidowania aparatu władzy. 

Jesienią 1981 broń strajkowa coraz częściej okazywała się nieskuteczną. 

Sądzę, że niejednokrotnie władza, dopuszczająca się „na zimno” prowokacji,  
w pełni uzyskiwała zamierzony przez siebie efekt. „Solidarność” reagowała tak, 

jak sobie tego życzył przeciwnik. Najbardziej dramatyczny konflikt pomiędzy 

„Solidarnością” a władzą w okresie pomiędzy Sierpniem a Grudniem, to bez 

wątpienia kryzys bydgoski z marca 1981 roku
9
. Jeśli Bydgoszcz była – jak 

wszystko na to wskazuje – świadomie zamierzoną przez komunistów prowoka-

cją, to nie sposób nie zauważyć, że Jan Rulewski swym zachowaniem w gmachu 

WRN uczynił bardzo wiele, aby osiągnęła ona cele. Zbyt ważne rzeczy działy 
się wówczas w Polsce, aby przez urażone poczucie godności wystawiać Związek  

i kraj na olbrzymie ryzyko. 

Uważam, że do końca przeważająca część związkowych przywódców nie 
potrafiła właściwie odczytać zamiarów władzy. Doskonale widziano jej dążenie 

do zachowania dotychczasowego modelu rządzenia, ale sądzono, że nie zaryzy-

kuje starcia z narodem. Posierpniowa władza komunistyczna kojarzyła się  

z francuskim przedrewolucyjnym „ancien régimem”, który oczywiście nie chce 
reform, będzie hamował przemiany dokonujące się w kraju, ale znajdując się  

w swej schyłkowej, dekadenckiej fazie, nie odszuka sił i determinacji na wyda-

nie frontalnej bitwy „nowemu”. Stąd lekceważenie wiadomości o przygotowa-
niach przeciwnika i traktowanie jego pogróżek jako bluffu. Przyszło za to zapła-

cić wysoką cenę. 

III. Brak koncepcji polityki w stosunku do ZSRR. Wydawało się, że nie-
bezpieczeństwo radzieckie było w Związku poważnie brane pod uwagę. Obawa 

przed radziecką interwencją zbrojną towarzyszyła już posierpniowym strajkom i 

miała pozostać aż do grudnia ’81. 

Jednak im więcej czasu mijało od dni sierpniowych, tym wyraźniej niebez-
pieczeństwo radzieckie jawiło się jako coraz mniej prawdopodobne. Były okresy 

wzrostu obaw: w listopadzie i grudniu ’80 roku, i marcu ’81, ale już czerwcowy 
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list KC KPZR do KC PZPR i październikowa oficjalna nota radziecka do Kani
10

 

i Jaruzelskiego nie wywołały większego wrażenia. Powoli społeczeństwo pol-
skie przyzwyczaiło się do radzieckich pogróżek. Związek deklarował poszano-

wanie zobowiązań sojuszniczych Polski, ale nie towarzyszyła tym deklaracjom 

żadna szersza koncepcja ułożenia polsko-rosyjskich stosunków. Nie ulega wąt-
pliwości, że posiadanie takiej koncepcji nie uczyniłoby z Breżniewa

11
, Susłowa

12
 

i ich kremlowskich kolegów przyjaciół „Solidarności”, mogło jednak wpłynąć 

na podejmowane przez nich w sprawie polskiej decyzje, a w każdym razie przy-
czynić się do odwleczenia starcia. 

Początek był dobry. Sierpień był wielkim zrywem narodowym i w istocie 

niepodległościowym, ale problem ZSRR nie był w nim zewnętrznie obecny. 

Działo się tak na skutek niepisanej „zmowy powszechnej”. Wystarczyła wów-
czas niewytłumaczalna solidarność myśli i uczuć. Później instynkt samoobrony 

przygasł. 

Mówienie prawdy o stosunkach polsko-radzieckich i ich historii było po-
trzebne. Na pewno nie były natomiast potrzebne liczne w biuletynach związko-

wych i wydawnictwach korzystających z opieki związku karykatury Breżniewa, 

niedźwiadki, tromtadrackie artykuły o tym, że „nie pozwolimy”, „nie boimy się” 

i „nie ustąpimy przed wschodnim totalitaryzmem”. 
Oczywiście ich pojawienie się nie było wynikiem żadnej manipulacji. Było 

wyrazem tego, co czuli i myśleli „szarzy ludzie”. Nadszedł czas głośnego wy-

krzykiwania wszystkich krzywd doznanych od wschodniego sąsiada, tym bar-
dziej, że antysolidarnościowa propaganda radziecka do tych krzywd dodawała 

nowe wyzwanie rzucone Polakom. Mogliśmy pomiędzy Sierpniem a Grudniem 

mówić pełnym głosem i wielu z nas wykorzystało to, aby powiedzieć, że nie 
godzi się z dominacją radziecką i aby dać wyraz wrogości wobec komunistycz-

nego ładu. Demokratyzm związku powodował, że te uczucia spontanicznie uze-

wnętrzniały się w prasie i w wydawnictwach związkowych i przyzwiązkowych, 

na wiecach i koncertach „zakazanych piosenek”. Antyradzieckość konsolidowa-
ła Polaków, ale demonstrowana była w samym centrum radzieckiej strefy wpły-

wów w Europie. Była w tym duma narodowa, ale było także coś upokarzające-

go. Zbyt często odnosiło się wrażenie jakby „niewolnicy zerwali kajdany i 
chcieli przede wszystkim wykrzyczeć” swą wolność oraz pokazać, co myślą o 

swych ciemiężycielach. Towarzyszyło temu zbyt często upowszechnienie się 

życzeniowego sposobu myślenia o wschodnich sąsiadach: „skoro do tej pory nie 
weszli, to już nie wejdą”, „wiedzą, że Polacy to nie Czesi i Węgrzy”, „zbyt zaję-

ci są w Azji, szczególnie w Afganistanie”, „będą się bać reakcji Zachodu” itp. 

Z upływem czasu coraz większy poklask wśród związkowców zyskiwał 

werbalny niepodległościowy radykalizm. Przejawem tej tendencji był szybki 
wzrost popularności KPN, szczególnie w środowiskach robotniczych.  
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Ten nastrój obecny w szerokich masach nie został zrównoważony reali-

styczną koncepcją poszukiwania „modus vivendi” w stosunkach z Rosją, jeśli 
nie na dziś, to na przyszłość. Nie mogłaby ona liczyć na łatwą popularność, mu-

siałaby powoli torować sobie drogę. Niestety zabrakło jej w ogóle. Jedyna ofi-

cjalna wypowiedź Związku, odnosząca się pośrednio do stosunków polsko-
rosyjskich, to „Orędzie do ludzi pracy Europy Wschodniej”, przyjęte na I Zjeź-

dzie Krajowym
13

. 

Dokument ten nie wystawia wysokiej oceny politycznej dojrzałości jego au-
torów. Nie przyniósł i nie mógł przynieść żadnej wymiernej korzyści adresatom, 

poważnie natomiast zirytował radzieckie kierownictwo. Był jeszcze jednym 

argumentem na rzecz rozprawy ze Związkiem. Narodom i ludziom pracy Europy 

Wschodniej na pewno bardziej od naszych deklaracji solidarności potrzebne 
byłoby przetrwanie NSZZ „Solidarność” i utrzymanie przez Polaków zdobyczy 

Sierpnia 1980 roku. 

Wskazałem, jak sądzę, podstawowe błędy popełnione przez Związek. Były 
to przede wszystkim błędy kierownictwa Związku i „aktywu” – działaczy śred-

niego szczebla – członków Komisji Zakładowych wielkich zakładów praccy, 

redaktorów prasy związkowej. 

Sytuacja, w jakiej przyszło im działać, była niezwykle trudna, wymagała 
dużego doświadczenia i intuicji politycznej albo szybkiego uczenia się polityki. 

Przyjrzyjmy się kierownictwu Związku. Uważam, że można wyłonić w nim 

trzy podstawowe grupy: 
1. Przywódcy sierpniowych i wrześniowych strajków – najczęściej robotni-

cy, ale także technicy i inżynierowie. Odważni i ofiarni, często najlepsi – ci, 

którzy pierwsi porwali ludzi za sobą, rozpoczynając sierpniowy protest. Na ogół 
młodzi. Dla zdecydowanej większości Sierpień był pierwszym politycznym 

doświadczeniem, i to od razu wielkiej miary. Rozpoczynali działalność na 

szczeblu krajowym i regionalnym, mocni poparciem załóg. Na ogół ich postawy 

radykalizowały się wraz z radykalizowaniem się tych, którzy ich wybrali,  
w miarę jak dowody złej woli władz stawały się coraz jaskrawsze. Większość  

z nich przyzwyczaiła się, że „baza” popiera twarde stanowisko, a strajk jest naj-

skuteczniejszym środkiem nacisku na władze. Uczyli się polityki w wirze wyda-
rzeń, kolejnych kryzysów, strajków i negocjacji z wiarołomnym partnerem. Nie-

którzy uczyli się bardzo szybko. Ale nie wszyscy. 

2. Ludzie wywodzący się z przedsierpniowej opozycji. Zdobywali szybko 
istotną pozycję w Związku. Byli przecież pierwszymi, którzy weszli na drogę 

prowadzącą do powstania „Solidarności”. Specjalne
 
miejsce zajęli inicjatorzy 

Wolnych Związków Zawodowych, szczególnie przywódcy gdańskiego strajku. 

Działacze przedsierpniowej opozycji wchodzili w skład najwyższych władz 
„Solidarności”, władz regionalnych, zostawali doradcami Komisji Krajowej  

i Zarządów Regionalnych, urzędnikami Biura Krajowego i Biur regionalnych, 
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redaktorami prasy związkowej. Wnieśli do Związku swe doświadczenie. Na 

pewno współtworzyli jego elitę intelektualną i polityczną. Nie wnieśli jednak 
całościowych koncepcji prowadzenia przez Związek polskiej polityki, bo takich 

realistycznych koncepcji przedsierpniowa opozycja jeszcze nie zdążyła się do-

pracować. 
Powtórzę myśl wyrażoną już wcześniej: mieli program na dziś, a także pro-

gram celów perspektywicznych, brakowało programu na jutro i pojutrze. 

Obecność ludzi z opozycji demokratycznej na szczytach związkowej hie-
rarchii oraz w roli cenionych i wpływowych doradców była oczywiście odczy-

tywana przez władze jako wyzwanie, a zarazem upewniała je w przekonaniu, że 

przekreślają oni możliwość „wmontowania” „Solidarności” w ramy systemu. 

3. Doradcy i eksperci ze środowisk znakowsko-kikowskich, TKN-
owskich

14
, DiP-u

15
, mężowie zaufania hierarchii kościelnej, ludzie dysponujący 

samodzielnym autorytetem, wypływającym z postawy zajmowanej przed Sierp-

niem,  
z posiadanej wiedzy bądź swoich zasług dla ruchu „Solidarności”. Trzeba tu 

przede wszystkim wymienić nazwiska Bronisława Geremka, Tadeusza Mazo-

wieckiego, Wiesława Chrzanowskiego i Jana Olszewskiego. Trudno oczywiście 

mówić o jakiejkolwiek koncepcji politycznej tego grona, bo jej nie było. Zbyt 
wiele tych ludzi dzieliło. Można natomiast określić wspólny na ogół kierunek 

ich oddziaływania. Najogólniej, był to kierunek moderujący, powstrzymujący 

Związek przed gwałtownymi krokami, mogącymi spowodować starcie z władzą. 
Wypływał z politycznego doświadczenia i ze świadomości zagrożeń, na jakie 

wystawiona jest „Solidarność” a z nią Polska. 

Ludzie ci jednak znajdowali się w niewdzięcznej roli. Ich umiarkowanie 
rzadko znajdowało zrozumienie członków Komisji Krajowej i „aktywu”. Gdy 

nieskuteczna okazywała się argumentacja przedstawiana na forum skupiającym 

Komisję Krajową, czy nawet tylko jej Prezydium, pozostawała „polityka gabine-

towa”, przekonywanie Przewodniczącego Związku. 
Lech Wałęsa spełniał w „Solidarności” szczególną rolę. Był jej symbolem  

i autentycznym przywódcą. Zapracował na to swą poprzednią działalnością  

w KZ WZZ Wybrzeża, a przede wszystkim rolą spełnioną w czasie strajku  
w Stoczni Gdańskiej. Stanowił jakby syntezę tego, co złożyło się na powstanie 

„Solidarności” – działacz opozycji przedsierpniowej, autentyczny, dobry robot-

nik, patriota, podkreślający swe przywiązanie do wartości narodowych, gorliwy 
„bardzo polski” katolik, dobry mąż i ojciec licznej rodziny. Jak nikt inny nada-

wał się do roli człowieka-symbolu, integrującego ruch i Związek. Wykazał sporą 

intuicję polityczną i poczucie odpowiedzialności. Umiał słuchać dobrych rad. Na 

pewno znacznie bardziej, niż większość jego kolegów zdawał sobie sprawę z 
rozmiarów ryzyka i niebezpieczeństw zagrażających Związkowi. Był trybunem 

ludowym i to właśnie być może spowodowało, że wyczuwając coraz większe 
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radykalizowanie się mas późną jesienią 1981, nie umiał przeciwstawić się prą-

dowi i stracił czujność. 
Energię związkowych przywódców pochłaniał doraźny aktywizm nazywa-

ny przez Wałęsę „gaszeniem pożarów”. Zabrakło czasu na wypracowanie takty-

ki, która mogłaby doprowadzić w dalszej perspektywie czasowej do budowy 
„Rzeczypospolitej Samorządnej”. Zachwianiu uległa proporcja pomiędzy bieżą-

cą działalnością a myślą tworzącą program. Żywiołowe procesy społeczne zdo-

minowały próby celowego pokierowania społeczną energią przez kierownictwo 
Związku. Związek zawinił także zbytnią pewnością siebie, zbyt łatwo uwierzył 

we własną siłę. Nie docenił zagrożenia ze strony Związku Radzieckiego, ale 

przede wszystkim nie docenił siły swego wewnątrzkrajowego przeciwnika. 

I to nie jest najsmutniejszy paradoks. Brano pod uwagę możliwość zbrojnej 
interwencji radzieckiej, nie doceniono natomiast siły machiny totalitarnego pań-

stwa, znajdującego się w dyspozycji polskich komunistów. W konsekwencji 

kierownictwo Związku fałszywie oceniło polityczną sytuację kraju późną jesie-
nią 1981 roku. Sądziło, że obierając kurs zdecydowanego nacisku na władzę, 

zmusi ją do ustępstw, stworzy szanse na wyjście z politycznego pata. Przywódcy 

związku grozili władzy, ale sami nie chcieli konfrontacji i w istocie prawie w 

ogóle do niej nie przygotowali – siebie i społeczeństwa. Sądzili, że komuniści 
także nie chcą starcia z „Solidarnością” i w tej rachubie bardzo się pomylili. 

Niesłusznie zawierzyli radykalnym rezolucjom załóg pracowniczych, wynikom 

ankiet i sondaży. Wszystkie one świadczyły o radykalizacji nastrojów społe-
czeństwa, jego wzburzeniu i wyczerpaniu się cierpliwości. Jeszcze raz potwier-

dziło się, że czym innym jest uchwalanie radykalnych rezolucji, oklaskiwanie na 

wiecach „mocnych” wypowiedzi, czy nawet głosowanie na „radykałów”, a czym 
innym gotowość nadstawienia karku w chwili próby. 

Ogłoszenie stanu wojennego było szokiem niemal dla wszystkich i w pierw-

szym momencie skutecznie zastraszyło znaczną część „krzyczącej większości”. 

W rezultacie przełamanie pierwszego oporu przyszło władzom łatwiej niż kto-
kolwiek mógł oczekiwać. Nie byłoby rzeczą rozsądną nie zauważyć błędów 

popełnionych przez „Solidarność”. Wskazując na nie, trzeba jednak pamiętać  

o tym, że ruch ten był odbiciem społeczeństwa, które przez czterdzieści z górą 
lat nie zaznało wolności, nie posiadało demokratycznych instytucji, było poniża-

ne i terroryzowane. Jego elity polityczne były niszczone a naturalne mechani-

zmy ich formowania się i kształtowania autorytetów społecznych przez wiele lat 
w ogóle nie istniały, a później były niezwykle utrudnione. Komunistyczny totali-

taryzm nie zniszczył dumy narodu, ale dokonał potężnych spustoszeń. Trudno 

też dziwić się, że odbiły się one na masowym ruchu, który powstał tak nagle. 

Dał nam 16 miesięcy wolności i nadzieję na lepsze jutro Polski. Całkowicie też 
zasłużenie zdobyła sobie „Solidarność” miejsca wyjątkowe w sercach milionów 

Polaków – wielkiego, jednoczącego narodowego mitu, idei, w obronie której 
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wielu, bardzo wielu gotowych jest ryzykować własną wolnością, a nawet ży-

ciem. 
 

II 

 
Wielu z nas, zastanawiając się nad tym, co nastąpiło w grudniu 81 roku, doszu-

kuje się „szczęścia w nieszczęściu”.  

To prawda, że odebrano „Solidarności” prawo do oficjalnej działalności, to 
prawda, że tysiące ludzi utraciło wolność, ale za to społeczeństwo zjednoczyło 

się jak nigdy dotąd od czasu II wojny światowej; nastąpiła nieodwracalna ide-

owa i moralna klęska komunizmu w Polsce, a partia komunistyczna wróciła do 

sytuacji, w jakiej znajdowała się w 1945 roku – sekty renegatów na usługach 
obcego mocarstwa, całkowicie wyobcowanej ze społeczeństwa. 

Trzeba oczywiście docenić doniosłość zmian, jakie dokonały się w sferze 

ludzkich postaw i społecznej świadomości. Poświęcimy im więcej uwagi. Nie 
może to jednak zmienić oceny Grudnia 81 – była to nasza klęska, jedna z naj-

poważniejszych, jakie ponieśliśmy w naszej najnowszej historii. Byliśmy już 

bardzo zaawansowani w procesie przekształcania Polski z „państwa partii”  

w „państwo narodu”, obok struktur starej władzy rozwijało się życie narodu, 
który czuł się już wolny i zachowywał się jak wolny. 

Grudzień 1981 oznaczał wprowadzenie metod rządzenia, dla których ana-

logii można szukać jedynie w latach najczarniejszego stalinizmu. W istocie też 
mamy do czynienia z próbą cofnięcia naszego życia zbiorowego do modelu, 

który obowiązywał w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych. Oznaczałoby to 

odebranie narodowi nie tylko zdobyczy okresu posierpniowego, ale także tego 
znacznego przecież zakresu wolności, jaki uzyskiwaliśmy od 1956 roku, szcze-

gólnie zaś w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Dlatego też skazani jesteśmy 

jako naród na prowadzenie dramatycznej walki. Obecnie po prostu nie mamy 

innego wyboru. Można powiedzieć, że walka pomiędzy władzą komunistyczną a 
narodem trwała przecież od samego początku „Polski Ludowej”. To prawda, ale 

obecnie znajdujemy się w jej szczególnie dramatycznej i niebezpiecznej fazie. 

Płacimy za to wysoką cenę już dziesiątkami zabitych, tysiącami rannych, tysią-
cami uwięzionych, trudną do oszacowania, ale liczącą się w wiele tysięcy ilością 

ludzi wyrzuconych z pracy, wielkim zubożeniem życia kulturalnego i naukowe-

go, bardzo poważnymi ograniczeniami i utrudnieniami w przepływie myśli i 
informacji. Co jednak najważniejsze – jest to stan na teraz.  

W przyszłości straty te mogą okazać się znacznie większe. Wynika to z faktu, że 

władza obierając w grudniu politykę represji i terroru, znalazła się w ślepej 

uliczce. Bardzo ograniczyła sobie swobodę politycznego manewru i praktycznie 
w ogóle jej nie pozostawiła społeczeństwu. Czyni to bardzo mało prawdopodob-

nym powtórzenie się pokojowego Polskiego Sierpnia, a za to bardzo prawdopo-
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dobnym gwałtowne starcie (starcia) z użyciem siły bądź długofalową „wojnę 

pozycyjną”. 
Jeżeli jednak spotkało nas to nieszczęście, trzeba umieć zwrócić uwagę tak-

że na te aspekty naszej sytuacji, które są znakiem nadziei na przyszłość.  

Komunizm rzeczywiście poniósł w Polsce definitywną klęskę moralną  
i ideową. Ma ona nieodwracalny charakter. Komunistom pozostał po 36 latach 

tylko jeden argument – zresztą ten sam, który zadecydował o przejęciu przez 

nich władzy w Polsce w 1945 roku – brutalna przemoc. Tak jak w 1945 roku 
pomiędzy nimi a narodem wznosi się mur. Jednak obok analogii występują także 

poważne różnice. W 1945 roku komuniści rozpoczynali swój „eksperyment 

wielkiej przebudowy”. Zamierzali wznieść wielki przemysł, wraz z nim miała 

się ukształtować liczna, wielkoprzemysłowa klasa robotnicza, mająca się stać 
oparciem dla rządów komunistycznych. Mieli wówczas przeciwko sobie naród, 

ale wydawało się, że uda im się pozyskać z czasem znaczną jego część,  

a pozostałą – złamać. Przemysł przynieść miał awans społeczny masom ludności 
przybyłej do miast z przeludnionej i biednej wsi, miał też stanowić podstawę 

rozwoju gospodarczego kraju. 

Plany budowy społecznego zaplecza dla rządów komunistycznych w Polsce 

wydawały się tym realniejsze, że w służbie „nowego porządku” – z głupoty lub 
oportunizmu – stosunkowo rychło znalazła się całkiem znaczna część przedwo-

jennej lewicowej i nie tylko lewicowej elity intelektualnej i kulturalnej. Wielu 

czołowych polskich pisarzy i poetów… W ZWM a później w ZMP nierzadko 
można było spotkać aktywistów szczerze przekonanych o słuszności idei. Był to 

czas, gdy dla bardzo znacznej części opinii publicznej Zachodu Stalin był pozy-

tywnym bohaterem, a komunizm jawił się jako ustrój postępowy, do którego 
należeć będzie przyszłość. Dziś jest inaczej. 

„Dzieło wielkiej przebudowy” zakończyło się klęską. System komunistycz-

ny okazał się niewydolny gospodarczo nie tylko w Polsce. Dziś nikt już bez 

narażenia się na śmieszność nie może stwierdzić, że jest on w stanie zdystanso-
wać rozwinięte kraje Zachodu. Przepaść ekonomiczna i technologiczna pomię-

dzy Zachodem a Wschodem stale się pogłębia. 

Polscy wielkoprzemysłowi robotnicy są obecnie najzawziętszymi i najgroź-
niejszymi przeciwnikami komunistycznej dyktatury. Po kilkudziesięciu latach 

rządów komuniści są znowu całkowicie wyizolowani z narodu. Nie są jednak 

sektą. Nie łączy ich wiara, lecz interes. Ich partia jest typową „partią przywile-
ju”, skupiającą oportunistów, karierowiczów, bezwzględnych obrońców porząd-

ku, któremu zawdzięczają swoją pozycję. Dzięki partii są „wszystkim”, bez niej 

byliby „niczym”. Ideowców można wśród nich szukać ze świecą w ręku. Zresz-

tą, o jakiej idei może tu być mowa? 
W reżimowej propagandzie przeplatają się mętne popłuczyny ideologii 

państwowej (Rakowski, Urban, Górnicki; „Tu i teraz”) z „klasycznym” dogma-
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tyzmem leninizmu-stalinizmu (Siwak, „Rzeczywistość”, doc. W. Lebiedziński – 

czołowy gdański ideolog partyjny). 
W środowiskach kulturalnych i intelektualnych władza liczyć może jedynie 

na drugo– i trzeciorzędne kreatury, gotowe służyć każdej władzy. Miarą tego 

moralnego i ideowego upadku jest prawie otwarte odwoływanie się do najważ-
niejszego propagandowego uzasadnienia grudniowego zamachu: „gdybyśmy 

tego nie zrobili, zrobiliby to Rosjanie”.  

Bezpośredni opór społeczeństwa w grudniu 1981 był słabszy niż można by-
ło tego oczekiwać. Nie uważam jednak, że gdyby był silniejszy, mógł wówczas 

– w grudniu zeszłego roku – zasadniczo zmienić sytuację. Byłoby więcej ofiar, a 

więc i więcej nienawiści. Mogłoby jednak nastąpić osłabienie woli oporu. Stało 

się inaczej. Nie wystąpiły materialne i psychologiczne zjawiska towarzyszące 
klęsce, tak na przykład charakterystyczne dla sytuacji Węgier po interwencji 

radzieckiej. 13 grudnia został odczytany przez zdecydowaną większość Polaków 

jako zniewaga i wyzwanie, ale nie jako obezwładniająca klęska.  
W miarę upływu czasu opór nie tylko nie zmniejszył się, ale odwrotnie – 

umacniał się i konsolidował. 

Przywódcy „Solidarności” i czołowi działacze opozycji demokratycznej, 

nawet jeśli nie wszyscy poprzednio zdali egzamin jako politycy, niemal wszyscy 
dali w okresie pogrudniowym dowody godności i odwagi cywilnej, wierności 

idei „Solidarności”. Władzy nie udało się sformować żadnej znaczniejszej ekipy, 

którą mogłaby się posłużyć w celu stworzenia „łże-Solidarności”. Czołowi 
przywódcy Związku, którzy nie dali się złapać 13 grudnia, stanęli na czele pod-

ziemnej „Solidarności”: Frasyniuk, Bujak, Lis i inni są dla kraju „żywą legen-

dą”, tak jak wcześniej stał się nią Lech Wałęsa. Rozważania, czy dobrze czy źle 
się stało, że powstała „podziemna Solidarność”, są pozbawione wielkiego sensu. 

Uważam, że dobrze i inaczej być nie mogło. 

Front odmowy i bojkot władzy, to byłoby stanowczo zbyt mało jako reakcja 

społeczeństwa na zabranie mu wszystkiego. Doraźne polityczne korzyści  
z powstrzymania się od podziemnej działalności byłyby bardzo wątpliwe  

w sytuacji, gdy PZPR-owi nie chodziło o „porozumienie” czy „ugodę”, a jedynie 

o kapitulację Związku. W dalszym zaś horyzoncie czasowym negatywne konse-
kwencje takiej decyzji zdecydowanie zdają się przysłaniać ewentualne zyski. 

Dla morale społeczeństwa opór był po prostu niezbędny. W warunkach stanu 

wojennego, gdy – poza Kościołem – przekreślone zostały wszelkie „normalne” 
możliwości wyrażania sprzeciwu społeczeństwa, działalność podziemna stała się 

nieunikniona. Zrozumiałe też, że opór skupił się wokół sztandaru „Solidarno-

ści”. Ten związek stał się własnością całego narodu, jego nadzieją i najważniej-

szą realną zdobyczą całego posierpniowego okresu. Walczyć o „Solidarność” 
znaczyło to samo, co walczyć o Polskę – tylko konkretniej, mniej abstrakcyjnie. 

Naturalne też były podstawowe cele podziemnego ruchu: odwołanie stanu wo-
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jennego, uwolnienie aresztowanych i internowanych, przywrócenie NSZZ „So-

lidarność” prawa do oficjalnej działalności. Dla społeczeństwa był to program 
minimum, dla ekipy Jaruzelskiego program nie do przyjęcia. 

Obecnie (jesienią 1982) walka prowadzona przez podziemną „Solidarność” 

rozgrywa się na dwóch zasadniczych płaszczyznach. Pierwsza dotyczy postaw  
i świadomości społeczeństwa – nie tylko na teraz, ale także na dalszą przyszłość. 

Od kilkudziesięciu już lat nie było w Polsce tak znacznej liczby ludzi, któ-

rzy gotowi są dla sprawy narodowej narażać się na poważne niebezpieczeństwo, 
nie tylko marzyć o niepodległości i demokracji, ale samym działaniem urealniać 

tę perspektywę, ludzi niegodzących się ze zniewoleniem, myślących kategoriami 

wspólnoty, odczuwających żywą potrzebę stanowienia o sobie  

i współdecydowania. 
Słowem, stawką w tej walce jest to, czy społeczeństwo polskie uda się wtło-

czyć w ramy wyznaczone przez totalitarny system, czy też utrzyma i umocni więzi 

społeczne zawiązane w ciągu ostatnich lat, obroni swą podmiotowość. 
Sądzę, że mamy powody do zdecydowanego, ale racjonalnego optymizmu 

co do wyniku walki, rozgrywającej się na tej właśnie płaszczyźnie. Polacy, któ-

rzy wyszli z tej walki obronną ręką nawet w epoce stalinowskiej, znacznie 

wzmocnili się w następnych latach, a okres ostatnich kilku lat stanowi pod tym 
względem wprost „bezcenny kapitał”. Rezultat walki mogłoby zmienić na naszą 

niekorzyść nieudane, zakończone krwawą pacyfikacją powstanie narodowe lub 

stłumiony wybuch społecznego gniewu, spełniający w konsekwencji rolę po-
wstania. Pozostawiłoby ono nienawiść do ciemiężycieli, pogłębiłoby jeszcze 

przepaść pomiędzy narodem a władzą, ale odbudowa społeczeństwa po klęsce 

musiałaby być długotrwałym procesem. Zdecydowanie też niekorzystnie mu-
siałby wpłynąć na wynik zmagań o świadomość i postawę społeczeństwa brak 

ośrodków oporu, dysponujących powszechnie uznanym autorytetem. Pod tym 

względem obecność solidarnościowego podziemia z przywódcami legitymują-

cymi się mandatem społecznym, uzyskanym w demokratycznych wyborach 
związkowych, wydaje się niezbędna w obecnej fazie walki. 

Powtórzmy, mamy powody, aby sądzić, że jej nie przegramy. 

Druga płaszczyzna walki, to uratowanie możliwie znacznej części posierp-
niowych zdobyczy w sferze instytucjonalnej, a przede wszystkim przywrócenie 

NSZZ „Solidarność” i uwolnienie jego działaczy. Byłoby to możliwe poprzez 

zawarcie politycznego kompromisu pomiędzy władzą a głównymi siłami wyra-
żającymi interesy społeczne. Kompromis ten nazywany jest niezbyt trafnie „po-

rozumieniem narodowym”, czy słuszniej „ugodą społeczną”.  

Jego istotą byłoby ustalenie zasad regulujących „współistnienie” komuni-

stycznej władzy z niekomunistycznym narodem. Wydaje się, że niepodważal-
nymi założeniami takiej ugody byłoby utrzymanie monopolu władzy w państwie 

w rękach komunistycznej partii i pozostawienie społeczeństwu znacznych płasz-
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czyzn życia publicznego, w których będzie ono naprawdę niezależne i samo-

rządne, płaszczyzn wyłączonych spod komunistycznej kontroli. Zakres obszaru 
wolności miałby zostać wynegocjowany, nie ulega jednak wątpliwości, że mu-

siałby on także zawierać posiadanie przez społeczeństwo prawa do niezależnej 

od władzy reprezentacji związkowej. Niestety, szanse na zawarcie takiego kom-
promisu w dającej się określić perspektywie czasowej należy ocenić jako nie-

wielkie. Dąży do niego Kościół Katolicki, chce go podziemie „Solidarności” i 

przeważająca część społeczeństwa. Do zawarcia kompromisu potrzebna jest 
jednak także druga strona – komunistyczna władza, a ta najwyraźniej tego nie 

chce. Ekipa generała Jaruzelskiego jest niewątpliwie najbardziej znienawidzoną 

ze wszystkich dotychczasowych kierownictw partii i państwa. Dotychczasowa 

linia realizowana przez Jaruzelskiego niezwykle utrudnia jego ekipie jakiekol-
wiek polityczne otwarcie w stosunku do społeczeństwa. Po prostu sprawy posu-

nęły się zbyt daleko. W samej PZPR zupełnie nie widać sił, które mogłyby 

optować za kompromisem, po Sierpniu partia oczyściła się nie tylko z gierkow-
skich dygnitarzy, „rzuconych na pożarcie”, ale przede wszystkim z ludzi pra-

gnących pogodzić ją z narodem. Obecny założony Komitet Centralny chyba 

dość wiernie odzwierciedla aktualny stan PZPR. Co jednak najważniejsze – 

kierownictwo polityczne ZSRR, które niewątpliwie inspirowało wydarzenia  
z grudnia ubiegłego roku, udziela wyraźnego poparcia polityce Jaruzelskiego. 

Wydaje się, że obecne kierownictwo ZSRR obawia się przede wszystkim tego, 

że jakiekolwiek istotne ustępstwa partii komunistycznej w Polsce doprowadzą 
do powtarzania się procesu rozpętanego Sierpniem 1980. Bez istotnych zmian w 

polityce światowej, a zwłaszcza w ZSRR prawie nie sposób sobie wyobrazić, 

aby PZPR z własnej woli dokonał zmiany kursu, mogącej stworzyć przesłanki 
dla zawarcia rzeczywistego politycznego kompromisu w Polsce. Jest on realny 

jedynie pod bezpośrednią, silną presją społeczną, wyrażającą się np. w formie 

strajku powszechnego czy masowych manifestacji. Wówczas jest szansa, że 

władza się cofnie. Szansie tej towarzyszy jednak poważne niebezpieczeństwo 
„siłowej konfrontacji”, a nawet bezpośredniej zbrojnej interwencji radzieckiej. 

Jest to więc wybranie drogi przebiegającej na samej krawędzi przepaści. 

Dziś jest stanowczo zbyt wcześnie, aby odpowiedzieć na pytanie, co będzie da-
lej? Czy dojdzie w niedługiej przyszłości do zawarcia kompromisu pomiędzy 

narodem a władzą, czy też kontynuowana będzie długotrwała „wojna pozycyj-

na”, a może dojdzie do krwawego wybuchu? 
Można jedynie powiedzieć, że najbardziej prawdopodobny jest wariant dłu-

gotrwałej „wojny pozycyjnej”, bardzo uciążliwej dla społeczeństwa, ale i dla 

władzy. Bez względu na to, jak oceniamy prawdopodobieństwo urzeczywistnie-

nia się poszczególnych wariantów rozwoju wydarzeń w Polsce, jest nam nie-
odzownie potrzebna refleksja programowa. 
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Słabość polskiej powojennej myśli politycznej miała swe obiektywne przy-

czyny. Rzeczywistość ukształtowana w wyniku II wojny światowej zdawała się 
przekreślać wszelkie możliwości prowadzenia jakiejkolwiek polityki polskiej, 

godnej tego miana. ZSRR wszechwładnie zapanował nad naszą częścią europej-

skiego kontynentu. Nie zamierzał liczyć się z aspiracjami podbitych i uzależnio-
nych od siebie narodów. Nie mógł więc być partnerem, czy nawet tylko adresa-

tem, tych polskich koncepcji politycznych, które można by określić mianem 

ugodowych. Tym bardziej nie mógł być takim partnerem reżim komunistyczny 
w Polsce. Warunkiem ugody są obustronne ustępstwa, nawet jeśli zdecydowanie 

nierównej miary, natomiast komunistom wydawało się, że mogą sięgnąć po 

całość „stawki” i że żadna ugoda z narodem polskim nie jest im  

w związku z tym potrzebna. 
Pouczające są losy politycznych „koncesjonowanych” przedsięwzięć podej-

mowanych w „Polsce Ludowej”, odwołujących się do kategorii politycznego re-

alizmu i racji geopolitycznych. Wszystkie skończyły się fiaskiem, a ich inicjatorzy 
bądź wycofywali się z działań, bądź schodzili do poziomu pospolitych kolaboran-

tów. Poczynania te władza mile widziała jako dywersję w stosunku do społeczeń-

stwa czy Kościoła, nigdy nie traktowała ich jako poważnej politycznej oferty. 

Nigdy też nie zyskały znaczącego poparcia ze strony społeczeństwa. 
W sytuacji, gdy zablokowane zostały możliwości prowadzenia polskiej 

„Realpolitik”, pozostawało trwanie przy imponderabiliach, odmowa zgody na 

pojałtańską rzeczywistość. Ta postawa zdecydowanie dominowała wśród emi-
gracyjnych środowisk politycznych. Niektóre z nich występowały w roli depo-

zytariuszy dorobku i tradycji II Rzeczypospolitej, inne, jak na przykład paryska 

„Kultura”, poszukiwały nowych, przyszłościowych rozwiązań polskich dylema-
tów. Niemal wszystkie cechował polityczny maksymalizm. Znaczy to, że urze-

czywistnianie tych programów wymagało rewolucyjnego przekształcenia się 

europejskiej rzeczywistości, a przede wszystkim upadku lub całkowitej zmiany 

charakteru państwa radzieckiego. Ten maksymalizm doszedł też do głosu  
w polskiej opozycji demokratycznej drugiej połowy lat siedemdziesiątych, 

zwłaszcza w Konfederacji Polski Niepodległej. 

Obecnie program polityczny, zakorzeniony w trwałych narodowych warto-
ściach, a zarazem realistyczny, jest nam szczególnie potrzebny. Nie musieliby-

śmy poszukiwać go tylko wtedy, gdybyśmy założyli, że czeka nas jeszcze długa 

„droga przez pustynię”, że przez wiele lat w położeniu narodu polskiego nie 
nastąpią istotne zmiany, słowem, że na płaszczyźnie politycznej 13 grudnia 1981 

roku stworzył fakty o trwałym znaczeniu. Wówczas wystarczałaby obrona naro-

dowych imponderabiliów w świadomości społeczeństwa i mielibyśmy czas na 

powolne budowanie propozycji programowych, które i tak będą mogły być re-
alizowane w dość odległej przyszłości. Nie wykluczam, że nasz los może tak 

właśnie wyglądać w najbliższych latach. Sądzę, że wiele wskazuje na to, że mo-
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że być jednak inaczej. Społeczeństwo polskie nie ma zamiaru pogodzić się  

z nałożeniem mu „gorsetu” znacznie ciaśniejszego niż w czasach Gomułki  
i Gierka. W kraju toczy się polityczna walka, w której biorą udział już nie elitar-

ne środowiska, lecz masy. Mimo formalnej delegalizacji NSZZ „Solidarność”, 

nie została ona wcale rozstrzygnięta. Wydaje się także, że na arenie międzyna-
rodowej wchodzimy w okres ważnych rozstrzygnięć. „Koło historii” obraca się 

szybko i nie wydaje się, aby najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem było 

trwałe ustabilizowanie się obecnej sytuacji. Przeciwnie, nosi ona znamiona okre-
su przejściowego. Czynniki te powodują, że nie możemy pozwolić sobie na luk-

sus nieposiadania programu. Musiałoby to bardzo poważnie ograniczyć nasze 

szanse na wywalczenie trwałych zdobyczy, a niewykluczone, że mogłoby być 

nawet przyczyną narodowej tragedii. Krzywdy doznane przez naród  
w ostatnim okresie z rąk komunistycznej władzy i jej zewnętrznego protektora 

tworzą klimat sprzyjający wybuchowi gniewu i odwetowi, a na płaszczyźnie 

politycznej wysuwaniu programów uniemożliwiających kompromis z komuni-
styczną władzą. Dopóki jednak naszym potężnym sąsiadem jest Związek Ra-

dziecki – taki, jakim jest – hasła „bój to będzie ostatni” czy „albo my albo oni”, 

jakkolwiek efektowne, w sferze politycznej prowadzą donikąd. 

Do Sierpnia 1980 nie było miejsca na polską „Realpolitik”, od tego czasu 
jest i musi być. 

Prezentowane poniżej rozważania nie pretendują do roli całościowego pro-

gramu. Są raczej wskazaniem podstawowych założeń, w oparciu o które pogram 
taki powinien być budowany. 

Pierwsze i najważniejsze z tych założeń można by sformułować następują-

co: maksymalizm i bezkompromisowość w walce o idee, duchową suwerenność 
narodu oraz uparte poszukiwanie kompromisu z komunistami na płaszczyźnie 

politycznej. 

Rozwińmy tę myśl. Naród, aby był rzeczywistą wspólnotą musi pielęgno-

wać te wartości i typ życia zbiorowego, dzięki którym uzyska swą tożsamość, 
musi zachowywać swą duchową samoistność. Tylko wtedy może dawać orygi-

nalny, niepowtarzalny wkład w dorobek swego kręgu cywilizacyjnego. Tylko 

wtedy, nie mając własnego, niepodległego państwa, będzie odczuwał żywą po-
trzebę niepodległości i będzie do niej zmierzał. Nikt z nas nie jest w stanie od-

powiedzieć na pytanie, za ile lat Polacy będą żyć w naprawdę niepodległym, 

naprawdę własnym państwie. Stanowczo zbyt wiele tu niewiadomych. Wiele 
jednak przesłanek każe nam liczyć się z tym, że niepodległość Polski nie jest 

perspektywą najbliższych lat, być może trzeba na nią czekać jeszcze dziesięcio-

lecia. Jeśli istotnie tak jest, naród polski tym bardziej musi zachować duchową 

wewnętrzną suwerenność. Na tej płaszczyźnie nie może być z komunistami 
kompromisu. Gdyby komunistycznej władzy rzeczywiście udało się zbudować 

„socjalistyczne państwo”, oznaczałoby to zerwanie ciągłości historycznej, fak-
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tyczny koniec narodu polskiego i oczywiście przekreślenie szans na niepodle-

głość w przyszłości. Na szczęście ta wizja jest obecnie tak odległa, jak nigdy 
dotąd – wydarzenia ostatnich lat definitywnie skompromitowały w Polsce ko-

munizm. Byłoby jednak całkowicie niewystarczające, gdyby wewnętrzną suwe-

renność narodu tworzyły jedynie negatywne odniesienia, obecność przeciwnika. 
Zachowuje swą pełną aktualność narodowy program Prymasa Stefana Wyszyń-

skiego. Dziś jednak nie sposób realizować go wyłącznie poprzez Kościół. Spo-

łeczeństwo musi posiadać także inne, autonomiczne płaszczyzny życia politycz-
nego, gdzie mogłoby rozwijać się swobodnie. Nie jest możliwa duchowa wol-

ność narodu bez duchowej wolności ludzi stanowiących naród. Dlatego też 

olbrzymie znaczenie w polskich warunkach ma program moralny, wychowywa-

nie „ku wolności”, budzenie poczucia ludzkiej godności i świadomości praw 
przysługujących człowiekowi. Miał on być realizowany bez względu na to, jak 

w najbliższych latach ułożą się stosunki polityczne w naszym kraju. Oczywiście 

stosunki polityczne będą określać cenę, jaką będzie musiało płacić społeczeń-
stwo za wierność temu programowi, także wyznaczając skalę trudności w jego 

urzeczywistnianiu. 

Podobnie, bez względu na okoliczności, realizowany być musi program na-

rodowej edukacji Polaków. Nie możemy wyrzec się cywilizacyjnego związku z 
Zachodem, rzetelnej wiedzy o dziejach narodu, prawa do pełnego rozwoju kultu-

ry i nauki polskiej. Nie możemy wyrzec się narodowej identyczności, tak mocno 

związanej z chrześcijaństwem i Kościołem Katolickim. Nie możemy też wyrzec 
się prawa do suwerennego państwa jako podstawowego, chociaż perspektywicz-

nego celu politycznego, stojącego przed narodem. 

I znowu stosunki polityczne określą, w jaki sposób ten program będzie 
urzeczywistniany, ale choćby były nawet najbardziej niekorzystne, nie można go 

zarzucić. Oczywiście znacznie korzystniej byłoby, aby pełną wiedzę o polskiej 

historii można było przekazywać w szkole a nie na tajnych kompletach, aby 

książki wybitnych polskich pisarzy trafiały do czytelników poprzez księgarnie a 
nie „sieć kolportażową” nieoficjalnych wydawnictw, aby nauka polska swobod-

nie mogła rozwijać się na wyższych uczelniach a nie w Towarzystwie Kursów 

Naukowych, aby proces formowania się elit ideowo-politycznych odbywał się 
jawnie, nie w konspiracji i więzieniach. Program ten jednak trzeba realizować 

niezależnie od okoliczności, bez taktycznych kompromisów i półprawd. Chodzi 

bowiem o duszę narodu. Tylko na takim fundamencie można budować polską 
„Realpolitik”. Jej założeniem jest to, że prowadzi ją świadomy naród, który wie 

czego chce oraz co i w jakiej perspektywie czasowej może osiągnąć naród, który 

świadomie rozgranicza sferę imponderabiliów ideowych od sfery „bieżących” 

celów politycznych. 
Gdy tego fundamentu brakuje, polityczny realizm, który musi uciekać się 

do kompromisów, przestaje być świadomie wybraną metodą, a staje się celem 
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„samym w sobie”, nieuchronnie powodując „obniżenie ideałów”, a niekiedy 

nawet ich zagubienie. Od takiego realizmu – godzenia się z rzeczywistością, czy 
nawet jej afirmacji, choćby była okrutna – znacznie lepszy jest młodzieńczy, 

niecierpliwy romantyzm, „mierzący siły na zamiary”. 

Znajdujemy się jednak obecnie w tej szczęśliwej sytuacji, że ten ideowy 
fundament mamy i na pewno nie jest on słaby. Pozwala nam to wystąpić z pro-

pozycją politycznego kompromisu, której bezpośrednim adresatem byłby esta-

blishment komunistyczny w Polsce, a pośrednim, ważniejszym, kierownictwo 
polityczne państwa radzieckiego. Jego istotę można by najkrócej scharakteryzo-

wać następująco: dopóki w Europie obowiązuje porządek jałtański, Polacy nie 

zamierzają swej „narodowej rewolucji” doprowadzać do końca, nie chcą też, aby 

od Polski, ale jej kosztem musiała się rozpocząć „dekompozycja” tego porządku. 
Przyjmują do wiadomości niechciane przez nich realia europejskie,  

z których wynika udział Polski w Pakcie Warszawskim i RWPG. Zdają sobie 

sprawę, że w ramach aktualnego układu europejskiego, władza w PRL musi 
znajdować się w rękach partii komunistycznej – tylko ona stanowi dostateczną 

gwarancję dla ZSRR. Nie podejmują walki o gruntowne demokratyczne prze-

kształcenie struktur władzy państwowej. W zamian za to żądają poszanowania 

autonomii życia narodowego, szerokich płaszczyzn aktywności społecznej, wol-
nych od ingerencji władzy, w tym ruchu zawodowego, niekontrolowanego życia 

kulturalnego i naukowego. Oczywiście musiałoby to także oznaczać przywróce-

nie prawa do oficjalnej działalności NSZZ „Solidarność”, przy zawężeniu jego 
programu i zasięgu aktywności. 

Tak w generaliach wyglądałby plan politycznego kompromisu. Można mu 

postawić zarzut braku realizmu. Z punktu widzenia komunistycznej władzy daje 
on społeczeństwu stanowczo zbyt dużo, z punktu widzenia społeczeństwa z ko-

lei może być uznany za minimalistyczny, wymagający godzenia się z niespra-

wiedliwym i marnotrawnym systemem. Trzeba jednak zadać pytanie, co mogło-

by stanowić alternatywę? – Walki z władzą prowadzone aż do zwycięstwa, czyli 
odzyskania niepodległości przez Polskę i pełnej suwerenności narodu w pań-

stwie polskim. Nie ulega jednak wątpliwości, że zrealizowanie tego celu wyma-

gałoby rewolucyjnych przemian w międzynarodowym układzie sił, których nie 
sposób umiejscowić w czasie, i na które być może trzeba będzie czekać jeszcze 

długo. Inną ewentualnością jest kapitulacja lub klęska społeczeństwa poniesiona 

w gwałtownej konfrontacji z komunistyczną władzą,  
a być może także

 
z jej potężnym protektorem. 

Kompromis, o którym mowa, nie oznaczałby przecież końca konfliktu po-

między narodem a komunistycznym systemem, przenosiłby go jednak na zupeł-

nie inną płaszczyznę, czyniłby go mniej dramatycznym i niebezpiecznym dla 
narodu, a także nie tak wyczerpującym. Pozwoliłby zaczerpnąć tchu. Nie ozna-

czałby także wyrzeczenia się niezbywalnych celów polityki narodowej, ale wła-
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śnie umiejscawiałby je we właściwej perspektywie. Do zawarcia takiego kom-

promisu nie jest przygotowane obecne kierownictwo partyjno-państwowe PRL-u 
ani obecne kierownictwo radzieckie. Dziś jest on nierealny, ale w przyszłości? 

Żadna komunistyczna ekipa rządząca nie zgodzi się nań dobrowolnie. Ten kom-

promis trzeba wywalczyć, wymóc. Może to uczynić jedynie bardzo silna spo-
łeczna presja. Dziś tworzy ją przede wszystkim bojkot władzy i działalność soli-

darnościowego podziemia. Gdy tej presji zabraknie, kompromis polityczny sta-

nie się mrzonką. Będziemy zdani na dobrą wolę władz, a na nią liczyć nie 
można, chociaż niewykluczone, że po przełamaniu społecznego oporu i „znor-

malizowaniu” życia w kraju, komuniści przyznaliby społeczeństwu limitowane, 

ściśle okrojone swobody. Lecz, jeśli silny opór stanie się zjawiskiem trwałym, 

dla Breżniewa i Jaruzelskiego, a raczej ich następców zawarcie politycznego 
kompromisu z narodem polskim może stać się koniecznością pozwalającą blo-

kowi radzieckiemu odzyskać swobodę manewru w stosunkach z Zachodem, 

komunistycznej władzy ustabilizować sytuację w Polsce i otworzyć przesłanki 
przezwyciężenia w niej kryzysu gospodarczego, odbijającego się także na in-

nych krajach bloku. Osiągnąć to możemy żmudną i zapewne długotrwałą walką. 

Program kompromisowy nie będzie miał żadnego znaczenia jako teoretycz-

na, choćby najbardziej rozsądna koncepcja, musi mieć silne społeczne poparcie. 
Trudno traktować je jako pewnik. 

Krzywdy doznane przez społeczeństwo w okresie pogrudniowym, rosnące z 

każdym dniem trwania stanu wojennego, powodują gniew i dążenie do uspra-
wiedliwionego odwetu. Nie ma gwarancji, że w sytuacji kolejnego potężnego 

wybuchu protestu będziemy znowu uczestnikami i świadkami samoograniczają-

cej się rewolucji. W warunkach osłabienia władzy nie można wykluczyć, że 
przewagę uzyskają zwolennicy rozwiązań ostatecznych, przesądzających sprawę 

„raz na zawsze”, zwłaszcza jeśli proces będzie miał charakter żywiołowy i spon-

taniczny. Dlatego też już obecnie kierownictwo podziemnej „Solidarności” i 

wpływowe kręgi opiniotwórcze powinny przedstawić cele walki prowadzonej 
przez społeczeństwo, uświadamiać co jest a co nie jest możliwe do osiągnięcia w 

danych warunkach. Z pewnością nasze aspiracje były znacznie większe w okre-

sie przedgrudniowym, wówczas wydawało się, że drogą ewolucyjną w stosun-
kowo niedługim czasie państwo stanie się rzeczywiście wyrazicielem interesów 

narodu. 13 grudnia 1981 roku bardzo cofnął nas na tej drodze. Trzeba wyciągnąć 

z tego wnioski, nie przyspieszać sztucznie historycznych procesów, umieć ak-
tywnie czekać na swój czas. Z pewnością najpoważniejszym rzecznikiem poli-

tycznego kompromisu w Polsce będzie nadal episkopat Kościoła Katolickiego. 

Obserwując linię polityczną Kościoła w całym okresie posierpniowym trzeba 

stwierdzić, że była ona przez cały czas konsekwentna  
i spójna wewnętrznie. Powstanie niezależnego, potężnego ruchu związkowego 

było dla Kościoła nie mniejszym zaskoczeniem niż dla ogromnej większości 
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Polaków. Kościół umiał właściwie ocenić nie tylko znaczenie powstania „Soli-

darności” dla całego życia narodu, ale również trafnie odczytać niebezpieczeń-
stwa zagrażające Związkowi i całej polskiej samoograniczającej się rewolucji. 

Od początku doceniał siłę totalitarnego państwa, dostrzegał międzynarodowe 

uwarunkowania sprawy polskiej. Udzielał „Solidarności” i całemu ruchowi od-
nowy wyraźnego poparcia, ale był czynnikiem moderującym, przestrzegał przed 

konfrontacją z władzą, niepokoił się radykalizacją nastrojów i poglądów doko-

nującą się w naszym ruchu związkowym. Nie wytworzył jednak wpływowej 
grupy nacisku wewnątrz Związku, co było głównym powodem stosunkowo nie-

wielkiego jego wpływu na linię polityczną „Solidarności”. 

Wprowadzenie stanu wojennego nie zmieniło postępowania Kościoła. Jego 

episkopat niedwuznacznie dawał dowody poparcia dla „Solidarności” i moralnej 
dezaprobaty dla pogrudniowej polityki władz, nie chciał jednak definitywnie 

„palić za sobą mostów”, aby móc wypełniać rolę rzecznika podstawowych inte-

resów narodu i – być może – mediatora pomiędzy „Solidarnością” a władzą. 
Działania episkopatu na rzecz ugody społecznej zakończyły się jak dotąd nie-

powodzeniem, nie zapobiegły formalnej delegalizacji Związku. Zapewne apele 

do dobrej woli władz i apele o zachowanie spokoju, adresowane do społeczeń-

stwa, nie mogły odwrócić biegu wydarzeń. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
wszystkie działania na rzecz politycznego kompromisu pomiędzy społeczeń-

stwem a władzą spotkają się w przyszłości z poparciem Kościoła. Potrafi on 

myśleć kategoriami historycznymi i doskonale wie, że czym innym jest program 
ideowy – gdzie potrzebny jest maksymalizm, a kompromis nie jest możliwy – a 

czym innym „polityka na dziś”, która musi być pragmatyczna. Początkowy pro-

blem, z którym musi zmierzyć się polska myśl polityczna, to niewątpliwie sto-
sunek do Rosji. Nie należy widzieć go jedynie w perspektywie najbliższych 

miesięcy, czy lat. Niewątpliwie, bez względu na to, jak potoczą się wydarzenia – 

czy dojdzie do ugody, czy też w kraju toczyć się będzie długotrwała wojna po-

zycyjna narodu z komunistyczną władzą, problem Rosji pozostanie. Obecnie 
państwo rosyjskie – ZSRR, posiada podwójną naturę: jest imperialną kontynu-

acją państwa carów, budowanego przez stulecia, ale jest także mocarstwem ide-

ologicznym, ośrodkiem dyspozycyjnym wojującego marksizmu-leninizmu, cho-
ciaż nie przez wszystkich komunistów uznawanym. Ta podwójna natura ZSRR 

utrudnia zrozumienie jego polityki i wypracowanie  

w stosunku do niego konsekwentnej linii postępowania. ZSRR nie reaguje bo-
wiem jak „zwyczajne” wielkie mocarstwo, nie wystarcza mu zabezpieczenie 

własnych imperialnych interesów. Toczy walkę o zwycięstwo systemu komuni-

stycznego w świecie, nie wystarcza mu prorosyjskość reżimów rządzących  

w krajach wasalnych – wymaga tożsamości ideologicznej. 
Polityka jest sztuką możliwości i one właśnie określać będą w przyszłości 

nasze postępowanie w stosunku do Rosji – ZSRR. Wskazane jest jednak okre-
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ślenie pewnych trwałych zasad i kierunków w naszym podejściu do tego pro-

blemu. Nie należy sądzić, aby ich zaakceptowanie przez polskie społeczeństwo 
mogło zmienić stosunek Breżniewa i jego towarzyszy do naszego kraju. Na 

Breżniewie jednak z pewnością nie skończy się historia Rosji… Mogą one przy-

nieść korzyści w dalszej przyszłości. 
Oczywiście z naszego punktu widzenia byłoby najkorzystniejszym, aby 

charakter rosyjskiego państwa uległ radykalnemu przekształceniu i wyrzekło się 

ono swej ideologii i dążeń imperialistycznych; słowem, aby wypełnił się pro-
gram wyłożony przez Aleksandra Sołżenicyna w Liście do przywódców Związku 

Radzieckiego z 1974 roku. Niestety żadne znaki na niebie i ziemi nie zapowiada-

ją tego w dającej się określić przyszłości. 

Związek Radziecki w swym obecnym kształcie jest niewątpliwie anachro-
nizmem, narastają w nim procesy, które prędzej czy później doprowadzą do 

ewolucyjnych czy gwałtownych głębokich przemian politycznych, ale jest to 

perspektywa odległa. Dziś jest to jedno z dwóch światowych supermocarstw  
i wielka militarna potęga. Byłoby bardzo niebezpiecznym złudzeniem w tym 

przypadku pomylić horyzonty czasowe i uważać, że procesy wymagające wielu 

lat, być może nawet dziesięcioleci, już się dokonują. Trzeba przyjąć, że w latach, 

które nadchodzą, będziemy mieć do czynienia w dalszym ciągu z totalitarnym 
mocarstwem, w którym władza znajdować się będzie w rękach kierownictwa 

partii komunistycznej. Nie znaczy to jednak, że jego kurs polityczny będzie 

identyczny jak Breżniewa. W naszym interesie jest, aby ideologiczna funkcja 
radzieckiego państwa ulegała redukcji, aby stało się ono w większej mierze ro-

syjskim państwem, mającym oczywiście imperialne interesy i dążącym do 

utrzymania swej strefy wpływów, ale jednak normalniejszym i bardziej ludzkim. 
Niewątpliwie każda Rosja będzie dążyć do utrzymania swej hegemonii w Euro-

pie Wschodniej, zmienić ten stan rzeczy mógłby jedynie całkowity przewrót w 

międzynarodowym układzie sił lub wewnętrzna katastrofa rosyjskiej państwo-

wości. Dla Polaków jednak wcale nie jest obojętne, czy na Kremlu rządzić bę-
dzie rosyjski Siwak

16
, czy też nacjonalista pragmatyk. Druga ewentualność 

otwierałaby przed nami większe szanse rozszerzenia wewnętrznej autonomii 

życia narodowego.  
Prawdą jest, że Polacy mają wysoce ograniczone możliwości wpływania na 

charakter radzieckiego państwa i zmniejszanie się w jego polityce funkcji ide-

ologicznej. Mogą – i uczynili to – doprowadzić do ideowej kompromitacji ko-
munizmu w Polsce. Z pewnością nie pozostaje to bez wpływu – chociaż trudno 

go zmierzyć – na „image” i dalsze losy komunizmu w innych krajach, w tym 

także ZSRR. Mogą także wskazywać na pewne zasady w swym podejściu do 

problemu Rosji, „premiujące” postawy pragmatyczne, a nie ideologiczne  
w rosyjskim patrzeniu na Polskę. Te zasady, to przede wszystkim: 
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1. Uznanie trwałego charakteru wschodniej granicy Polski i wyrzeczenie się 

marzeń o wielonarodowej Rzeczypospolitej jako kontynuatorki tradycji Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów. 

2. Zarzucenie sposobu politycznego myślenia zakładającego nierozerwalny 

związek niepodległości Polski z wyparciem wpływów rosyjskich z Europy 
Środkowo-Wschodniej. 

3. Poszukiwanie płaszczyzn, na których rzeczywiste polskie i rosyjskie inte-

resy narodowe są lub mogą być zbliżone lub zbieżne. 
4. Zastępowanie emocjonalnego patriotyzmu, określającego się obecnie 

przede wszystkim poprzez negatywne odniesienia w stosunku do Rosjan – jako 

sprawców naszego zniewolenia, „personalizmem narodowym”, otwartym także 

na wartości wypracowane przez inne narody oraz szanującym narodowe uczucia 
tych także, z którymi tragicznie poróżniła nas historia. 

Wszystkie te cztery punkty wymagają oczywiście szerszego rozwinięcia  

w osobnym szkicu. Obecnie ograniczamy się do stwierdzenia, że nasze myślenie 
o Rosji w dalszym ciągu jest przede wszystkim „magiczne”, „życzeniowe”, 

emocjonalne, a tylko bardzo rzadko racjonalne i polityczne i że jest to zjawisko 

niosące z sobą znacznie więcej negatywnych niż pozytywnych następstw. 

Przeżywamy ciężkie chwile, kto wie czy pod pewnymi względami nie naj-
cięższe w całej naszej powojennej historii. Nie wiemy, jaka będzie przyszłość, 

czy dojdzie – a jeżeli tak, to jaką przyjdzie zapłacić za to cenę – do politycznej 

ugody z komunistyczną władzą, czy też czekają nas całe lata uporczywej walki, 
aby położyć kres pogrudniowej polityce terroru i represji. 

W jednym i drugim wypadku potrzebne nam będą przede wszystkim wy-

trwałość oraz ludzka i narodowa solidarność. W obu musimy zachować pamięć 
o celu – w którego realność nie wolno nam zwątpić – Polsce, dobrej matce 

wszystkich swych dzieci. 

 

 

Przypisy 
 

1 Gustáv Husák (1913-1991) – słowacki polityk, działacz komunistyczny w Cze-

chosłowacji, w okresie stalinizmu oskarżony o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne i 
uwięziony (spędził w więzieniu 8 lat), zrehabilitowany, w 1969 r. został sekretarzem 

generalnym Komunistycznej Partii Czechosłowacji, w latach 1975-1989 był prezyden-

tem Czechosłowacji. 
2 Erich Honecker (1912-1994) – niemiecki polityk komunistyczny, sekretarz ge-

neralny Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec (1971-1989), przewodniczący Rady 

Państwa NRD (1976-1989), po upadku komunizmu oskarżony o zdradę stanu, korupcję  

i zbrodnie – proces z powodu stanu zdrowia Honeckera zawieszono. 
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3 Nicolae Ceauşescu (1918-1989) – rumuński polityk komunistyczny, od 1965 r. 

sekretarz generalny Rumuńskiej Partii Komunistycznej, sprawował dyktatorskie rządy w 

Rumunii od 1967 r., obalony i stracony w 1989 r. 
4 Komandosi – środowisko opozycyjne powstałe w Warszawie w latach 60-tych 

wokół Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego. Skupiało głównie studentów, którzy 
manifestowali swój sprzeciw wobec polityki władz, protestując w czasie wykładów 

otwartych i oficjalnych uroczystości. W ich gronie byli m.in. Jakub Karpiński, Jan Li-

tyński, Teresa Bogucka. 
5 „Ruch” – konspiracyjna organizacja niepodległościowa, działająca w latach 

1965-1970. Współtworzyli ją m.in. Andrzej Czuma, Emil Morgiewicz, Stefan Niesio-

łowski. Została zdekonspirowana i rozbita licznymi aresztowaniami w 1970 r., w trakcie 

przygotowań do akcji zniszczenia Muzeum Lenina w Poroninie. Przywódcy organizacji 

zostali skazani na kilkuletnie więzienie (najwyższe wyroki otrzymali A. Czuma  

i S. Niesiołowski – po 7 lat). 
6 „Głos” – podziemne pismo opozycyjne, wydawane w latach 1977-1981 (póź-

niej wznawiane w nowych formułach), redagowane m.in. przez Antoniego Macierewi-
cza, związane z Komitetem Samoobrony Społecznej KOR. 

7 Stefan Olszowski (1931-) – działacz komunistyczny, minister spraw zagranicz-

nych PRL (1971-1976, 1982-1985), sekretarz KC PZPR, poseł na Sejm PRL, zwolennik 

twardej polityki wobec „Solidarności”, przedstawiciel tzw. betonu partyjnego, od 1986 r. 

mieszkający w USA. 
8 Interwencja sowiecka w Afganistanie rozpoczęła się w grudniu 1979 r. i wywo-

łała eskalację napięcia między ZSRS a USA. 
9 Kryzys bydgoski został wywołany brutalnym pobiciem przez funkcjonariuszy 

MO 19 marca 1981 r. Jana Rulewskiego – przewodniczącego bydgoskiego MKZ „S” 

oraz Mariusza Łabentowicza i Michała Bartoszcze z rolniczej „S”, którzy uczestniczyli  

w sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Wydarzenie to wywołało falę 
protestów o skali ogólnopolskiej, obejmujących m.in. masowy strajk ostrzegawczy  

27 marca. Historycy nie są zgodni, czy pobicie działaczy związkowych było zamierzoną 

prowokacją ze strony władzy komunistycznej, czy samodzielnym działaniem jego 

sprawców.  
10 Stanisław Kania (1927-) – działacz komunistyczny, poseł na Sejm PRL, czło-

nek Biura Politycznego (1975-1981), sekretarz KC PZPR (1971-1980), I sekretarz KC 

PZPR  

(6 września 1980 – 18 października 1981). 
11 Leonid Breżniew (1907/1908-1982) – działacz Komunistycznej Partii Związku 

Radzieckiego, sekretarz generalny KPZR (1964-1982), przewodniczący Prezydium 

Rady Najwyższej Związku Radzieckiego (1960-1964, 1977-1982).  
12 Michaił Susłow (1902-1982) – działacz komunistyczny, członek Komunistycz-

nej Partii Związku Radzieckiego, członek Komitetu Centralnego KPZR i Biura Politycz-

nego, odpowiedzialny za kulturę, propagandę i ideologię. 
13 Posłanie I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy Europy 

Wschodniej zostało przyjęte w Gdańsku 8 września 1981 r.: „Delegaci zebrani w Gdań-

sku na pierwszym Zjeździe Delegatów Niezależnego, Samorządnego Związku Zawodo-

wego „Solidarność” przesyłają robotnikom Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemiec-
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kiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku Ra-

dzieckiego pozdrowienia i wyrazy poparcia. Jako pierwszy niezależny związek zawo-

dowy w naszej powojennej historii głęboko czujemy wspólnotę naszych losów. Zapew-

niamy, że wbrew kłamstwom szerzonym w waszych krajach jesteśmy autentyczną 10-

milionową organizacją pracowników, powstałą w wyniku robotniczych strajków. Na-
szym celem jest walka o poprawę bytu wszystkich ludzi pracy. Popieramy tych z was, 

którzy zdecydowali się wejść na trudną drogę walki o wolny ruch związkowy. Wierzy-

my, ze już niedługo wasi i nasi przedstawiciele będą mogli spotkać się  

w celu wymiany związkowych doświadczeń”. 
14 Towarzystwo Kursów Naukowych było niezależnym stowarzyszeniem eduka-

cyjnym działającym w latach 1978-1981, organizującym pojedyncze i cykliczne wykła-

dy i seminaria, prowadzącym także działalność wydawniczą.  
15 Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość” było nieformalnym klubem 

dyskusyjnym, który działał w latach 1978-1983, publikując w tym czasie raporty Raport 

o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy (1979), Jak z tego wyjść?, 

Społeczeństwo wobec kryzysu (1981), Polska wobec stanu wojennego (1982). 
16 Albin Siwak (1933-) – działacz komunistyczny, członek Biura Politycznego 

PZPR (1981-1986), jeden z liderów środowisk partyjnych określanych mianem ‘twardo-

głowych’ albo ‘betonu’, przeciwnik szukania kompromisu z „Solidarnością”. 
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POLITYKA POLSKA I „POLITYKA POLSKA” 

 

 

 

Powstaje nowe pismo. Jak zwykle w takich razach, zaczyna się od nazwy, od 

tytułu. To nie tylko kwestia brzmienia czy zewnętrznego efektu. Tytuł bywa, 

powinien być, jest – programem. Mówi wiele, niekiedy wszystko. 
„Polityka polska”! Tak, ten tytuł – to program. Lecz jeśli tak jest w istocie, 

to doprawdy trudno o tytuł bardziej obligujący, ambitniejszy, nakładający na 

twórców pisma większe wymagania, zobowiązujący do wyższych aspiracji. 
Czy zatem nie porywamy się na przedsięwzięcie przekraczające nasze moż-

liwości? Innymi słowy: czy można dzisiaj w Polsce uprawiać – politykę polską, 

a jeśli nawet, to w jaki sposób? 

Trzeba by wprzód określić istotę tego pojęcia, ustalić jego skalę, potem 
rozpoznać okoliczności czasu i miejsca, wreszcie – sumiennie oszacować własne 

siły i możliwości. Na pierwszy rzut oka rachunek wygląda fatalnie: point de 

rêveries!
1
 

Rzeczywiście – „Polska leży w Europie”. Więcej: jeśli tak się można wyra-

zić, to „leży ona w świecie”. A zarazem w jego – jakże konkretnym – punkcie: 

nad Wisłą, akurat między Rosją a Niemcami. I nic nie zmieni tego faktu, chociaż 

to nieco inna Rosja i zupełnie inne Niemcy niż przed laty, kiedy nasi przodko-
wie formułowali swoje ówczesne polityczne katechizmy. Nasza generacja może 

ten kanon samowiedzy poszerzyć o wypraktykowaną na własnej skórze, dogłęb-

ną znajomość realiów systemu, w jakim jej przyszło żyć oraz o pamięć kilku dat 
historycznych, począwszy od sierpnia 1944 aż do 13 grudnia 1981, stanowiącą – 

by rzec nieco patetycznie – cierniową koronę naszych doświadczeń. 

Politykę zasługującą na miano polskiej próbowano w tym kraju po II woj-
nie światowej uprawiać trzykrotnie, każdorazowo w warunkach zupełnie lub 

niemal beznadziejnych: w okresie częściowych swobód, brutalnie złamanych 

aktem likwidacji PSL w 1947 r., w nader wąskim zakresie w 1956, wreszcie  

w skali bardziej znaczącej w czasie istnienia „Solidarności”. Tę gdzie indziej 
nieosiągalną cechę trwałości i ciągłości nieprzerwanej od 1945 r. miała jedynie 

polityka prowadzona przez Kościół, zwłaszcza w okresie, gdy kierował nią śp. 

Prymas, kardynał Wyszyński. To wszystko. Poza tym w Polsce – polityki pol-
skiej nie było. Polskiej, to znaczy uwzględniającej dobro, suwerenność i natural-
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ne aspiracje tego narodu, szanującej jego tradycje, obyczaje i kulturę, próbującej 

zaspokoić jego potrzeby duchowe i materialne, przestrzegającej sprawiedliwie 
praw ludzkich i obywatelskich. 

 

*  *  * 
 

Jakież zatem szanse jej współtworzenia posiadamy obecnie? Nadal przecież nie 

mamy suwerennego rządu, zaś środki skutecznego oddziaływania na panującą z 
obcego mandatu władzę są w gruncie rzeczy wątłe, a w wielu przypadkach zgoła 

żadne. Nie mamy swoich ambasad, przedstawicielstw i rezydentów, siły zbroj-

nej, urzędów, środków materialnych i technicznego zaplecza. Nie dysponujemy 

też masową partią polityczną ani głosami wyborców gotowych poprzeć nasze 
koncepcje i programy. Zresztą i tak pozostałyby one słabo słyszalne, gdyż poza 

naszym zasięgiem znajduje się telewizja i wysokonakładowa prasa, dyploma-

tyczne salony i wielkie meetingi, międzynarodowe sympozja i gabinetowa 
hochpolitik. Czy w tych warunkach można mówić o czymkolwiek, czy aby na-

sze zamiary nie zakrawają na zwykłe chciejstwo, parodię poważnej działalności, 

groteskową megalomanię? 

Może jednak niezupełnie? Po pierwsze bowiem każdy przejaw niekonce-
sjonowanej działalności społecznej czy kulturalnej, każdy fakt, wypowiedź, czy 

zdarzenie wymykające się państwowej kontroli – automatycznie uzyskuje  

w tym systemie kwalifikację polityczną. A poza tym istnieje przecież wcale 
niemały obszar rzeczywistej aktywności politycznej, który można i należy wy-

pełnić istotną treścią. 

Bowiem polityka polska – w naszym rozumieniu i wedle obecnych, real-
nych możliwości – to przede wszystkim rozległa sfera refleksji, myśli, kultury 

politycznej. Oto dziedzina od dziesięcioleci porażona niedowładem, niemal do-

szczętnie wyjałowiona przez system z premedytacją nakierowany na niszczenie 

wszelkich znamion myślenia i działania, wyswobadzającego się z kleszczy obo-
wiązującej, wszechwładnej doktryny. Doniosłe fakty powstania opozycji demo-

kratycznej, a jeszcze później „Solidarności” zaledwie zapoczątkowały trudny 

proces powolnej odbudowy polskich niezależnych elit politycznych – zdławio-
nych niemal zupełnie w wyniku II wojny światowej i stalinowskiej ekstermina-

cji. To proces żmudny i zarazem niezmiernie delikatny, wymagający spełnienia 

przynajmniej minimum koniecznych warunków, spośród których poczucie cią-
głości tradycji oraz możność swobodnego czerpania z dorobku współczesnej 

myśli światowej – stanowią potrzebę nieodzowną. 

Wiele z tych warunków w czasach obecnych po prostu zaistnieć nie może, 

innych jeszcze dotyczy szereg ograniczeń: niedostępne archiwa, zakazane zbiory, 
utrudnienia w kontaktach zagranicznych a nawet i krajowych, szalejąca cenzura, 

tępienie niezależnych działaczy, naukowców i publicystów, odcięcie od najwarto-
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ściowszych dokonań politologii zachodniej, wreszcie praktyczna niemożność 

prowadzenia jakiejkolwiek oficjalnej działalności politycznej pozostającej w zgo-
dzie z elementarnymi wymogami sumienia i poczuciem godności. 

Jednak nawet te względy nie powinny – nie mogą – zwalniać nikogo spo-

śród ludzi myślących i uczciwych od powinności podjęcia refleksji politycznej, 
od tworzenia koncepcji i programów, od kształcenia elit, od pielęgnowania kul-

tury narodowej. To naturalny, organiczny niejako obowiązek polskiej inteligen-

cji, tym bardziej oczywisty w dobie tak ciężkich i surowych doświadczeń. 
 

*  *  * 

 

Należymy do młodego pokolenia, które w przedsierpniowych czasach podjęło 
niezależne inicjatywy polityczne, aby potem logiczną rzeczy koleją współtwo-

rzyć „Solidarność”, czynnie w tym ruchu uczestnicząc, a jeszcze później – wal-

cząc o jego istnienie i broniąc jego ideałów.  
W przeciągu tych kilku brzemiennych w wydarzenia lat nieraz dawaliśmy 

publicznie wyraz naszym poglądom i przekonaniom. Poglądy, w miarę nabywa-

nia doświadczeń, przeszły pewną ewolucję – to zrozumiałe. Podstawowe prze-

konania pozostały niezmienne. 
Nadal wspierają się one na fundamencie, który stanowi równoważne uzna-

nie niezbywalnej wartości osoby ludzkiej oraz wspólnoty narodowej, czemu 

towarzyszy przekonanie o naturalnym prawie każdego – a więc i polskiego na-
rodu do posiadania niepodległego państwa, zdolnego spełnić polityczne, spo-

łeczne, kulturalne i materialne aspiracje jego obywateli, państwa rządzonego 

demokratycznie przez legalną, wyłonioną w wolnych wyborach, obdarzoną ak-
ceptacją ogółu społeczeństwa – władzę. 

Będąc otwarci na wiele nurtów polskiej tradycji politycznej, bodaj najwię-

cej czerpiemy z inspiracji wciąż odnajdywanej w wielu wątkach nadal twórczej 

myśli narodowo-demokratycznej. Z tej szkoły myślenia wypływa również re-
spektowanie twardych wymogów geopolityki, liczenie się z faktami, przekona-

nie, że polityka jest sztuką możliwości. 

Wszelako ta realistyczna postawa wcale nie musi być równoznaczna z za-
sklepianiem się w przyciasnym kręgu swoistego „neoorganicznikostwa”, nie 

musi oznaczać zaniżenia ideałów i odstąpienia od prób kreślenia planów ambit-

niejszych, wizji śmiałych, dalekowzrocznych. Wprost przeciwnie, nieustanna 
korelacja tych dwu pozornie sprzecznych perspektyw winna być warunkiem, bez 

spełnienia którego wszelka refleksja polityczna zamienia się w jałową, bezpłod-

ną spekulację. 

Nie mamy wszakże żadnego tytułu do uderzania w ton mentorski i dawania 
pouczeń. Nikt nie ma monopolu na jedynie słuszną i właściwą politykę polską, 

tym bardziej my pretensji do tego monopolu nie rościmy. Nie jedyna, ale zaled-
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wie jedna z wielu możliwych czy prawdopodobnych. Postrzegamy ją jako 

żmudny, nieustający proces dochodzenia do splotu stanowiących ją uwarunko-
wań i ograniczeń, jako badanie tysięcy krępujących ją zależności i uwikłań, jako 

uważne śledzenie wpływających nań koniunktur zewnętrznych i wewnętrznych, 

odkrywanie mechanizmów, ustalanie trwałych zasad, na jakich winna się wspie-
rać, ale i burzenie wielu zastarzałych mitów, nadal trzymających ją w sztywnym 

gorsecie pojęć już przebrzmiałych. Nie mamy gotowych, niezawodnych recept – 

najpierw musimy starannie zbadać zastane składniki  
i możliwe między nimi w przyszłości związki. Chcąc uprawiać politykę, jedno-

cześnie musimy się jej – nieustannie – uczyć. Wprawdzie uczyć się można  

i trzeba od wszystkich, lecz wiedza nie zawsze oznacza akceptację. Wzory kul-

tury politycznej godnej upowszechnienia odnajdujemy w tej części świata, która 
wpisana jest w krąg cywilizacyjny Zachodu i czerpie z inspiracji chrześcijań-

skiej. Również z tego względu za jeden z głównych punktów odniesienia  

w polityce uważamy kategorie nie tylko pragmatyczne, ale – w nie mniejszym 
stopniu – także etyczne, dążność do przepojenia uprawianej refleksji i działalno-

ści politycznej trwałymi pierwiastkami moralnymi. 

Dlatego, pochłonięci na co dzień wytyczaniem granic tego, co dziś możli-

we, kreśleniem celów osiągalnych w doraźnej perspektywie, rozważaniem bli-
skich etapów i taktycznych posunięć – choćby na chwilę nie możemy tracić  

z oczu fundamentalnego celu polityki polskiej: niepodległości. 

Tu wątpliwości nie ma; mogą zmieniać się wiodące doń drogi, środki i me-
tody, niepodobna dziś przewidzieć, która okaże się skuteczna, ani nawet  

w przybliżeniu określić czasu, kiedy to może nastąpić. Jednakże sam cel pozo-

staje niezmienny. 
 

*  *  * 

 

„Polityka Polska” – pismo ex definitione polityczne – stawia sobie jeszcze jeden 
cel. Oto po 13 grudnia obserwujemy osobliwą „migrację”, niemającą wszelako 

nic wspólnego z pędem do wyjazdów zagranicznych ani z tzw. emigracją we-

wnętrzną. Chodzi o gigantyczną, masową reorientację ideową o niespotykanej 
od 1945 r. skali, istne ruchy tektoniczne zachodzące w świadomości milionów 

Polaków, związane z ostatecznym porzuceniem resztek złudzeń żywionych wo-

bec „etosu lewicy”, „socjalizmu o ludzkim obliczu” etc., coś, co można określić 
jako olbrzymie, choć nie zawsze w pełni uświadamiane przesunięcie  

„w prawo”… Teraz wielu tych ludzi, wyzbytych ostatnich mrzonek, niejedno-

krotnie znalazło się na rozdrożu, zawisło w ideowej próżni. Zwłaszcza tych 

młodych ożywiają często wyłącznie uczucia negatywne: ślepa nienawiść do 
ustroju, głębokie rozczarowanie, nihilizm. 
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Również i tym – zagubionym, pozbawionym ideowej busoli – chcielibyśmy 

zaproponować wspólne poszukiwanie programów pozytywnych, przedstawić 
system trwałych wartości, pomóc wyjść z jałowego kręgu samych tylko gniew-

nych odruchów, zaprosić do prób politycznego myślenia. Chcielibyśmy, by „Po-

lityka Polska” stworzyła z czasem jeden z poważnych ośrodków refleksji poli-
tycznej, by skupiła środowiska wychodzące z podobnych założeń ideowych, by 

– zachowując swą tożsamość – stała się jednocześnie otwartą trybuną niezależ-

nej publicystyki. Chociaż pismo nasze zwraca się głównie do inteligencji, jego 
zamiarem nie jest wąski elitaryzm. Pragniemy raczej by spełniało funkcje elito-

twórcze, kształcące, stąd jego tyleż edukacyjny, co dyskursywny charakter. Spo-

dziewamy się wypracować – zapewne nie od razu – własny, charakterystyczny 

styl politycznego myślenia! Układ pisma, podział na stałe rubryki i działy służy 
w intencjach redaktorów zapewnieniu wewnętrznej spoistej konstrukcji, ruszto-

wania, na którym nasze poglądy powinny prezentować się jaśniej i przejrzyściej. 

Nie chcemy, by „Polityka Polska” była tylko przypadkowym zbiorem najlep-
szych choćby artykułów. 

Spośród wielu działów, przynajmniej trzy wymagają krótkiego objaśnienia.  

„W kręgu tradycji” – sądzimy, iż jest to krąg szeroki, wszakże nie na tyle, 

by zdolny był pomieścić każdą tradycję. Nieprzypadkowo też zaczynamy od 
podjęcia jednego z najbliższych nam, a w polskiej spuściźnie politycznej najdo-

nioślejszych wątków, który personifikuje postać Jana Ludwika Popławskiego
2
.  

„Czas przeszły teraźniejszy” – to tylko pozorny paradoks. Praktyczny sens 
tej nieco przekornie brzmiącej nazwy upatrujemy w potrzebie odmumifikowania 

historii. Nie chcemy traktować jej na zasadzie muzealnego zabytku. To materia 

mimo czasowego oddalenia wciąż żywa, pulsująca nowymi znaczeniami, dyna-
miczna. Będziemy ją ciągle wietrzyć, brać pod światło, aktualizować. 

„Sprawy międzynarodowe” – powołanie tak obszernej rubryki wypływa  

z poczucia, iż polska myśl polityczna nazbyt często zasklepiała się w ciasnym 

zaułku swojskiego partykularyzmu, że nieraz nie nadążała za nowymi prądami i 
procesami rozwojowymi Europy i świata, mamy również przekonanie, że spra-

wy polskiej nie sposób oddzielić od szerokiego kontekstu polityki międzynaro-

dowej. 
Jeszcze jedna uwaga. Tytuł naszego pisma przywołuje szereg skojarzeń,  

z Polityką polską i odbudowaniem państwa Romana Dmowskiego
3
 na czele. 

Byłaby to asocjacja wielce dla nas zaszczytna. Nie musimy chyba nikogo prze-
konywać, że „Polityka polska…” Dmowskiego jest nam bliższa od „Polityki” 

Rakowskiego czy ostatnio – Bujaka. 

A poza tym chcemy podjąć wyzwanie, jakie rzuca nam czas teraźniejszy. 

Czas, w którym nie ma ucieczki od polityki. W którym polityka jest po prostu 
narodowym obowiązkiem myślącego człowieka. Również dlatego, że nic nie 

straciły na aktualności słowa wypowiedziane niegdyś przez Edmunda Burke’a
4
: 
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„Dla zwycięstwa zła wystarcza, aby dobrzy ludzie nic nie robili”. Chcemy i 

musimy robić coś, miejmy nadzieję dobrego. Będziemy szczęśliwi, jeśli kiedyś 
okaże się, że i „Polityka Polska” mogła przyczynić się w jakimś stopniu do 

stworzenia polityki polskiej – godnej tego miana. 

 
 

Przypisy 

 
1 „Koniec z marzeniami!” (w innej wersji „Żadnych mrzonek, panowie”) – od-

powiedź Aleksandra II, udzielona polskiej delegacji w czasie pobytu cara w Warszawie 

w 1856 r., a dotycząca ewentualności przywrócenia Polsce niepodległości. 
2 Jan Ludwik Popławski (1854-1908) – publicysta i działacz polityczny, jeden  

z twórców obozu narodowo-demokratycznego i autor jego pierwszych koncepcji ide-

owych, które formułował m.in. na łamach „Przeglądu Wszechpolskiego”. 
3 Roman Dmowski (1864-1939) – przywódca i ideolog polskiego ruchu narodo-

wego, pisarz polityczny i powieściopisarz, najważniejszy obok J. Piłsudskiego architekt 

polityki polskiej na początku XX wieku i w II RP, autor wielu ważnych książek poli-

tycznych m.in. Myśli nowoczesnego Polaka (1903), Niemcy, Rosja a kwestia polska 

(1908), Polityka polska i odbudowanie państwa (1925). 
4 Edmund Burke (1729-1797) – angielski polityk, publicysta i filozof polityczny, 

uchodzący za jednego z najważniejszych myślicieli konserwatywnych w historii tego 

nurtu. Był on przeciwnikiem radykalizmu i zwolennikiem ewolucyjnych przemian poli-

tycznych, społecznych i kulturowych, stąd wyniknął jego gwałtowny sprzeciw wobec 

rewolucji francuskiej, której gruntowną krytykę zawarł w słynnych Rozważaniach o 

rewolucji we Francji (1790), pisanych we wczesnych jej stadiach, a wnikliwie przewidu-

jących późniejszą falę terroru. Zarazem Burke popierał prawa amerykańskich kolonii do 

niepodległości, bronił praw Irlandczyków i występował przeciw rozbiorom Polski. 
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RZECZ O OBRONIE CZYNNEJ 

 

 

 

Akurat sto lat temu ukazała się słynna broszura płk. Zygmunta Miłkowskiego
1
 

Rzecz o obronie czynnej i Skarbie Narodowym (Paryż, 1887). Była ona zapowie-

dzią utworzenia Ligi Polskiej, w prostej linii poprzedniczki ruchu narodowo-
demokratycznego, a w jakimś zakresie i innych ruchów politycznych (socjali-

stycznego, niepodległościowego, ludowego). Stanowiła ona także otwarcie de-

baty nad modelami obrony, oporu narodowego, która toczy się nieomal nieprze-
rwanie po dziś dzień (poza okresem międzywojennej niepodległości). Nie tylko 

na papierze, ale i w życiu. 

Na model oporu składają się trzy elementy: cele, ramy organizacyjne oraz 

metody (czy środki). Tematem tego szkicu ma być model oporu, który ukształ-
tował się po 13 grudnia 1981 r., po wprowadzeniu stanu wojennego. 

 

I. „Solidarnościowy” model oporu 

„Solidarność” liczyła ok. 9 mln. członków. Panuje przekonanie, że takie rzesze 

w jednej organizacji skupić mógł jedynie protest. Zespolenie na „nie” jest ła-

twiejsze, niż wokół sprecyzowanego bliżej programu pozytywnego. Były jednak 

i inne przyczyny, wśród których niebagatelna, to okres blisko czterdziestoletnie-
go tłumienia autentycznego życia społecznego, eliminowania niezależnych jego 

form, takichż ośrodków opiniotwórczych. Jedynym ośrodkiem integracji spo-

łecznej był Kościół, jego funkcje zakreślały jednak pole tej integracji. Dlatego, 
gdy po Sierpniu 1980 r. zaczęło się odtwarzać autentyczne życie społeczne, się-

gnięto po elementarne czynniki społecznej konsolidacji, przeciwstawiając zuni-

formizowanej koncepcji społeczeństwa „realnego socjalizmu” zuniformizowaną 
kontr-organizację, kontr-siłę. Różnie można to oceniać, ale inaczej być nie mo-

gło. Przez jakiś czas. 

„13 grudzień 1981 r.” pogłębił polaryzację na linii: władza – społeczeń-

stwo, wzmógł tendencje uniformizacyjne w „Solidarności”. Zaczął się okres – 
rzec można – „Sol-centryzmu” (m.in. Ruch Młodej Polski w styczniu 1982 r. 

wydał oświadczenie o zawieszeniu działalności i oddaniu wszystkich sił w służ-

bę „Solidarności”). Opór miał się zamykać w jej ramach. Wierzono w krótko-
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trwałość załamania. „Solidarność” nie da się podzielić ani zniszczyć – to zdanie 

z przemówienia Wałęsy na Zjeździe Związku w „Oliwii” stanowiło dewizę. 
Cele – wymienić można dwa ich zestawy: minimalny – odtworzenie „Soli-

darności”, przetrwanie struktur i kadry, spełnianie funkcji zastępczych (informa-

cja, opieka nad internowanymi, aresztowanymi, usuniętymi z pracy oraz nad ich 
rodzinami…); maksymalny – walka o niepodległość, tym samym kwestionowa-

nie legitymacji władzy, budowa społeczeństwa alternatywnego, równoległego do 

systemu oficjalnego. 
Ramy organizacyjne – toczył się o nie spór. Przyjęto system luźnej federa-

cji. Pierwszym jej szczeblem były organizacje zakładowe (tymczasowe komisje 

zakładowe). Miały one służyć przetrwaniu struktur i kadry, przekazywać infor-

macje, pełnić funkcje zastępcze. Zadanie szczebla regionalnego to koordynacja 
pracy komisji zakładowych, akcji informacyjnych. Tymczasowa Komisja Koor-

dynacyjna jako szczebel najwyższy pomyślana została jako ośrodek porozumie-

wawczy powołany do wydawania oświadczeń w imieniu całej „Solidarności”; 
ewentualny partner do rozmów z władzami, gdyby do nich doszło. System ten 

był przystosowany w zasadzie do walki o cele minimalne, związkowe. 

Istniały jednak silne tendencje do budowy „państwa podziemnego”, struktu-

ry scentralizowanej i dyspozycyjnej. Jacek Kuroń w artykule Tezy o wyjściu  
z sytuacji bez wyjścia pisał: „Ruch oporu powszechny, dobrze zorganizowany 

jest jedyną szansą dla Polski”, „obecnie musimy inaczej niż przed Sierpniem ’80 

organizować się wokół ośrodka centralnego i okazać mu pełną dyscyplinę” (Ty-
godnik „Mazowsze”, nr 8 z dnia 31 marca 1982 r.). Młodych pociągała wizja 

„państwa podziemnego” z okresu okupacji niemieckiej. Te marzenia starali się 

wykorzystywać niektórzy przywódcy. Do dziś są ośrodki, które odrzucenie tej 
koncepcji uważają za błąd. Czy słusznie? 

Przede wszystkim analogia była chybiona. „Państwo podziemne” lat czter-

dziestych było jedynym aparatem jedynego rządu polskiego, działającego i 

uznanego na arenie międzynarodowej. „Solidarność” zaś to jedynie związek 
zawodowy i ruch społeczny zarazem. W „państwie” ówczesnym działały nieza-

leżnie od siebie władze cywilne i wojskowe, teraz wzoru szukano raczej w kon-

cepcji poprzedniczki ZWZ i AK – w „Służbie Zwycięstwu Polski” z 1939 r., 
która miała być jedynym ośrodkiem dyspozycji wojskowo-politycznej w kraju 

uznanym za obszar działań wojennych. Wówczas autorom tej koncepcji chodzi-

ło  
o zapewnienie utrzymania przy władzy obozu przedwrześniowego. I w nowym 

wcieleniu mogłaby ona służyć podobnym ambicjom. Najważniejsze jednak, że 

w sytuacji, jaka wytworzyła się w 1945 r., polskie ośrodki kierownicze zdały 

sobie sprawę z niemożności kontynuowania działalności w ramach „państwa 
podziemnego”, w oparciu o dotychczasowe struktury o masowym zasięgu. I to 

niezależnie od punktu patrzenia na kontynuację walki konspiracyjnej. 19 stycz-
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nia 1945 r. gen. Okulicki (Niedźwiadek) wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii 

Krajowej; 1 lipca 1945 r. Rada Jedności Narodowej, parlament Polski Walczą-
cej, podjęła uchwałę o swym rozwiązaniu. Czy w latach osiemdziesiątych sytu-

acja jest na tyle różna, że możliwe byłoby trwanie powszechnej, scentralizowa-

nej organizacji podziemnej? Do kiedy? Konspiracjom o szerszym zasięgu po-
trzebna jest świadomość „horyzontu czasowego” istnienia, np. do końca wojny,  

w oczekiwaniu na jej wybuch. W tym przypadku horyzont taki się nie rysował. 

Przywódcy „Solidarności” na wszystkich szczeblach znani zaś byli organom 
bezpieczeństwa. 

Zwolennicy omawianej koncepcji starali się jednak wywierać nacisk na re-

gionalne komisje i na TKK poprzez organizowanie tzw. struktur poziomych 

(„Solidarność Walcząca”, MRKS
2
 itd.), wysuwając równocześnie cele maksy-

malne. Naciski te nie pozostawały bez śladu. 

Metody oporu – co do jednego w deklaracjach panowała zgoda: należy dą-

żyć do dialogu i porozumienia, do rozsądnego kompromisu. Mówiła o tym wła-
dza, TKK, Wałęsa, Episkopat. Co do stron i form dialogu, podstaw kompromisu, 

dróg do niego prowadzących – brak było nawet cienia konsensusu. Episkopat 

wzywał do dialogu i porozumienia z pozycji mediatora, do dialogu najpierw 

między władzą a „Solidarnością”, później – między władzą a „autentycznymi 
grupami społecznymi” (komunikaty Konferencji Episkopatu, memoriał Pryma-

sowskiej Rady Społecznej z 1982 r.). Władzę chwilowo pozostawimy w spoko-

ju. TKK i Wałęsa kompromis wiązali z odbudową „Solidarności”, wspominając  
o ewentualnych renegocjacjach porozumień gdańskich, być może także dla 

stworzenia gwarancji, by Związek był jedynie związkiem zawodowym. Chodzi-

ło więc o nowe rokowania, nowe podpisywanie. 
Co miało skłonić władze do ponownego zajęcia miejsc za stołem obrad?  

W ośrodkach podziemnej „Solidarności” lansowano koncepcję wymuszenia 

negocjacji w drodze strajków, manifestacji, aż po strajk generalny, którego nie-

uchronność głoszono w 1982 r. (np. znany memoriał Z. Romaszewskiego, ów-
czesnego członka RKW „Mazowsze”, z wiosny 1982 r.). Koncepcja ta była 

błędna. Opierała się: po pierwsze – na nieznajomości psychiki robotniczej, na jej 

swoistej, z marksistowskich nawyków wyrosłej mitologizacji; po drugie – na 
nieznajomości reguł gry z władzą. 

Robotnicy w swej masie są konkretni, pragmatyczni. Dla nich strajk zakoń-

czony sukcesem, to nie to, że większość załogi nie stawi się do pracy (dla części 
inteligencji już to byłoby wartością samą w sobie, moralną), ale następstwa tego 

faktu. W pozytywne następstwa nie wierzono, toteż brak było strajkowej atmos-

fery. Kolejne wezwania i rachuby TKK spaliły na panewce. Manifestacja jest 

inną sprawą – biorą w niej udział ochotnicy, w większości młodzież, uczniowie. 
Pozostają bezimienni, chyba że dojdzie do zatrzymania. Zatrzymanie uważa się 

za pech. Każdy liczy, że go uniknie. 
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Władza bywała skłonna płacić cenę za uniknięcie powszechnego wybuchu i 

związanych z nim kosztów politycznych wewnętrznych i zewnętrznych,  
z obawy przed zmianą „ekipy” aktualnie rządzącej. Tak było w grudniu 1970 r. 

(KW PZPR w Warszawie uprzedziło Biuro Polityczne, iż w razie niedokonania 

zmian w poniedziałek, co najmniej rejon stolicy sparaliżowany zostanie straj-
kiem generalnym; w sobotę Gomułka „zachorował” i „prosił” o zwolnienie go  

z funkcji I sekretarza PZPR) i w sierpniu 1980 r. (porozumienie gdańskie podpi-

sano, gdy groziło objęcie strajkiem całego Śląska). Gdy wybuch powszechny 
stanie się faktem i zostanie zgnieciony (w stanie wojennym byłoby to nieunik-

nione), koszty polityczne już są poniesione, domniemany kontrahent władzy nie 

ma wtedy w zamian za kompromis niczego do zaofiarowania. 

Można jednak postawić pytanie dalej idące – czy po 13 grudnia w ogóle 
negocjacje, porozumienia w takiej postaci były do pomyślenia? Chyba nie i to 

nie tylko ze względu na postawę władzy. Gdyby nawet było ją stać na odwagę, 

na maksymalne, w granicach zakreślonych naturą ustroju i położeniem geopoli-
tycznym, ustępstwa, społeczeństwo takiego porozumienia by nie zaakceptowało. 

W 1982 r. żądało ono nie tylko restytucji „Solidarności”, ale i rekompensaty za 

gwałt i upokorzenie. „Solidarność”, która powstałaby na podstawie takiego po-

rozumienia, daleka byłaby od zachowanej w pamięci. Jej utworzenie uderzałoby 
w legendę poprzedniczki (w pierwszych miesiącach stanu wojennego w obozie 

władzy mowa była o tworzeniu „Solidarności robotniczej”; nagle jednak zapa-

nowało milczenie, ponoć na życzenie z zewnątrz). Przywódca podpisujący takie 
porozumienie obwołany by został kolaborantem. A władzy brak było przecież 

odwagi, nie wytrzymałaby powtórnego zejścia ze swego piedestału na pozycję 

strony. 
Pytanie co do metod pozostało otwarte. Jak więc wyglądała rzeczywistość? 

Wydarzenia – przełom lat 1981-82 to okres krótkiego kryzysu zaufania do 

„Solidarności” – tyle pewności siebie i takie zaskoczenie (tak m.in. brzmiało 

wiele opinii zbieranych w trakcie „kolędy” owego roku). Władza miała pewną 
szansę, brak jej było jednak odwagi. Z góry przygotowała projekty struktur fasa-

dowych (już w styczniu 1982 r. gen. Jaruzelski mówił w Sejmie o obywatelskich 

komitetach ocalenia narodowego, tzw. OKON-ach). Wkrótce społeczeństwo 
otrząsnęło się, reakcją na wydarzenia był potężny wzrost nastrojów pro-

solidarnościowych. Ujawniły się one w kontrmanifestacjach 1-szo majowych. 

Zaniepokojenie władz osiągnęło punkt szczytowy. Szukały one dróg do rozła-
dowania nastrojów. Zbigniewowi Bujakowi proponowano spotkanie z gen. 

Kiszczakiem, ponoć i z innym wysoko postawionym politykiem, dawano mu 

tzw. list żelazny. Czerwiec-lipiec 1982 r. to okres największych wpływów i 

możliwości TKK i podziemnych struktur „Solidarności”, możliwości gry poli-
tycznej z władzą. Nie o jakieś negocjacje, lecz o formalnie jednostronne ustęp-

stwa z jej strony bez utraty prestiżu (wobec kompleksów władzy był to problem 
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istotny). Faktycznie ustępstwa te byłyby wymuszone naciskiem opinii publicz-

nej. TKK miała wtedy czym płacić – jako woźnica zaprzęgu, od którego zależa-
ło ściągnięcie lub puszczanie „lejcy wybuchu”. Mogła także zarysować perspek-

tywę samorozwiązania podziemnych struktur „Solidarności”, gdyby jednostron-

ne ustępstwa osiągnęły odpowiedni pułap. 
Koncepcje takie rozważano, ale decyzję podjęto odmienną. Przeważyła li-

nia działania „ku pokrzepieniu serc”. Wezwanie TKK do manifestacji w dniu  

31 sierpnia 1982 r. zamknęło drogę do poszukiwania „politycznego” wyjścia  
z sytuacji. Manifestacji nadano rozgłos, stąd zadowolenie w kręgach społeczeń-

stwa i struktur podziemnych. Ale zadowolona była również władza. Zapanowała 

bez trudu nad biegiem wydarzeń. Maksymalizując reakcję ponad skalę manife-

stacji służba bezpieczeństwa umocniła swą pozycję w obozie władzy. Otwarta 
została droga do formalnej delegalizacji „Solidarności” przez Sejm w dniu  

10 października 1982 r. Sierpniowy „sukces” był zwodniczy, TKK ogłosiła 

dzień pierwszej rocznicy rejestracji „Solidarności”, tj. 10 listopada 1982 r., 
dniem strajku generalnego. Wezwanie pozostało nieomal bez odzewu. Strajk to 

nie manifestacja. Znaczenie, możliwości TKK szybko zaczęły się kurczyć. 

Zwolnienie Wałęsy z internowania właśnie w tym momencie w przekonaniu 

władz miało pogłębić ten proces. Jego popularność miała konkurować z pozycją 
struktur podziemnych. Wezwania bez rozeznania nastrojów, a tym samym bez 

odzewu powtarzały się. Proces zapoczątkowany jesienią 1982 r. pogłębia się. 

Wydaje się, że wspomniany na wstępie „Sol-centryzm” stał się źródłem 
błędów pogrudniowej „Solidarności”. Powstała paradoksalna sytuacja – związek 

zawodowy domagający się od władzy zalegalizowania, równocześnie kwestio-

nuje legalność tej władzy. Domaga się niepodległości, a więc zastąpienia obec-
nej władzy inną. Od lata 1982 r. akcent coraz wyraźniej pada na cele maksymal-

ne. Wyłączność organizacji zmusza do podejmowania ogółu celów. Tak to połą-

czenie w jednej formie organizacyjnej związku zawodowego i ruchu 

społecznego stanęło na przeszkodzie skutecznej działalności. A władzom było to  
w szczególny sposób na rękę – w odpowiedzi na apele o pluralizm związkowy 

słyszymy, że nie ma innego partnera związkowego, jest tylko anty-ustrojowy 

ruch polityczny. Utrzymywanie tej jednolitej formy blokuje różne inicjatywy, 
wiąże się jednak z przekonaniem typowym dla kół lewicowych, że fala rewolu-

cyjna lada chwila znów się podniesie, konieczne jest więc formowanie jednolitej 

siły uderzeniowej. 
Ocena i wnioski – o tworzeniu i utrzymywaniu struktur organizacyjnych 

powinna decydować ich przydatność do służenia określonym celom i warto-

ściom. Takie wartości jak niepodległość, sprawiedliwość społeczna, tożsamość 

narodowa, obrona godności człowieka wymagają stałej walki o ich realizację. 
Instrumenty jej służące ulegają zmianom. Z tego względu np. w 1945 r. rozwią-

zaniu uległy Armia Krajowa i Rada Jedności Narodu, choć do odzyskania nie-
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podległości było jeszcze daleko. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy struktura 

pogrudniowej podziemnej „Solidarności” jest jeszcze przydatna? 
Struktura ta spełniła wielkie zadanie. Podtrzymała morale społeczeństwa w 

krytycznym okresie, przyczyniła się do zapewnienia pomocy prześladowanym, 

do rozbudowy sieci informacyjnej i bazy poligraficznej, do rozwoju ruchu sa-
mokształceniowego. Samym swym istnieniem wywierała nacisk na wiele decy-

zji władz usiłujących zachowywać pewne pozory, uzasadniała naciski państw 

zachodnich itd. Ze swej natury struktura ta mogła sobie rościć w sposób wyłącz-
ny prawo jedynie do realizacji, wskazanych na wstępie tego szkicu, celów mi-

nimalnych. Wybór dróg do niepodległości, wzorców niezależnego życia kultu-

ralnego i niezależnej oświaty… to sprawy o ideowo-politycznym charakterze. 

„Solidarność” zrzeszała ludzi różnych zapatrywań, nie może więc uznawać za 
swój jednego systemu poglądów. 

Tymczasem przywrócenie „Solidarności” do jawnej i legalnej działalności 

przestało być możliwe (w razie radykalnej zmiany warunków też konieczne 
byłyby inne struktury; forma związku zawodowego w poważnej mierze miała 

charakter zastępczy). Być może już od 13 grudnia, ale wysunięcie odtworzenia 

związku jako celu mimo to było słuszne. Stanowić mogło hasło wywoławcze  

w przetargu o jakąś postać pluralizmu związkowego. W pogrudniowych warun-
kach najrealniejszą postacią nieurzędowych związków zawodowych mogły być 

związki chrześcijańskie. Dlaczego – to sprawa odrębnych rozważań. TKK nie 

podjęła tej sprawy we właściwym czasie, później do podjęcia jej stała się bezsil-
na. W tym stanie straciły też znaczenie starania o przetrwanie struktur  

i kadry Związku, a do pełnienia funkcji zastępczych związku zawodowego 

struktury podziemne na dłuższą metę nie są przydatne. Udzielenie pomocy po-
krzywdzonym grozi dekonspiracją. Istnieją inne ośrodki, przede wszystkim 

związane z Kościołem, które funkcje te mogą spełniać skuteczniej. Praca samo-

kształceniowa to zadanie formacji ideowo-politycznych i one w istocie przejęły 

inicjatywę w tej dziedzinie. Podobnie czasopisma podziemne i wydawnictwa 
tych formacji odgrywają coraz poważniejszą rolę. 

Rozważania nasze prowadzą do wniosku, że pogrudniowy, solidarnościowy 

model oporu stracił swą rację bytu. Obok TKK funkcjonuje ośrodek Wałęsy, do 
regionów w następstwie lipcowej amnestii powrócili ich przywódcy. Ale TKK 

kontynuuje swą działalność. Rozważania te tłumaczą jednak malejące zaplecze 

tej struktury, jej politycznie coraz bardziej jednostronne sterowanie. Gdyby w 
swoim czasie TKK wzięło przykład z okupacyjnego „państwa podziemnego” 

rozwiązując się i w swym testamencie ideowo-politycznym wskazując drogi i 

strefy dalszej działalności, dla legendy „Solidarności” byłoby to pożyteczniej-

sze, wcześniej i silniej poczęto by rozwijać działalność w nowych formach. Po-
wolna erozja, czy nie daj Boże likwidacja przez organy bezpieczeństwa, inną ma 

wymowę. 
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Postawiona diagnoza uzasadnia dyskusję nad postsolidarnościowym mode-

lem oporu, upoważnia do budowy nowych struktur, stosowania innych metod 
bez obaw, że działalność taka może być poczytana za rozbijanie jednolitego 

frontu, za niesubordynację. Istnieje obawa, że TKK i emigracyjne Ośrodki „So-

lidarności” zaczną pod tym szyldem propagować program polityczno-ideowy 
jednej grupy politycznej, by wykorzystując przywiązanie do tego szyldu rzesz 

członkowskich nieświadomych politycznie, rozszerzyć bazę społeczną tej grupy. 

Działania takie zagrażają legendzie „Solidarności” jako samoistnej wartości 
społecznej. Zacierając wizję tego ruchu, który skupiał ludzi o różnych poglądach 

i postawach, mogą osłabiać identyfikację z „Solidarnością” znacznych grup 

społecznych. Świadomość, że wkroczyliśmy w nowy okres oporu, może te nie-

bezpieczeństwa zmniejszać. 
 

II. Post-solidarnościowy model oporu 

Podsumowując wyniki dyskusji nad modelem oporu z przełomu XIX i XX wie-
ku R. Dmowski

3
 pisał: „dawniej rozumiano, że naród ma dwie drogi przed sobą: 

albo zbrojne powstanie, albo zupełną abdykację”, „naród polski znalazł nową 

drogę… Uznał za konieczne wziąć za punkt wyjścia swej polityki położenie 

realne…, ale zrozumiał, że… może i musi walczyć o swój byt narodowy. Zro-
zumiał on istotę walki politycznej codziennej… podnoszącej

 
jego wartość mo-

ralną, zabezpieczającej od klęsk periodycznych, przynoszonych przez ruchy 

zbrojne”; „nie mając nierozdzielnej polskiej Rzeczypospolitej możemy i musimy 
być nierozdzielnym narodem…, mającym swe ogólnonarodowe interesy, swą 

narodową politykę” (Rosja, Niemcy i kwestia polska, 1908). W ówczesnym po-

łożeniu realnym sprawa polska na arenie międzynarodowej nieomal nie istniała, 
„tylko za pośrednictwem Rzymu – jak pisał J. L. Popławski

4
 – …jest  

w pewnych chwilach sprawą europejską, a nie tylko rosyjską, pruską, czy au-

striacką…” (Z całej Polski, „Głos”, 1887). 

Mimo upływu czasu zasadnicza klasyfikacja modeli oporu, zawarta w wy-
powiedzi R. Dmowskiego, wydaje się nadal aktualna. „Zbrojne powstanie”  

w przekładzie na dzisiejszy „język”, to linia konfrontacji „siłowej”, strajki poli-

tyczne, terroryzm… „Abdykacja” to zgoda na pełnienie roli sił sojuszniczych 
partii komunistycznej. Nie brak propagatorów obu tych postaw. Położenie real-

ne, choć inne, niepozbawione jest rysów zbieżnych. Polska budzi zainteresowa-

nie państw zachodnich jako słabe ogniwo obozu realnego socjalizmu. Ich pomoc 
ogranicza się jednak do systemu informacji na falach eteru, nacisków na reżim 

natury gospodarczej, pewnych środków finansowych i technicznych. Wykluczo-

na jest natomiast pomoc polityczna czy wojskowa bardziej bezpośrednia. Głów-

nym, bezinteresownym poparciem dla sprawy polskiej pozostaje Stolica Apo-
stolska. 
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Symbolem linii insurekcyjnej ma być Józef Piłsudski
5
. Jego słowa o tym, że 

niepodległości nie będzie bez daniny krwi, przytacza paryska „Kultura”  
(G. Herling-Grudziński w numerze z lipca 1984 r., rozważając sprawę bydgoską 

z marca 1981 r. pisał: „rewolucja bezkrwawa, która z góry odrzuca wszelkie 

ryzyko przelewu krwi, ryzykuje przeobrażenie się w rewolucję bezkrwistą”), 
szerokie rozważanie czynu zbrojnego ma w krajowej publicystyce niezależnej 

służyć nie tyle pogłębianiu wiedzy historycznej, co wzmaganiu emocjonalnego 

napięcia. Czy zwolennicy tej linii widzą szansę pokonania zrywem społecznym 
państwowego aparatu przymusu korzystającego z zaplecza zewnętrznego? Wy-

łączając naiwnych czy politycznie bezmyślnych, głoszenie takich tez budzi po-

dejrzenie, że chodzi tu o inne lub szersze niż polskie interesy. Może o ripostę na 

podsycane ze wschodu wrzenie w Ameryce Środkowej, może o argument ce-
mentujący politycznie kraje Europy Zachodniej ze Stanami Zjednoczonymi, 

może o utrzymanie frontu walki na linii: lewica anty-moskiewska i moskiew-

ska… Można by dalej snuć te domysły (np. patrz: esej Williama Safire’a
6
 Re-

agan’s Polish Dilemma w „New York Times” z dn. 12 lutego 1981 r., w którym 

autor  

w wytrwałym oporze Polaków, jakim odpowiedzieliby na inwazję sowiecką, 

widzi wielką nadzieję, ponieważ zmieniłby on głęboko świat komunistyczny). 
Jedno jest istotne – nie są to nasze sprawy. Niezależnie od intencji. 

Współczesna ugoda występuje pod postacią PRON-u
7
. Koncepcja sił so-

juszniczych partii komunistycznej służyć ma w założeniu nie skupianiu sił spo-
łecznych, lecz ich rozładowywaniu, neutralizowaniu, w zamian za pozory, sta-

nowiska. Rzekome osiągnięcia PRON-u, urzędowych związków zawodowych, 

to w istocie ustępstwa pod naciskiem opinii społecznej dla uwiarygodnienia tych 
fasadowych struktur. W pewnych kręgach społeczeństwa cieszyły się aprobatą 

postawy emigracji wewnętrznej, bądź bojkotu. W zasadzie (poza okresami 

przejściowymi) są to postawy obrony biernej. Ich podłożem są wizje apokalip-

tycznej, w pierwszym rzędzie gospodarczej katastrofy, jaka czeka nasz kraj, 
której i tak nie można zapobiec. Wobec tego „czym gorzej, tym lepiej”. Front 

biernej odmowy dla władzy z punktu widzenia jej prestiżu jest dolegliwy. Czy 

jednak jest niebezpieczny? Jak władza patrzy na różne postacie oporu? 
Wiosną 1984 r. rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban powiedział, że opór po 

13 grudniu 1981 r. przebiega według wzorca z lat 1945-1948. Władza skutecznie 

przezwyciężyła fazy konfrontacji i budowy społeczeństwa podziemnego, nieza-
leżnego. Obecnie wchodzimy w fazę trzecią, niebezpieczną – fazę infiltracji. 

Pod koniec lat czterdziestych pod zarzutem infiltracji aresztowano tysiące osób 

– pochodzenie, takie czy inne elementy biografii, były podstawą domniemania, 

że dana osoba podejmuje pracę lub działalność by uprawiać sabotaż, dywersję. 
Obecnie władze wzywając do udziału w życiu społecznym, zdają sobie jednak 

sprawę z nastawień większości tych, którzy mogliby taką działalność podjąć. 
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Formuła „infiltracji” ma pełnić rolę bezpiecznika – ten, którego działalność 

sprzeczna będzie z dyrektywami partii, uznany może być za agenta. Potwierdze-
nie tych przewidywań odnaleźć można w oficjalnych, acz poufnych dokumen-

tach. W analizie zagrożeń w sferze społeczno-politycznej w 1984 r., sporządzo-

nej przez Urząd Rady Ministrów (nr. RM 123 – 84), a rozpatrzonej przez Komi-
tet Społeczno-Polityczny Rady Ministrów w dniu 10 kwietnia 1984 r., przebija 

obawa przed infiltracjami: w samorządach studenckich i pracowniczych, w ko-

legialnych organach wyższych uczelni, a nawet… w terenowych organach 
PRON, w rządowych związkach zawodowych… A więc obawy władzy budzi 

czynna a nie bierna obrona. 

Budowanie nacisku opinii publicznej to wspólny mianownik wielu działań, 

które można objąć pojęciem obrony czynnej. Nawet najbardziej totalitarny sys-
tem musi w jakimś zakresie liczyć się z taką opinią. Potwierdzają to czterdzie-

stoletnie dzieje PRL. Głównym głosicielem i architektem takiej obrony był Pry-

mas Stefan Wyszyński. Zdawał On sobie sprawę, że bez korzystnego układu 
stosunków międzynarodowych zapanowanie autentycznych sił społecznych nad 

strukturami państwowymi nie jest możliwe, nieroztropne posunięcia mogłyby 

wręcz pogorszyć sytuację, natomiast przez odpowiedni nacisk na sprawujących 

funkcję w tych strukturach można te struktury w pewnym zakresie wykorzysty-
wać dla dobra narodu („Głos”, pismo wychodzące poza zasięgiem cenzury, w 

1983 r. słusznie podkreślił, że nawet niektóre struktury państw zaborczych uda-

wało się zaprzęgać w służbę narodu). Nade wszystko jednak naród w każdych 
warunkach powinien i może walczyć o zachowanie swojej tożsamości. Tym 

celom, jeśli chodzi o wymiar poza religijny, służyły obchody Millenium Chrztu 

Polski, peregrynacje kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej itd. Prymas 
Tysiąclecia był świadom fenomenu, który przed osiemdziesięciu laty tak ujął J. 

L. Popławski: „Katolicyzm jest wyznaniem ogromnej większości prześladowa-

nego narodu, katolicyzm sam temu prześladowaniu ulega, Kościół Katolicki jest 

z natury swej budowy wielkim zgromadzeniem, co w kraju zgromadzeń pozba-
wionym, tworzy z niego siłę społeczną” (1904). Jako rezultaty tej drogi oporu 

wymienić można między innymi unikalną w obozie komunistycznym pozycję 

Kościoła, umożliwiającą mu pełnienie szeregu funkcji społecznych; zachowanie 
rolnictwa indywidualnego; zachowanie w poważnym zakresie niezależności 

twórczości kulturalnej i naukowej (związki twórcze służące w okresie stalinow-

skim narzucaniu „socrealizmu” władza w ostatnich latach czuła się zmuszona 
rozwiązać); utrzymanie przy „życiu” pewnych niezależnych organizacji i form 

samorządu. 

NSZZ „Solidarność” przed stanem wojennym samym swym istnieniem 

mogła wywierać olbrzymi wpływ na kształt rzeczywistości, na postępowanie 
władz, oddziałując na nie z zewnątrz. To zalecał Prymas Wyszyński. Iluzją  

i błędem, któremu uległo wielu znaczących przywódców i doradców Związku, 
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było dążenie w naszym położeniu realnym do wchodzenia w formalne struktury 

władzy, niezależnie od tego, czy w drodze wolnych wyborów (m. in. Jan Rulew-
ski, Stefan Kurowski

8
), czy też „wyrywania władzy komunistycznej kolejnych 

dziedzin życia społecznego”, z przekonaniem, że takie „ograniczenie władzy 

komunistów może prowadzić do tego, że całkiem ją utracą” (J. Kuroń, Czy grozi 
nam interwencja?, „Robotnik”, nr 68-69 z dnia 23 XI 1980 r.; cyt. fragment 

kończy zdanie: „I w tym sensie ryzykować musimy wjazd radzieckich czoł-

gów”; zwraca uwagę, że J. J. Lipski
9
 w książce: KOR, Londyn 1983 – artykuł 

powyższy powołuje na dowód umiarkowania autora, natomiast w zbiorze arty-

kułów J. Kuronia: Polityka i odpowiedzialność, Aneks, Londyn 1984, ten znany 

artykuł pominięto). 

Wydaje się, że właśnie metoda „walki politycznej codziennej”, przyjmująca 
za punkt wyjścia „położenie realne”, a więc metoda obrony czynnej powinna 

być tworzywem w post-solidarnościowym modelu oporu. 

Cele – to walka o zachowanie tożsamości i suwerenności narodu, kształto-
wanie zróżnicowanego stosunku do struktur państwa „realnego”, tworzenie i 

rozwój ośrodków opiniotwórczo-przywódczych. 

Gdy naród musi trwać, mimo braku suwerennego państwa, zachowanie jego 

tożsamości i suwerenności staje się celem podstawowym. Przyjmując formułę 
Jana Pawła II, że „naród istnieje” „przez kulturę” i „dla kultury” (przemówienie 

na zgromadzeniu UNESCO w Paryżu), dzięki niej przekraczając  

historię jednostki i rodziny, tożsamość narodu równoznaczna jest z zachowa-
niem podstawowych wartości, wspólnego etosu narodowego. Prymas Wyszyński 

kładł nacisk na fakt, że jesteśmy narodem ochrzczonym. Bytowanie w uzależ-

nieniu od państwa ideologicznego, w systemie ideologicznym opartym na zało-
żeniach od tego faktu krańcowo różnych, postulatowi zachowania tożsamości – 

być może dla mieszkańców państw zachodnich mogącemu brzmieć abstrakcyj-

nie – nadaje szczególną wagę. 

Naród zawsze żyje w jakimś państwie (w jakichś państwach), ale wyrazem 
jego suwerenności jest dążenie do własnego państwa, które by tę suwerenność 

chroniło i „niezdolność zżycia się z innymi, obcymi ustrojami” (R. Dmowski, 

Myśli nowoczesnego Polaka). Natomiast brak w pełni własnego państwa nie 
powinien rodzić negacji wobec państwa jako instytucji. W naszej sytuacji, choć 

państwo nie jest suwerenne, to jest „odrębne”; na wszystkich jego szczeblach 

funkcje sprawują Polacy (różnie co prawda dobierani); w jego działaniu znajdują 
swoje miejsce określone treści tradycji i kultury narodowej, błędem więc byłoby 

jego globalne odrzucanie. Konieczne jest przekonywanie o naszym prawie do 

korzystania ze struktur tej organizacji państwowej, do ich upartego rewindyko-

wania na rzecz służby narodowi, na rzecz jego suwerenności. 
Świadomość odmienności sytuacji na odcinku państwowym od tej, jaka ist-

niała w okresie rozbiorów czy okupacji niemiecko-sowieckiej w czasie  
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II wojny światowej, nie oznacza akceptacji istniejącego stanu, a jedynie przyj-

mowanie położenia realnego za podstawę dla wytyczania kierunków walki co-
dziennej, zamiast manifestowania pragnień. 

Brak przywództwa ogranicza skuteczność walki codziennej. Wkorzenione 

w nasze społeczeństwo „instynkty” (stosując terminologię z końca XIX wieku) 
pozwalają ufać, że w momentach przełomowych, krytycznych, zdolne ono bę-

dzie nawet za parę pokoleń intuicyjnie zdobyć się na prawidłową reakcję. Trud-

no jednak liczyć na takie spontaniczne wyłanianie się odpowiedzialnych grup 
kierowniczych. Świadczy o tym okres „Solidarności”. Niezależne ośrodki opi-

niotwórczo-przywódcze panujący reżim wyniszczył w okresie stalinowskim, 

później czuwał, by takie ośrodki nie mogły się krystalizować. Dlatego m.in. 

dysydenci z obozu władzy w okresie poprzedzającym sierpień 1980 r.  
i w okresie „Solidarności” byli w stanie wytworzyć bardziej zwarty tak organi-

zacyjnie jak i koncepcyjnie ośrodek opiniotwórczy i politycznie inspirujący.  

W okresie kolaboracji (co najmniej rodziców) mieli warunki przygotowania się 
do swojej roli, dzięki odstępstwu zdobyli rozgłos. Po 1976 r. zaczęły jednak po-

wstawać zaczątki nowych środowisk, zespołów opiniotwórczo-przywódczych. 

Praca nad ich zachowaniem, nad rozwojem ich myśli i zaplecza społecznego to 

istotne zadanie w okresie, w który wkroczyliśmy. Wysiłki „władzy” będą  
z pewnością zmierzać do zahamowania ich rozwoju i co najmniej ich neutraliza-

cji, czy to przez wciągnięcie w swą orbitę, podważanie autorytetu, czy nawet w 

drodze stosowania środków administracyjnych i represyjnych. Dla obezwładnie-
nia tych wysiłków konieczne będzie mobilizowanie opinii publicznej, uczulanie 

opinii światowej i rządów państw, których stosunek do władz w naszym kraju z 

różnych względów władzom tym nie może być obojętny (sprawa kredytów, 
stosunków handlowych, sytuacja partii komunistycznych w krajach zachodnich, 

wpływ na ruchy pacyfistyczne itp.), wreszcie odpowiednie postępowanie wspo-

mnianych ośrodków. Bez przejawiania postawy czynnej, zaznaczania swej od-

rębności w życiu społecznym, ich trwanie i rozwój nie są jednak możliwe. 
Zbędne wydaje się wyjaśnianie znaczenia takich ośrodków w okresie obro-

ny czynnej i w momencie zmiany układu sił międzynarodowych; ich rozwój 

powinien doprowadzić do ukształtowania się nowego podłoża ruchów politycz-
nych, bez których urzeczywistnienie w przyszłości ustroju rządnej demokracji 

nie byłoby możliwe. 

Ramy organizacyjne: w sytuacji, w której się znajdujemy, możność utwo-
rzenia samodzielnych scentralizowanych struktur organizacyjnych, tak legalnych 

jak i nielegalnych, jest i będzie bardzo ograniczona. Dlatego niezbędne jest dzia-

łanie w strukturach wzajemnie niepowiązanych, bądź powiązanych jedynie luź-

no. Struktury te funkcjonować powinny na kilku płaszczyznach. Przede wszyst-
kim korzystać należy z form legalnych, lecz nie pozornych. Choć koncepcja 

partii jako siły kierowniczej i związanych z nią stronnictw i organizacji sojusz-
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niczych, stanowiąca skorygowaną na użytek tzw. demokracji ludowych wersję 

skonstruowanego przez J. Stalina w Przyczynku do zagadnień leninizmu modelu 
partii i organizacji masowych jako jej pasów transmisyjnych, wyklucza w zało-

żeniu tolerowanie struktur poza sojuszem, tj. Frontem Jedności Narodu, PRON-

em, czy tp. (stąd m.in. długotrwała walka z Kościołem jako tego rodzaju struktu-
rą), to jednak rzeczywistość społeczna zmusza do dalszych modyfikacji. Inaczej 

traktowany jest już Kościół, poza PRON-em pozostają kluby katolickie, niektóre 

organizacje społeczne, niektóre zespoły redakcyjne pism niekościelnych… Po-
wstały pewne struktury samorządowe (samorząd adwokacki, radców prawnych, 

studencki…). Na pewno władze dążyć będą do ograniczenia a nawet eliminowa-

nia tych struktur społecznej działalności, jednak odpowiedni nacisk opinii pu-

blicznej może hamować te zapędy, a w stosownych momentach nawet wpływać 
na poszerzanie tego swoistego marginesu działalności. Występować więc będą 

przypływy i odpływy względnej swobody na tym odcinku, lecz najistotniejsze 

jest doświadczenie wskazujące na określoną „reformowalność” systemu w tej 
dziedzinie. 

Równolegle do form organizacyjnych przewidzianych przez obowiązujący 

porządek prawny istnieją już formy w tym porządku niewystępujące, lecz tole-

rowane, nie można już ich bowiem zakwalifikować do sfery działalności niele-
galnej (czasy stalinowskie minęły), zbyt wielki byłby tego koszt. Należą one do 

szeroko pojmowanego obszaru działalności Kościoła i to nie tylko w związku  

z pełnieniem przez niego w trudnych dla narodu okresach funkcji zastępczych, 
ale i ze względu na nowe posoborowe rozumienie Kościoła i roli w nim laikatu. 

Taką rolę pełnią różnorodne duszpasterstwa środowiskowe, np. akademickie, 

rolnicze, świata pracy, środowisk twórczych. Duszpasterstwa nie występują 
nawet w postaci stowarzyszeń religijnych, które w 1949 r. poddane zostały  

w ramach ówczesnego ataku na Kościół przepisom ogólnym o stowarzyszeniach 

(w związku z tym Episkopat zawiesił wówczas ich działalność). Nie można też 

nie dostrzegać roli ruchu pielgrzymkowego. 
Konieczne jest stałe mobilizowanie opinii publicznej i podejmowanie ini-

cjatywy dla rozszerzania płaszczyzn działalności legalnej we wszystkich sferach 

życia społecznego i gospodarczego. Temu właśnie m.in. służą dążenia do powo-
łania przez Kościół Fundacji Rolniczej. Możliwe są inicjatywy na odcinku kultu-

ry (np. usiłowania władz do ograniczania wpływu wydawnictw niezależnych 

mogą prowadzić do „liberalizowania” oficjalnej polityki wydawniczej). Trzeba 
jedynie posiadać rozeznanie co do dziedzin, które z punktu widzenia władzy są 

nienaruszalne przede wszystkim ze względu na uwarunkowania zewnętrzne (do 

nich zaliczają się: wojsko, służba bezpieczeństwa, polityka zagraniczna, kierow-

nicza rola partii w naczelnych i wojewódzkich organach władzy i administracji 
państwowej, podstawowe pryncypia ustroju społeczno-gospodarczego), których 

odkształcanie jest wysoce ograniczone, choć nie wyłączone w pełni, z przyczyn 
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natury doktrynalnej (sprawa modelu zarządzania gospodarką, polityka gospo-

darcza, pewne zasady organizacji życia politycznego i oświaty…), w których 
stopień elastyczności w sytuacjach przymusowych jest stosunkowo szeroki (sfe-

ra kultury i nauki, zdrowie i polityka socjalna, polityka wyznaniowa…). Nacisk 

należy skupiać na drugiej i trzeciej dziedzinie. Wypowiedziany pogląd może 
wydać się wątpliwy, potwierdza go jednak doświadczenie. Postawa społeczeń-

stwa zmusiła władze do odstąpienia od koncepcji państwa totalnego, w którym 

jak mówi André Frossard
10

, autor Rozmów  
z Janem Pawłem II, „wszystko co nie jest zakazane jest nakazane”, pełnia uczuć  

i poglądów człowieka powinna odpowiadać panującej ideologii, miłość czynna 

do niej to obowiązek każdego obywatela, który chce się ustrzec od podejrzeń. 

Wymagania zredukowane zostały do postaci rządów autorytarnych. Przynajm-
niej w sferze światopoglądowej dopuszcza się pluralizm, rytualnie jedynie pod-

kreślając wyższość światopoglądu „naukowego”. 

Położenie nacisku na wykorzystanie form działalności legalnej czy prawnie 
tolerowanej nie oznacza wyrzeczenia się form pozalegalnych w razie konieczno-

ści. Byłoby jednak lekkomyślnością tworzenie konspiracyjnych, scentralizowa-

nych organizacji politycznych i struktur nadrzędnych ponad nimi. Nie tylko 

zasięg ich oddziaływania z natury rzeczy musiałby być wąski, ale ich istnienie 
biorąc pod uwagę środki techniczne służby bezpieczeństwa byłoby kruche. Każ-

dej chwili służby te mogłyby wyeliminować z działalności społecznej ludzi ak-

tywnych, na których nadmiar społeczeństwo nie cierpi. Doświadczenia ostatnich 
lat wskazujące na rzekomą nieudolność służby bezpieczeństwa są złudne. Z 

politycznego punktu widzenia w aktualnej sytuacji, mając  

w szczególności na uwadze ograniczoną aktywność struktur podziemnych, wy-
woływanie problemu więźniów politycznych nie jest opłacalne. Gdyby jednak 

struktury te stawały się groźne, racje polityczne ulegną zmianie. 

Formy poza legalne mogą być niezbędne dla działalności wydawniczej,  

w dużo już mniejszym zakresie dla uzupełniającej pracy kół samokształcenio-
wych. Wydaje się jednak, że konieczne jest szukanie nowych form udostępnia-

nia niezależnych informacji oraz zakazanych osiągnięć myśli polskiej i świato-

wej. W pierwszym wypadku najlepszy przekaz zapewniają fale eteru, w drugim 
wielkie zadania stają ponownie przed emigracją polityczną. Inne trudności, nie-

bezpieczeństwa i sankcje pociąga za sobą prowadzenie wydawnictwa podziem-

nego, inne natomiast sam przewóz wydawnictw zagranicznych, a nawet ich 
uwielokrotnienie w kraju. W obecnej fazie trzeba by myśleć o wydawnictwach 

zasilanych w poważnej mierze opracowaniami autorów krajowych. Te kwestie 

wymagają szczególnego przemyślenia. 

Wysuwanie koncepcji działalności w różnorodnych, niecentralizowanych 
ramach organizacyjnych, przy równoczesnej opozycji przeciwko tworzeniu 

struktur konspiracyjnych narzuca pytanie co do sił napędowych takiego systemu. 
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Jego funkcjonowanie zależne jest od zachowania i rozwoju istniejących, po-

wstawania nowych ośrodków opiniotwórczych i kierowniczych. Istnienie tych 
ośrodków zaliczyliśmy już do zestawu celów nowego modelu oporu. Są one 

równocześnie rdzeniem tego modelu. Chodzi tu o środowiska nieformalne, lecz 

niekonspiracyjne. W konspiracji istnienie organizacji jest jawne, jej działania 
firmowane, jedynie wykonawcy pozostają anonimowi. We wspomnianych śro-

dowiskach, w przeszłości w zależności od okresu zwanych salonami, kawiar-

niami itp., kształtują się poglądy i postawy uczestników, rodzą się pomysły dzia-
łań, powstaje naturalna hierarchia autorytetów i podział zadań, wszystko to ma 

jednak znaczenie tylko wewnątrz środowiska. Na zewnątrz występują poszcze-

gólni uczestnicy we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Formalnie 

więzy grupowe mają charakter towarzyski, przyjacielski. W procesach kształto-
wania opinii publicznej ośrodki takie mogą odgrywać kluczową rolę. Bez nich 

przedstawiona luźna struktura organizacyjna nie mogłaby funkcjonować. Prze-

konanie o jej przydatności wiąże się z założeniem, że po okresie działalności 
opozycyjnej z lat 1976-1980 i po „Solidarności” społeczeństwo nasze przestało 

już być zatomizowaną masą. 

Metody, środki – ponad sto lat temu u zarania tzw. Wielkiego Proletariatu 

starły się w nim dwie koncepcje metod walki. Jedni ufając, że fala rewolucyjna 
osiąga kulminację, opowiadali się za agitacją, więc za dążeniem do szybkiego 

zespolenia i zdynamizowania mas, szybkiego wytworzenia siły uderzeniowej za 

pomocą haseł demagogicznych. Inni, licząc się z dłuższym okresem przygoto-
wawczym, zalecali metodę propagandy. W owym czasie z terminem tym wiąza-

no działalność wychowawczo-oświatową, pogłębianie świadomości politycznej. 

Wydaje się, że pewne iluzje w okresie „Solidarności” i sol-centrystycznego mo-
delu oporu skłaniały do posługiwania się technikami agitacyjnymi (hasła, mani-

festacje itd.). Założenie, że czeka nas „długa droga” nakazuje położenie nacisku 

na pracę formacyjną. Płaszczyzną, na której w zmaganiach z nieakceptowaną 

rzeczywistością społeczeństwo ma szansę uzyskania przewagi, jest sfera idei czy 
ideologii. Konieczne jest kształtowanie postaw ideowych tak  

w zakresie motywacji intelektualnych jak i moralnych. Przeciwstawianie pań-

stwu ideologicznemu koncepcji końca wieku ideologii rozładowuje opór. Po-
dobnie jak zapowiadana przez Karola Marksa likwidacja klas wbrew jego po-

glądowi nie musiała prowadzić do społeczeństwa bezklasowego, lecz do ukształ-

towania się nowej struktury klasowej (zwrócił na to uwagę M. Bierdiajew
11

), tak 
schyłek pewnych ideologii nie wyklucza wystąpienia nowych.  

W polskich warunkach katolicyzm jest powszechną płaszczyzną światopoglą-

dową przeciwstawną ideologii oficjalnej. 

W pracy formacyjnej, wychowawczej nie wolno pomijać zasadniczych, 
choć dalekich, celów walki prowadzonej przez naród. Z drugiej jednak strony 

kształtować należy zdolność politycznego myślenia i odpowiedniego działania. 
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Wiąże się z tym zdolność rozpoznania możliwości i wytyczania celów etapo-

wych. Właśnie realizowanie tych celów w postaci rewindykacji poszczególnych 
praw obywatelskich i społecznych w drodze formowania nacisku opinii publicz-

nej, to ważny odcinek walki. Dzięki temu naciskowi w radiu znalazło się miej-

sce dla Mszy św., przed kilkunastoma laty nie doszło do drastycznego ograni-
czenia nauki języka polskiego w szkołach… Nie tu miejsce na mnożenie przy-

kładów. Opinia publiczna powinna równocześnie wywierać nacisk na 

pracowników administracji, oświaty, kultury… by funkcje swe wykonywali w 
sposób możliwie odpowiadający potrzebom społeczeństwa. Przecież funkcje te 

wypełniają Polacy, jeśli więc presja środowiskowa będzie dostateczna, a równo-

cześnie poczucie społecznego zaplecza dość silne, to siłą rzeczy wiele dyrektyw 

politycznych w wykonaniu ulegać będzie stępieniu, a nawet struktury oficjalne 
zaczną pełnić rolę pozytywną. Warunkiem jest uzyskanie wpływu na tak szero-

kie kręgi poszczególnych grup zawodowych, by po stronie władzy możliwości 

wymiany kadr były jak najbardziej ograniczone. 
Ważną sprawą jest rozbudowa mecenatu pozapaństwowego nad nauką  

i kulturą. Znaczącą rolę na tym odcinku pełni Kościół. Potrzebny jest jednak 

także społeczny, nieformalny mecenat poszczególnych osób albo grup. Tylko  

w ten sposób, fundując prywatne stypendia, zapewnić można rozwój wielu ba-
dań z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Także tworzenie warun-

ków dla pogłębiania studiów za granicą, oraz zaopatrywanie twórców  

w zagraniczną literaturę naukową, polityczną, w poważne czasopisma wpływać 
będzie na rozwój naszej kultury. 

W chwili obecnej patriotyczne zaangażowanie emocjonalne społeczeństwa, 

szczególnie pewnych kół inteligencji i młodzieży, wciąż jeszcze jest bardzo 
silne. Dlatego wzmaganie emocji jest nie tylko zbędne, ale niekiedy i szkodliwe. 

Napięcia emocjonalne z czasem ulegać jednak mogą słabnięciu. Wtedy ponow-

nie okazać się może ważne oddziaływanie na wyobraźnię społeczną poprzez 

obchody narodowe, manifestacje itp. Dziś inicjatywy takie służą często do zdo-
bywania łatwego poklasku, bądź też do maskowania braku rzeczywistej koncep-

cji działania społecznego. 

 

III. Zamknięcie 

Post-solidarnościowy model „politycznej walki codziennej” ma charakter za-

chowawczy i przygotowawczy zarazem. Ma zachować siły narodu i bronić zdo-
byczy okresu „Solidarności” do czasu zmiany w konfiguracji zewnętrznej czy to 

światowej, czy w ramach obozu państw komunistycznych. Ma stworzyć warun-

ki, by w momencie nowej koniunktury dla naszej sprawy mogła być ona najpeł-

niej wykorzystana. A nie należy ukrywać, że chodzi także o to, by w tym trud-
nym okresie nie dopuścić do tragedii narodowej, m.in. na skutek aktywności sił 

głęboko, lecz beztrosko patriotycznych. 
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Przypisy 
 

1 Zygmunt Miłkowski (1824-1915) – pisarz i działacz polityczny. Był założycie-

lem tajnej Ligi Polskiej (1887), która w 1893 r. przekształciła się w Ligę Narodową.  
W nowej organizacji prym wiedli młodzi działacze: Roman Dmowski, Zygmunt Balicki  

i Jan Ludwik Popławski. Miłkowski pozostał cenioną postacią ruchu, współpracę z nim 

kończąc dopiero pod koniec pierwszej dekady XX w., gdy obóz narodowo-demokra-

tyczny przyjął zbyt ugodową – jego zdaniem – postawę wobec caratu. Miłkowski opu-

blikował około 80 powieści – najczęściej pod pseudonimem Teodor Tomasz Jeż. W 1887 

r. ukazała się jego słynna broszura Rzecz o obronie czynnej i skarbie narodowym, która – 

jak w Rodowodach niepokornych pisał Bohdan Cywiński – stała się „hasłem do odro-

dzenia polskiego patriotyzmu i nowej ideologii irredentystycznej”. Jednym z jej postula-

tów było powołanie Skarbu Narodowego, gromadzącego fundusze na cele narodowe.  
2 Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności” – struktura podziemna 

powstała 24 kwietnia 1982 r. po połączeniu Międzyzakładowego Robotniczego Komite-

tu Samoobrony Społecznej i Porozumienia Ciąg Dalszy Nastąpi. 
3 Zob. przypis 3 w tekście Polityka polska i „Polityka Polska”. 
4 Zob. przypis 2 w tekście Polityka polska i „Polityka Polska”. 
5 Józef Piłsudski (1867-1935) – polityk, wojskowy, myśliciel polityczny, działacz 

socjalistyczny i niepodległościowy, obok Romana Dmowskiego główny architekt II RP. 
6 William Safire (1929-2009) – amerykański publicysta, piszący m.in. na łamach 

„New York Times”, określający swe poglądy mianem libertariańskiego konserwatyzmu, 

laureat Nagrody Pulitzera. 
7 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego – organizacja polityczna utworzona 

przez władze komunistyczne w czasie stanu wojennego, skupiająca m.in. zależne od 

PZPR organizacje katolickie, mająca dowodzić – w propagandzie obozu rządzącego – 

masowego poparcia społecznego dla władz. Działała od listopada 1982 do listopada 
1989 r. Przewodniczącym Rady Krajowej był pisarz i publicysta Jan Dobraczyński 

(1910-1994). 
8 Stefan Kurowski (1923-2011) – ekonomista, działacz polityczny, uczestnik 

opozycji w PRL, profesor KUL i Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. 
9 Jan Józef Lipski (1926-1991) – działacz polityczny, pisarz i publicysta o poglą-

dach socjalistycznych, współzałożyciel KOR, senator I kadencji z ramienia Komitetu 

Obywatelskiego, przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej. 
10 André Frossard (1915-1995) – francuski pisarz, dziennikarz i filozof, członek 

Akademii Francuskiej, przyjaciel Jana Pawła II. 
11 Nikołaj Bierdiajew (1874-1948) – rosyjski filozof zaliczany do nurtu egzysten-

cjalizmu religijnego, autor m.in.: Filozofii wolności (1911), Nowego Średniowiecza 

(1924) oraz Idei rosyjskiej (1946). 



 
 
 

MIĘDZY POLSKĄ NASZYCH PRAGNIEŃ  

A POLSKĄ NASZYCH MOŻLIWOŚCI* 
 

 

 

I. Co wydarzyło się w Polsce? 

Zasięg, dynamika, a przede wszystkim głębokość przemian, jakie dokonały się 

w Polsce w przeciągu ostatnich lat, tworzą zjawisko zupełnie bezprecedensowe 

w naszej powojennej historii. Przemiany te objęły wszystkie sfery życia narodu, 
jego polityczne i gospodarcze warunki bytu, a także podstawy duchowe – zbio-

rową świadomość, wybory moralne i ideowe oraz zajmowane w ich konsekwen-

cji postawy społeczne. 

 

1. Czas przebudzenia (druga połowa lat 70-tych)  

Druga połowa lat 70-tych przyniosła znaczne rozszerzenie prowadzonej przez 

Polaków walki o podstawowe prawa ludzkie, obywatelskie i narodowe. Pojawiły 
się także nowe, niestosowane dotąd formy tej walki. 

Zjawisko to mogło jednak zaistnieć i rozwinąć się na zasadniczo zdrowym 

podłożu, w narodzie, który nie został wyzuty ze swej tożsamości, w narodzie, 

który nie zatracił świadomości należnych mu praw, narodzie, który pozostał 
sobą. 

Bowiem system narzucony Polsce po wojnie nie złamał narodu, nie naru-

szył jego rdzenia, chociaż spowodował znaczne spustoszenia nieomal w każdej 
sferze jego bytu. 

Uważamy, że były dwa główne źródła naszego oporu i woli przetrwania: 

– Swoiste cechy polskiej tożsamości narodowej, zakorzenione w warto-
ściach oraz ideach cywilizacji chrześcijańskiego Zachodu. Jako wspólnota byli-

śmy w ostatnich dwu stuleciach zmuszeni do uporczywej walki o przetrwanie  

i zachowanie duchowej odrębności, a także do podejmowania ciągłych prób 

odbudowy własnego państwa. To przesadziło o sile tradycji, jako czynnika inte-
grującego Polaków. 

– Przetrwanie i umocnienie Kościoła Katolickiego, który – szczególnie  

w ostatnich dziesięcioleciach – pod przewodnictwem Prymasa Tysiąclecia, kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego nierozerwalnie związał misję głoszenia chrystu-

sowego posłania z obroną i umacnianiem wspólnoty narodowej oraz praw czło-

                                                        

* Tekst programowy napisany przez Aleksandra Halla przy współpracy Tomasza 

Wołka. 
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wieka. Wielkie dzieło polskiego Kościoła zostało mocno osadzone w narodowej 

tradycji i samo również ją aktywnie kształtowało. 
Trzeba wskazać te źródła naszej siły, jeżeli chce się zrozumieć zjawiska  

i procesy, jakie nastąpiły w drugiej połowie lat 70-tych i poprzedziły Polski 

Sierpień. Należy przy tym pamiętać, iż ruchowi protestu skierowanemu prze-
ciwko PRL-owskiej rzeczywistości sprzyjały jednak okoliczności. Szczególna 

tolerancja wykazywana w tych latach przez władzę komunistyczną wobec ru-

chów i ugrupowań opozycyjnych – wynikała w znacznej mierze z ówczesnej 
sytuacji międzynarodowej.  

Po Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Helsinkach w roku 1975 

Europa wkraczała w szczytowy okres „détente”, kiedy to otwarte prześladowa-

nia polityczne w Polsce byłyby niekorzystne zarówno z punktu widzenia intere-
sów ZSRR jak i władz polskich. Ekipa Gierka, tworząc ułudę gospodarczej po-

myślności, budowanej na zachodnich kredytach, była szczególnie zainteresowa-

na stworzeniem sobie liberalnego wizerunku na Zachodzie. Partia 
komunistyczna i jej pozujący na „ojca narodu” przywódca – wyzwalały w społe-

czeństwie z pewnością mniej lęku niż w poprzednich okresach. Władza nie stoso-

wała już terroru, zrezygnowała też z otwartej walki z Kościołem. Sama skorum-

powana i zdemoralizowana, starała się raczej pozyskać społeczeństwo mirażem 
materialnego dostatku, duchowo rozbroić, aniżeli łamać je przy pomocy nagiej 

siły. Te okoliczności społeczeństwo polskie potrafiło wykorzystać. 

W ruchu protestu drugiej połowy lat 70-tych należy wyróżnić dwa nurty. 
Pierwszy z nich nie miał zorganizowanego charakteru. Można go określić naj-

krócej jako nurt populistyczny. Miał on swoje przypływy i odpływy. Dominował 

w nim element protestu przeciw coraz wyraźniejszemu fiasku gospodarczej poli-
tyki władz i związanemu z tym pogarszaniu się materialnych warunków życia; 

obecny był w nim jednak także sprzeciw wobec społeczno-politycznej oraz ide-

owej rzeczywistości PRL-u. 

Dawał znać o sobie wybuchami gniewu, jak w czerwcu
 
1976, gdy zmusił 

władze do wycofania się z ogłoszonej już podwyżki cen, zaś swoje apogeum 

osiągnął w czasie lipcowych strajków 1980 r. Nie miał i mieć nie mógł kon-

struktywnego programu, a jego działania nie wynikały z klarownej, uporządko-
wanej refleksji politycznej. Nie był wszakże tylko ruchem ślepej negacji, wyra-

żała się w nim nieokreślona nadzieja, że przyszłość może być lepsza i bardziej 

godna. Nie sposób przecenić roli, jaką w jego umocnieniu i nadaniu mu głębsze-
go duchowego wymiaru odegrała pielgrzymka Papieża Jana Pawła II po Ojczyź-

nie w roku 1979. Na wielkich spotkaniach z Papieżem-Polakiem rodziło się 

poczucie siły i godności ludzi, Polaków, Dzieci Bożych. Dokonywała się tak 

oczywista w tym miejscu Europy wielka synteza wartości religijnych i narodo-
wych. 
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Z upływem lat coraz istotniejszy wpływ na ten ruch – amorficzny i sponta-

niczny zarazem – uzyskiwały środowiska opozycji demokratycznej. One tworzy-
ły drugi nurt, z czasem nabierający znaczenia. Na dobre rozwinął się on po wy-

stąpieniach robotniczych z czerwca 1976 r. 

Środowiska opozycji pomimo swego ideowego zróżnicowania posługiwały 
się tą samą metodą działania: jawnie, otwarcie dopominały się przestrzegania 

przez rządzących podstawowych praw ludzkich, obywatelskich i narodowych. 

Tworzyły niezależne od władzy instytucje społeczne, uczyły społeczeństwo 
sztuki samoorganizowania się. Rozwijały myśl polityczną, historyczną, ideową i 

kulturalną. W takim zakresie, jak było to możliwe, starały się odtworzyć logikę 

normalnego życia społecznego. 

Była to rola prekursorska i doniosła w skutkach. Opozycja demokratyczna 
nie otrzymała jednak od historii czasu na okrzepnięcie i uzyskanie pełnej dojrza-

łości. Poszczególne jej odłamy nie zdołały wypracować spójnej, realistycznej 

doktryny polskiej polityki. Ich polityczna refleksja była przede wszystkim mora-
listyką. Pierwiastek etyczny, nakierowany na współodczuwanie ludzkiej krzyw-

dy, przepajał także szeroko rozumianą działalność wychowawczą i edukacyjną, 

której celem było uwrażliwianie społeczeństwa na podstawowe wartości poli-

tyczne i przekazywanie mu niezafałszowanej wiedzy o najnowszej historii Pol-
ski i Europy. W tej mierze zasługi środowisk opozycji demokratycznej są nie-

kwestionowane. 

Nie zmienia to faktu, iż opozycja nie była przygotowana do przejęcia od-
powiedzialności za kształt polityki narodu.  

 

2. Polski Sierpień i „Solidarność”  

W sierpniu 1980 roku połączyły się dwa podstawowe nurty protestu. Obecność 

przedstawicieli opozycji demokratycznej wśród strajkujących stoczniowców 

była nie tylko gestem społecznej solidarności, lecz także sygnałem, że społe-

czeństwo staje naprzeciw władzy komunistycznej z poczuciem własnej suwe-
renności. Był to zarazem punkt zwrotny w powojennej historii Polski, najwięk-

szy dotychczas sukces Polaków w ich walce o prawo do samostanowienia. 

Czym była „Solidarność”? Związkiem zawodowym, niewątpliwie. Lecz 
przede wszystkim była powszechnym, wszechogarniającym ruchem narodo-

wych, społecznych i obywatelskich rewindykacji, wyrosłym z naturalnego pro-

testu. Była ruchem rzeczywistego narodowego odrodzenia i nadziei. Wyzwoliła 
nieprzebrane zasoby ludzkiej aktywności. Przyniosła społeczeństwu poczucie 

podmiotowości i współuczestnictwa w kształtowaniu własnego losu. Wniosła  

w życie społeczne świadomość wolności – zagrożonej wprawdzie, lecz tym in-

tensywniej przeżywanej. 
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„Solidarność” była główną przyczyną sprawczą przemian, jakie dokonały 

się w świadomości społecznej i które zasadniczo odmieniły realia polskiego 
życia. 

Te zasługi mają wymiar historyczny i zapewniają „Solidarności” wyjątko-

we, trwałe miejsce w etosie narodu. 
Nasuwa się pytanie o perspektywę polityczną i program tego ruchu. Czy 

był taki program? Czy też może istniały różne programy?  

Geneza „Solidarności” oraz jej masowość przesądzały niemożność wypra-
cowania spójnego programu w ścisłym tego słowa znaczeniu, analogicznego do 

programów partii lub stronnictw politycznych. Należy raczej mówić o zespole 

podstawowych idei oraz ogólnej perspektywie politycznej ruchu. 

Pamiętać przy tym trzeba, że pomiędzy Sierpniem ’80 a Grudniem ’81 ruch 
„Solidarności” przeszedł poważną ewolucję. Zasadniczy jej kierunek można 

określić następująco: od umiarkowania do radykalizmu. 

Litera Porozumień Sierpniowych stwarzała w teorii ramy nowego, względ-
nie stabilnego układu społeczno-politycznego w Polsce. Jednakże tylko w teorii. 

Jego praktyczna funkcjonalność uzależniona była bowiem od rzeczywistej 

współpracy pomiędzy komunistycznym państwem a nowym ruchem związko-

wym. Głównymi warunkami tej współpracy było z jednej strony wkroczenie 
państwa komunistycznego na drogę autentycznych, demokratycznych reform, z 

drugiej zaś zawężenie przez nowy ruch związkowy swych aspiracji  

i pola aktywności. 
Warunki te nie zostały spełnione. Przesądziło o tym kilka zasadniczych 

względów. 

Władza okazała się niezdolna do ułożenia sobie stosunków z wyemancy-
powanym społeczeństwem. Polski Sierpień i „Solidarność” nie zostały społe-

czeństwu darowane, ale ciężko przezeń wywalczone. Były dotkliwymi ciosami, 

które zachwiały systemem i stojącą na jego straży partią. PZPR potraktowała 

powstanie „Solidarności” jako nieszczęście, któremu jednak – po otrząśnięciu 
się z szoku i zebraniu sił – winna będzie zaradzić. Była zdecydowana bronić za 

wszelką cenę monopolu swej władzy i przedsierpniowego porządku. Siły refor-

matorskie wewnątrz partii okazały się zbyt słabe i pozbawione istotnego wpływu 
na ośrodek władzy. 

Co jednak najważniejsze, swoboda manewru kierownictwa partyjno-

państwowego była bardzo ograniczona postawą ZSRR, który wydarzenia  
w Polsce uznał za „kontrrewolucję” i konsekwentnie dążył do przywrócenia 

dawnych porządków.  

Ponieważ służebny stosunek komunistycznych rządców Polski do ZSRR 

nie uległ żadnej zmianie, można postawić tezę, że w posierpniową sytuację na-
szego kraju wpisany był nieuchronny konflikt pomiędzy komunistycznym pań-
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stwem, a ogromną większością społeczeństwa, identyfikującą się bądź przy-

najmniej sprzyjającą „Solidarności”. 
W miarę jak dzieło reformy i przemian napotykało na coraz bardziej nie-

ustępliwy opór i prowokacje ze strony aparatu władzy, czemu towarzyszyło 

gwałtowne pogarszanie się sytuacji gospodarczej – słabła w obozie „Solidarno-
ści” tendencja, zakładająca potrzebę trwałej koegzystencji ruchu z komunistycz-

nym państwem i dążąca do realizacji modelu opartego na literze Porozumień 

Sierpniowych. Tę właśnie tendencję można nazwać kierunkiem „samoograni-
czającej się rewolucji”. 

Równolegle do wyhamowywania tego procesu i w miarę przybywania do-

wodów, świadczących o złej woli władz – w „Solidarności” przybierała na sile 

inna tendencja, zmierzająca do przekształcenia państwa partii w państwo narodu. 
Jesienią 1981 roku tendencja ta już zdecydowanie dominowała, wyznaczając 

kierunek polityki Związku. Istotne różnice, występujące w tym czasie 

w kierownictwie ruchu, nie dotyczyły celów, ale taktyki – przede wszystkim 
tempa i horyzontu czasowego, w jakim należało je osiągnąć. 

I Ogólnokrajowy Zjazd „Solidarności”, uchwalając program „Samorządnej 

Rzeczypospolitej”, wybrał umiarkowany wariant tej opcji. 

Przewidywał on ewolucyjne przekształcanie państwa partii w państwo na-
ród. Proces ten dokonywać się miał stopniowo, etapami. Najpierw poprzez two-

rzenie i umacnianie się niezależnych instytucji i organizacji społecznych, póź-

niej przez samorządową reformę systemu gospodarczego i reformę systemu 
prawnego, na koniec poprzez demokratyczną reformę systemu wyborczego, 

pozwalającą nadać Radom Narodowym, a przede wszystkim Sejmowi – rzeczy-

wiście przedstawicielski charakter. W ten sposób w końcowej fazie realizacji 
programu „Samorządnej Rzeczypospolitej” miała ulec przezwyciężeniu aliena-

cja państwa, mająca swe źródło w samej genezie „Polski Ludowej”. 

Program ten został obwarowany uznaniem geopolitycznych konieczności: 

przynależności Polski do RWPG i Paktu Warszawskiego. 
Niepodobna jednoznacznie odpowiedzieć, czy ta opcja ruchu musiała nie-

uchronnie doprowadzić do grudniowego finału. Nie zwalnia to nas przecież od 

obowiązku wskazania tych niewątpliwych słabości i błędów „Solidarności”, 
które w konsekwencji ułatwiły władzy przeprowadzenie decydującego uderze-

nia. Nie mniej istotne jest docieczenie przyczyn tych słabości i błędów. 

Sformułowaliśmy wcześniej tezę, iż system w okresie przedsierpniowym 
nie zmiażdżył podstaw narodu, nie przetrącił jego „stosu pacierzowego”. Nie 

może to jednak przesłaniać ogromu spustoszeń przezeń spowodowanych.  

W społeczeństwie przez całe dziesięciolecia upokarzanym, zastraszanym  

i wyzyskiwanym – nagromadziły się ogromne pokłady niezadowolenia i wrogo-
ści wobec zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych sprawców naszych naro-

dowych krzywd. 
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Poziom politycznej edukacji społeczeństwa, stopień świadomości faktycz-

nego położenia sprawy polskiej uznać trzeba za wysoce niewystarczający. Zbyt 
często w zachowaniach społecznych dominował element protestu, usuwając  

w cień, albo zgoła nie dopuszczając do głosu przejawów świadomie wyrażanej 

koncepcji politycznej. Tych koncepcji zresztą na dobrą sprawę nie było, co naj-
wyżej występowały w stadium zalążkowym. Stanowiło to konsekwencję kilku-

dziesięciu lat działania systemu z premedytacją niszczącego myśl i kulturę poli-

tyczną w Polsce. 
Mechanizmy powstawania autentycznych elit i autorytetów społecznych 

oraz procesy wpływania przez nie na postawy i zachowania ogółu, o ile nawet 

nie zostały całkowicie zablokowane, to przynajmniej poważnie ograniczone. 

Wyjątek stanowiła działalność Kościoła katolickiego. 
Okres jawnego działania „Solidarności” był właśnie takim przejawem do-

ganiania „straconego czasu”. W przyśpieszonym tempie tworzyła się wówczas 

hierarchia społecznych i politycznych elit. Proces ten trwał wszakże stanowczo 
zbyt krótko, zabrakło też w nim mechanizmów weryfikacyjnych. 

Typowymi kryteriami awansu w hierarchii „Solidarności” były: odwaga, 

przedsiębiorczość, energia, deklarowany patriotyzm, ale nierzadko również 

umiejętność żonglowania demagogiczną frazeologią, co prowadziło niejedno-
krotnie do swoistej licytacji werbalnego radykalizmu.  

Konsekwencją niedostatecznego przygotowania politycznego mas „Soli-

darności” oraz zdecydowanej części jej kręgów przywódczych były błędy po-
pełnione w ocenie położenia sprawy polskiej. 

Wymieńmy najważniejsze z nich:  

a) Przeoczenie, albo w najlepszym razie niedocenianie faktu, iż swoboda 
manewru polskich działań niepodległościowych i demokratycznych została dra-

stycznie ograniczona wskutek przemian dokonujących się w sytuacji międzyna-

rodowej od czasu zajęcia Afganistanu przez wojska radzieckie. Czas détente 

minął. Rozpoczęła się wielka amerykańsko-radziecka rozgrywka. W tej sytuacji 
dla kierownictwa ZSRR konsolidacja własnego bloku i jego pełne podporząd-

kowanie swoim interesom stały się zadaniem o podstawowym znaczeniu. Sytu-

acja międzynarodowa, która sprzyjała rozwojowi opozycji demokratycznej w 
latach 70-tych, w roku 1980 i 1981 przestała działać na naszą korzyść.  

b) Niedocenienie konsekwencji, wynikających z ideologicznego charakteru 

ZSRR. Czynnik ideologiczny, stanowiący spoiwo nie tylko państwa radzieckie-
go, ale również całego bloku, obniżał znacznie próg tolerancji Kremla dla pol-

skich przemian. 

Z punktu widzenia interesów ZSRR nie wystarczało, aby Polacy respekto-

wali imperialne interesy Rosji. Niezbędne był również zachowanie w Polsce 
modelu ustrojowego, w którym pełnia władzy znajduje się w rękach partii ko-

munistycznej. 
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W miarę upływu czasu żywe jeszcze w trakcie Sierpnia ’80 poczucie zagro-

żenia radzieckiego systematycznie malało. Znajdowało to zewnętrzny wyraz  
w upowszechnianiu się hurra-niepodległościowej frazeologii o silnym antyra-

dzieckim zabarwieniu. Była to w znacznej mierze spontaniczna reakcja na mno-

żące się prowokacje władzy oraz propagandowe ataki wymierzane w „Solidar-
ność” przez radzieckie środki masowego przekazu. 

Winą elit ruchu było jednak nie dość stanowcze przeciwdziałanie tym natu-

ralnym, ale politycznie szkodliwym tendencjom. Nierzadkie były też przypadki 
wręcz odwoływania się do nich w celu zyskania poklasku i poszerzenia zakresu 

swych wpływów i popularności. 

Przejawem tej tendencji było uchwalenie przez I Zjazd „Solidarności” „Po-

słania do ludzi pracy i narodów Europy Wschodniej”
1
, dokumentu stanowiącego 

ideologiczne wyzwanie rzucone samej istocie systemu, a przez kierownictwo 

radzieckie odebranego jako konkretna realna groźba „eksportu kontrrewolucji” 

na nieobjęte nią jeszcze sfery jego dominacji. 
c) Niedocenienie determinacji władzy oraz jej aparatu w dążeniu do utrzy-

mania dotychczasowego systemu. Moralna i ideowa słabość komunizmu w Pol-

sce nazbyt często utrudniała trzeźwą ocenę wciąż potężnych sił totalitarnej ma-

chiny partyjno-państwowej, dzierżącej w ręku nieuszczuplone środki fizycznej 
przemocy. 

Towarzyszyło temu przecenianie siły Związku, napawanie się jego wielo-

milionową liczebnością, ale przede wszystkim może niedostrzeganie brutalnej 
prawdy, że rzeczywista moc społecznego poparcia, najsłuszniejsze nawet racje 

moralne – są nieprzekładalne na siłę fizyczną. Tą siłą dysponowała władza.  

W momencie bezpośredniego starcia decydować miała właśnie siła, a nie racja 
moralna. 

 

*  *  * 

 
Następstwem tych błędów było nadmierne przyśpieszenie przez „Solidarność” 

tempa przemian politycznych w kraju, w miarę gromadzenia się niewątpliwych 

przejawów złej woli władz. Zbyt często Związek dawał się prowokować  
i prowokacjom tym ulegał. Zaledwie część działań „Solidarności” była kierowa-

na i aprobowana przez jej kierownictwo. Wiele spośród strajków i akcji prote-

stacyjnych podejmowano spontanicznie, bez uwzględniania opinii a nawet 
wbrew woli władz związkowych. Coraz trudniej było w ramach „Solidarności” 

wyegzekwować dyscyplinę. Mnożące się strajki ułatwiły później rządowi uza-

sadnienie decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego jako ratunku przed pogrąża-

niem się kraju w chaosie. 
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*  *  * 

Wielu słabości i błędów trudno było „Solidarności” uniknąć. Część z nich sta-
nowiła prostą konsekwencję trzymania społeczeństwa przez dziesięciolecia  

w ciasnych kleszczach systemu. 

Pozostaje jednak faktem, że wielki ruch narodowego odrodzenia, jakim by-
ła „Solidarność” – nie wykorzystał w pełni swojej historycznej szansy. 

Nie możemy stwierdzić z całą pewnością, że starcia z władzą można było 

uniknąć. Trzeba wszelako powiedzieć z całym naciskiem, że można było zrobić 
znacznie więcej, aniżeli zrobiono w istocie, by mu zapobiec, a przynajmniej 

opóźnić. 

Niewątpliwie każdy dzień legalnej, jawnej działalności Związku był po-

ważnym osiągnięciem narodu. Im dłużej „Solidarność” trwała, tym silniejszy 
ślad odciskała w zbiorowej świadomości, tym intensywniej wzbogacała dorobek 

społeczeństwa. 

Wydaje się, że „Solidarność” miała dwie drogi, które pozwoliłyby liczyć 
realniej na uniknięcie otwartej konfrontacji, w każdym razie mogłyby zreduko-

wać to zagrożenie. 

Pierwsza polegałaby na znacznym rozciągnięciu w czasie procesu prze-

kształcania Polski z państwa partii w państwo narodu.  
Druga droga mogłaby polegać na uznaniu faktu, że w geopolitycznym po-

łożeniu Polski, w sytuacji, kiedy Jałta wciąż obowiązuje, nie zdołamy prze-

kształcić państwa partii w państwo narodu. Przyjęcie tego założenia nakazywa-
łoby działania na rzecz utrzymania koegzystencji narodu, dysponującego już 

znacznym zakresem swobód i niezależnymi organizacjami społecznymi –  

z obcym, komunistycznym państwem. Realizacja tej koncepcji musiałaby natra-
fić na olbrzymie trudności: tak ze względu na naturalną dynamikę ruchu  

i rozbudzone nadzieje narodu, jak też z powodu złej woli władz i ich konse-

kwentnych dążeń do przywrócenia pełnej kontroli nad społeczeństwem. 

Żadna z tych dróg nie gwarantowała „Solidarności” sukcesu. Jednak każda 
z nich – chociaż w odmienny sposób i w innej mierze – zwiększała szanse jej 

przetrwania, jako jawnie i legalnie działającej organizacji. 

 

3. Po Grudniu 

Cele władzy, decydującej się na wprowadzenie stanu wojennego, nie mogą bu-

dzić żadnych wątpliwości. Komuniści jednoznacznie zaplanowali zniszczenie 
„Solidarności” i innych autentycznych form życia społecznego powstałych po 

Sierpniu ‘80 oraz przywrócenie modelu rządzenia, obowiązującego w Polsce do 

czasu sierpniowego przełomu. Gdyż nawet postulowane po 13 grudnia zmiany w 

niczym nie naruszały cechy konstytutywnej tego modelu: nigdy nie było w nim 
miejsca na podmiotowość społeczeństwa. 
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Pogrudniowa rzeczywistość przyniosła wiele niezależnych analiz, czy opi-

nii, przywiązujących szczególne znaczenie do zmian systemowych, rzekomo 
dokonujących się w państwie po wprowadzeniu stanu wojennego. Nie podzie-

lamy tych opinii. 

Jedne spośród nich prorokują koniec rządów aparatu partyjnego, zastępo-
wanego przez aparat wojskowy, przejmujący jakoby funkcję „trzeciej siły” usy-

tuowanej pomiędzy partią a społeczeństwem, siły potencjalnie skłonnej do swo-

istego, „neutralnego patriotyzmu”. 
Inne wieszczą koniec ideologii komunistycznej, wypieranej przez ideologię 

„państwową”, która w swej argumentacji odwołuje się do nadrzędnej kategorii 

„polskiej racji stanu”. 

Jeszcze inne dostrzegają znamiona ewolucji od państwa totalitarnego do au-
torytarnego. 

Mamy w tej sprawie inny pogląd. Rzec by można – trawestując sformuło-

wanie generała Jaruzelskiego – iż „system ten sam, choć nie taki sam”. 
W przeciągu dziesięcioleci, jakie upłynęły od powstania PRL, system ewo-

luował, ujawniały się kolejne jego wcielenia, różne mutacje. Zmieniała się także 

rola poszczególnych segmentów aparatu władzy, grup interesu i koterii partyj-

nych. Zmiany dotyczyły również taktyki stosowanej wobec społeczeństwa. 
Pomimo to podstawowe, konstytutywne cechy systemu pozostawały nie-

zmienne: 

– zależność od ZSRR i rola narzędzia radzieckiej dominacji w Polsce, 
– totalitarna koncepcja państwa i społeczeństwa, oparta na ideologii mark-

sistowsko-leninowskiej, zapewniającej komunistom monopol władzy.  

Te właśnie – konstytutywne – cechy systemu określają również ramy,  
w jakich może zaznaczać się specyfika pogrudniowej polityki władz.  

Zakres wolności i swobód, z jakiego korzysta społeczeństwo, został dra-

stycznie zmniejszony – nie tylko w porównaniu z okresem posierpniowym, lecz 

także w stosunku do lat 70-tych. Polityka władz zmierza do rozbijania więzi 
społecznych, do niszczenia podmiotowości narodu. Od czasów stalinowskich nie 

było tylu ludzi więzionych, pozbawionych pracy i szykanowanych ze względu 

na wyznawane idee i poglądy polityczne. 
Z całą brutalnością przypomniano nam wszystkim o „regułach gry”, obo-

wiązującej w tej części Europy. 

 
*  *  * 

 

Grudniowego uderzenia NSZZ „Solidarność” nie był w stanie odeprzeć. Przeła-

manie ówczesnych strajków przyszło władzy względnie łatwo. To, że obyło się 
bez krwawej, masowej rozprawy (na skalę np. Grudnia ’70) pozwoliło jednak 

społeczeństwu uniknąć porażającego „efektu klęski”. Zostaliśmy znieważeni, 
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upokorzeni, ale nie – złamani. Mimo bezmiaru krzywd, frustracji i zagrożeń – 

nie został strzaskany „stos pacierzowy” narodu: jego wiara, wolna, niezależna 
myśl i jego świadomość. 

Opór społeczeństwa nie mógł również zapobiec delegalizacji Związku oraz 

likwidacji wielu innych posierpniowych zdobyczy. 
Rozwijane w niektórych środowiskach koncepcje strajku generalnego, jako 

metody czy środka zdolnego odwrócić bieg wydarzeń, nie miały najmniejszych 

szans powodzenia. Mogły jedynie, w przypadku podjęcia próby ich urzeczy-
wistnienia, przynieść dalsze pogorszenie naszej sytuacji, a być może doprowa-

dzić do prawdziwej tragedii. 

Mimo wszystko uważamy, że podjęcie walki o przywrócenie „Solidarno-

ści” po grudniu 1981 roku nie tylko nie okazało się błędem, lecz spełniło donio-
słą, pozytywną rolą. 

Społeczny opór uratował honor „Solidarności”, więcej – uratował honor na-

rodu. Udowodnił, że Polacy nigdy nie pogodzą się z gwałtem i poniżeniem, że 
zachowali zdolność myślenia i działania w kategoriach narodowego obowiązku. 

Umocniły się fundamenty ludzkiej, społecznej solidarności, okrzepły postawy 

aktywne i nonkonformistyczne, w powszechnych reakcjach górujące nad prze-

jawami apatii, rozgoryczenia, znużenia. Tych negatywnych, do pewnego stopnia 
naturalnych zjawisk też nie powinniśmy przeoczyć. Tym bardziej, że „pogru-

dniowy porządek” poparła jednak większa, niż można było przypuszczać, część 

społeczeństwa. Izolacja władzy nie była tak całkowita, jak mogło się wydawać 
na podstawie wcześniejszych obserwacji i analiz. 

Jednakże opór w okresie stanu wojennego spełnił jeszcze jedną ważną 

funkcję: odegrał zasadniczą rolę w budowaniu mitu „Solidarności”. Mit ten już 
teraz zdążył wzbogacić narodowy etos, wnosząc weń pierwiastki etyczne wyso-

kiej próby i walnie poszerzając doniosły wątek społeczny. W przyszłości te pro-

cesy mito- i legendotwórcze nabiorą jeszcze większego znaczenia – gromadząc 

dla młodszych pokoleń olbrzymi kapitał doświadczeń, dostarczając wzorów 
postaw i zachowań, wreszcie utrzymując podstawowy korpus solidarnościowych 

ideałów jako ogólnonarodową płaszczyznę, na której będą mogli odnaleźć się 

ludzie wielu poglądów i orientacji. Sztandar „Solidarności” należy pieczołowicie 
chronić również dlatego, że mogą przyjść czasy, kiedy rozwinięty w całej okaza-

łości – ponownie stanie się podstawową (obok Kościoła) społeczną spójnią, 

jednoczącą polski ogół, głównym zwornikiem narodowej identyfikacji. 
Czas pogrudniowy przyniósł jednocześnie surową weryfikację autorytetów 

ukształtowanych w okresie jawnej działalności Związku. Nie wszyscy zdali ten 

historyczny egzamin. W pełni pozytywnie sprawdził się przede wszystkim auto-

rytet Lecha Wałęsy, człowieka, który stał się żywym symbolem ruchu,  
a także wielu działaczy podziemnej „Solidarności”, poddanych wyjątkowo cięż-

kiej próbie. 
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To prawda, ponieśliśmy dotkliwe straty. Jednak nie zostaliśmy złamani. 

Udało nam się utrzymać autonomię narodowego życia. Naturalne wspólnoty  
i więzi społeczne – mimo deprawującego i niszczącego działania systemu – nie 

zostały rozbite doszczętnie nawet w najtrudniejszych okresach trwania stanu 

wojennego. 
Doniosłą rolę w obronie i umacnianiu tej narodowej autonomii odegrał Ko-

ściół katolicki, który jak zawsze w naszych dziejach, a może szczególnie tych 

powojennych, okazał się dla narodu niezawodnym oparciem. 
Nieporównywalne z niczym znaczenie w dziele podtrzymania i umocnienia 

Polaków miała druga pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II. Były to praw-

dziwe narodowe rekolekcje, budzące w milionowych rzeszach poczucie ko-

niecznej wiary i nadziei. 
Kościół przejął w okresie pogrudniowym rzecznictwo narodowych intere-

sów, potwierdzając raz jeszcze, że jest najlepiej przygotowany do prowadzenia 

polityki wiernej wyznawanym przezeń zasadom moralnym, a zarazem realnej  
i dalekowzrocznej. Polityka ta nie przez wszystkich była należycie rozumiana. 

To ona jednak w ogromnej mierze pozwoliła uniknąć wielu zagrożeń, a być 

może nawet uchroniła kraj przed powszechną tragedią. 

Morale większości społeczeństwa należy ocenić wysoko. Mimo represji  
i codziennych uciążliwości życia, mimo niewątpliwego zmęczenia tyloma dra-

matycznymi doświadczeniami – przetrwały w nim dążenia i aspiracje wolno-

ściowe, ukierunkowane na tworzenie własnej podmiotowości. 
Wszelako spory zamęt i podział opinii panuje w kwestii oceny, co jest real-

ne i możliwe do osiągnięcia w obecnym położeniu sprawy polskiej. 

 

II. Podstawy ideowe 

Idee rozwijane przez nasze środowisko wyrastają przede wszystkim z chrześci-

jańskiego systemu wartości oraz z tradycji zachodniej cywilizacji, również opar-

tej na fundamencie chrystianizmu. 
Podstawę tych idei stanowi przekonanie o podmiotowości każdego czło-

wieka, osoby ludzkiej zakorzenionej w transcendencji, jedynej i niepowtarzalnej, 

obdarzonej zespołem przyrodzonych i niezbywalnych praw. 
Prawa te czerpią swe źródła z prawa naturalnego. Mają one charakter po-

wszechny, przysługując nie człowiekowi abstrakcyjnemu, lecz każdemu czło-

wiekowi bez wyjątku. Najważniejsze z nich, to prawa do wolności, godności  
i sprawiedliwości. Są one ściśle związane z powinnościami wobec drugiego 

człowieka, narodu i całej rodziny ludzkiej. Dopiero ten organiczny splot praw  

i obowiązków tworzy harmonijną całość etyczną. 

Ta koncepcja człowieka pozostaje w zasadniczej sprzeczności zarówno  
z utopiami indywidualistycznymi, odrzucającymi zobowiązania jednostki 
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względem wspólnoty, jak też z utopiami kolektywistycznymi, podporządkowu-

jącymi bez reszty jednostkę zbiorowości. 
We współczesnym świecie szczególne zagrożenie dla człowieka stwarzają 

uroszczenia totalitarnych, kolektywistycznych systemów. Występując w imię 

najrozmaitszych zbiorowości – gwałcą one naturalne prawa człowieka, podpo-
rządkowując go tyranii totalitarnego państwa. 

Przeminęły już okropności totalitaryzmu odwołującego się do rasistowskie-

go mitu i szowinizmu, pełną aktualność zachowuje natomiast zagrożenie ze 
strony komunistycznego totalizmu, wywodzącego się z marksistowskiej utopii. 

Zagrożenie to dotyczy samych podstaw naszej cywilizacji, tych wszystkich war-

tości, które dla dobra ludzkości stworzył chrystianizm i kultura europejska. 

Rozwój człowieka następuje jedynie we wspólnocie z innymi ludźmi,  
w służbie dla nich – pod warunkiem trwałego zakorzenienia w naturalnych 

strukturach społecznych. Społeczna rola człowieka wypełnia się w wielu wspól-

notach: poczynając od najbliższej – rodziny, poprzez pośrednie, np. ideowe lub 
zawodowe, aż po najszersze i zarazem najbardziej uniwersalne, jak naród czy 

Kościół. 

 

*  *  * 
 

Szczególną rolę i znaczenie przypisujemy wspólnocie narodowej. Ona to tworzy 

Ojczyznę. 
Kardynał Stefan Wyszyński nazywał ją rodziną rodzin, podkreślając natu-

ralny charakter i podstawowe funkcje tej właśnie wspólnoty: „Bez rodziny nie 

ma narodu, tak jak bez narodu trudno sobie wyobrazić zdrowe, porządne pań-
stwo. W rodzinie rodzi się naród i wychowuje poczucie ładu społecznego. Ale 

wszystkie rodziny tworzą rodzinę rodzin – Naród”. 

Wspólnota narodowa, ukształtowana w trakcie historycznego rozwoju, 

oparta na wspólnym ideale cywilizacyjnym, obejmuje w tej swej mierze prze-
szłe, teraźniejsze i przyszłe pokolenia, realizując w sobie pewien niepowtarzalny 

typ duchowej osobowości. Równie ważna jest w niej zbiorowa pamięć, tworząca 

tradycję, jak też oczekiwanie wspólnej przyszłości – zbiorowa wyobraźnia. Każ-
da wspólnota narodowa wnosi własne, niepowtarzalne wartości  

i osiągnięcia, wzbogacając dorobek bliskiego jej kręgu cywilizacyjnego, a prze-

zeń – uniwersalną skarbnicę ludzkości. 
Wspólnotowe rozumienie narodu, będące zaprzeczeniem wszystkich kon-

cepcji mechanistycznych, widzących w nim organizację czy stado, nie pozosta-

wia też miejsca na przeciwieństwo: jednostka-naród. Naród nie ogranicza praw 

jednostki, nie zniewala jej, lecz stanowi dla niej najpełniejszą szansę samoreali-
zacji. Pozwala jej czerpać z wytworzonych przez siebie wartości, ale umożliwia 

również dawanie, działalność twórczą. 
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Dotychczasowe dzieje narodów oraz ich wzajemnych stosunków dostarcza-

ją tyleż przykładów współpracy i wymiany wartości, ile dążeń do dominacji i 
konfliktów. Tak też jest we współczesnym świecie. Nie oznacza to jednak, że 

tak zawsze musi być w przyszłości. 

Chrześcijaństwo wyklucza egoizm narodowy, pragnie widzieć w ludzkości 
rodzinę narodów. Chrześcijański system wartości wywiera potężny wpływ na 

współczesność, oddziałując nawet na tych, którzy nie przyjmują Ewangelii jako 

Prawdy Objawionej. 
Pozwala to wierzyć, iż przyszłość może być lepsza. Kierunki rozwoju spo-

łeczeństw nie są zdeterminowane, określone ostatecznie i nieodwołalnie.  

I chociaż wizja zgodnej rodziny narodów wciąż pozostaje nieosiągalnym ide-

ałem, nie powinniśmy ustawać w pracy nad jego przybliżeniem. 
Na każdym z nas ciąży cząstka tej odpowiedzialności. 

 

*  *  * 
 

Aby wspólnota narodowa mogła się normalnie rozwijać, korzystać w pełni ze 

swych praw – musi posiadać własne państwo. 

„Naród jest niezbędną treścią moralną państwa, państwo zaś jest niezbędną 
formą polityczną narodu”. Poprzez państwo przejawia się suwerenność narodu. 

Ze swej istoty jest ono główną instytucją narodowego życia, instytucją decyzji i 

działania, służącą urzeczywistnieniu narodowej polityki. 
Związek występujący pomiędzy narodem i państwem najlepiej oddają sło-

wa wypowiedziane przez Jana Pawła II w Częstochowie, w czerwcu 1983 roku: 

 
Naród jest prawdziwie wolny, gdy może kształtować się jako wspólnota określona 

przez jedność kultury, języka i historii. Państwo jest istotnie suwerenne, jeśli rządzi 

społeczeństwem i zarazem służy dobru wspólnemu społeczeństwa, i jeśli pozwala 

Narodowi realizować właściwą mu podmiotowość, właściwą mu tożsamość. To 

pociąga za sobą między innymi stwarzanie odpowiednich warunków w zakresie 

kultury, ekonomii i innych dziedzin społecznej wspólnoty. Suwerenność państwa 

jest głęboko związana z jego zdolnością promowania wolności Narodu, czyli stwa-

rzania warunków, które mu pozwolą wyrazić całą swoją własną tożsamość histo-

ryczną i kulturalną, to znaczy pozwolą mu być suwerennym poprzez Państwo. 

 
Państwo powinno być najważniejszą instytucją życia narodowego. Nie powinno 

natomiast być jedyną spośród tych instytucji, ani wszechogarniającą. Przeciw-

nie, omnipotencja państwa zabija zdolność inicjatywy jednostek i grup,  
a w skrajnych przypadkach prowadzi do ubezwłasnowolnienia społeczeństwa. 

Dlatego też zakres ingerencji państwa w życie społeczne i gospodarcze powinien 

być ściśle określony. Trzeba, aby odpowiadał on zasadzie pomocniczości, to 

znaczy, iż nie jest rzeczą państwa zastępowanie rodziny, funkcji wspólnot po-



82 MIĘDZY POLSKĄ NASZYCH PRAGNIEŃ A POLSKĄ NASZYCH MOŻLIWOŚCI 
 
 

średnich, organizacji i instytucji społecznych, a jedynie ich ochrona i stwarzanie 

warunków, w których mogą się one właściwie rozwijać. 
Państwo wyalienowane z narodu, nierespektujące zasady suwerenności na-

rodowej – przekreśla najbardziej istotny sens swego bytu, tracąc tym samym 

moralną podstawę swoich wymagań i roszczeń w stosunku do obywateli. 
Państwo zatem może być najcenniejszym dobrem narodu, ale może być też 

narzędziem jego zniewolenia, przyczyną jego degradacji. 

 
*  *  * 

 

Ten właśnie zespół podstawowych przekonań oraz idei przesądza o tym, czego 

pragniemy dla Polski, wyznacza nam program perspektywiczny. 
Przede wszystkim pragniemy dla niej suwerenności, a więc niepodległego 

państwa. Uważamy, że cel ten jest niezbywalnym, najważniejszym dążeniem 

polityki polskiej, któremu nie może sprzeniewierzyć się żadne patriotyczne śro-
dowisko czy ugrupowanie ideowo-polityczne. 

Państwo niepodległe – to nie znaczy państwo nieliczące się z realiami mię-

dzynarodowymi, mogące pozwolić sobie na prowadzenie dowolnej, „księżyco-

wej” polityki. Musi ono uwzględniać rzeczywisty układ sił w Europie  
i świecie oraz respektować ograniczenia wynikające z położenia geograficznego 

Polski. Takie państwo może wymagać od swych obywateli bolesnych niekiedy 

wyrzeczeń powściągnięcia nawet usprawiedliwionych rewindykacji, zarówno 
wewnętrznych jak zewnętrznych. 

Państwo jest niepodległe, gdy jego centralny i jedyny ośrodek dyspozycji 

politycznej znajduje się wewnątrz kraju i pozostaje niezależny od obcych, ze-
wnętrznych czynników.  

Przyszłe niepodległe państwo polskie musi być państwem narodowym, re-

alizującym zasadę suwerenności narodu. Znaczy to, że jego kształt ustrojowy 

winien być określony przez naród polski, że Polacy muszą przejąć zań pełną – 
moralną i polityczną – odpowiedzialność. Z takim państwem naród powinien  

w pełni się identyfikować i uważać je za najważniejsze narodowe dobro. 

Oczywistym jest, że musi być ono państwem demokratycznym. Sformuło-
wanie to wymaga jednak uściślenia. Termin „demokracja” obrósł bowiem  

w przeciągu dwu i pół tysiąca lat tak sprzecznymi znaczeniami i interpretacjami, 

że właściwie przestaje znaczyć cokolwiek, jeśli nie wyjaśni się sensu, jakie się 
samemu słowu „demokracja” nadaje.  

W zależności od zabarwień ideologicznych, nakładających się w ciągu wie-

ków na pojęcie i praktykę demokracji, dadzą się dostrzec dwa zasadnicze  

i wzajemnie sprzeczne sposoby jej rozumienia. 
1) Z jednej strony demokracja pojmowana jest „treściowo” i – rzec można – 

„literalnie”, jako „władza ludu”, zgodnie z grecką etymologią tego słowa. Naj-
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pełniejszym wyrazem treściowego rozumienia demokracji jest klasyczna, sfor-

mułowana przez Rousseau’a
2
 doktryna „umowy społecznej” jako porządku pań-

stwowego i teoria absolutnej suwerenności ludu, wykonywanej praktycznie 

przez większość. Szczególnym przypadkiem, ale i konsekwencją tej teorii jest 

socjalistyczny postulat demokracji społecznej, który równość praw politycznych 
pragnie uzupełnić – a w skrajnym przypadku zastąpić – równością posiadania 

dóbr materialnych. 

Miary spustoszenia – spowodowanego przez to, co przyjęło się nazywać 
„totalitaryzmem demokratycznym”, polegającym na tyranii większości, absolut-

nej władzy ciała przedstawicielskiego i całkowitej centralizacji – dopełnił dema-

gogiczny egalitaryzm, nadający pojęciu demokracji sens klasowy i ekonomicz-

ny, co doprowadziło do stopniowego, lecz konsekwentnego zafałszowania sensu 
demokracji – od dyktatury jakobińskiej począwszy, poprzez różne odmiany ra-

dykalizmu i socjalizmu, do „socjalizmu realnego” włącznie. 

Nakaz zdrowego rozsądku domaga się zatem odrzucenia egalitarnej, „tre-
ściowej” wersji demokracji. 

2) Drugi sposób rozumienia tego pojęcia, wywodzący się z tradycji liberal-

nej, zakłada formalne kryterium demokracji. Demokracja w sensie formalnym 

nie rozstrzyga kwestii treści porządku państwowego, a zatem również kwestii 
władzy sensu stricto, ale obrazuje metodę kształtowania porządku społecznego, 

która w ostatecznej instancji sprowadza się do zasady uzyskiwania consensusu 

społecznego w drodze swobodnej konkurencji równouprawnionych sił politycz-
nych. Liberalnemu rozumieniu demokracji lepiej odpowiada również przymiot-

nikowa forma tego terminu – demokratyczny(e) – usuwa bowiem jego odcień 

doktrynerski, własności i sprawiedliwości – niezbędnych dla godnego bytowania 
osoby ludzkiej.  

Takie właśnie rozumienie demokracji jest nam bliskie. 

 

*  *  * 
 

Z pewnością nie czas teraz na konstruowanie szczegółowych wizji ustrojowych 

przyszłej Rzeczypospolitej. Niewątpliwie natomiast zachodzi potrzeba wyjścia 
poza ogólnikowe stwierdzenia, że pragniemy demokratycznej Polski. To sta-

nowczo za mało i niewiele z takiego werbalizmu wynika. 

Już obecnie podejmować należy próby formułowania przyszłej wizji pań-
stwa i podstawowych idei ustrojowych. To istotny czynnik poważnej refleksji 

politycznej, którą – z pożytkiem dla przyszłości – rozwijać trzeba nawet  

w najmniej sprzyjających warunkach. 

Uważamy, iż zgodnie z najlepszymi tradycjami konstytucjonalizmu euro-
pejskiego – suwerenna władza szefa państwa powinna być pojmowana jako 

władza pośrednicząca, harmonizująca i regulująca trójdzielny układ
 
legislatywy 
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(parlament), egzekutywy (rządu) i sądownictwa. Jako taka, władza głowy pań-

stwa musi pochodzić bezpośrednio od Narodu, zgodnie z zasadą jego suweren-
ności. 

W przyjmowanej przez nas opcji – głowie państwa przysługiwałoby prawo 

sankcji uchwalanych przez parlament ustaw oraz rozwiązywania parlamentu w 
razie jego konfliktu z rządem. 

Władzę wykonawczą spełniałaby natomiast głowa państwa poprzez mia-

nowanych na wniosek szefa rządu ministrów. Rząd może być powoływany na 
podstawie parlamentarnej, jeśli ciało przedstawicielskie jest w stanie wyłonić 

gabinet, dysponujący niezbędną większością w parlamencie. W przeciwnym 

razie głowa państwa może powoływać rząd pozaparlamentarny do następnych 

wyborów. Szefowi państwa winna wreszcie przysługiwać prerogatywa odwoły-
wania się bezpośrednio do Narodu w drodze referendów i orędzi o stanie pań-

stwa.  

Parlament pojmujemy natomiast jako ciało ustawodawcze i kontrolujące, 
przy czym izba niższa uchwala ustawy, a Senat sankcjonuje je z punktu widze-

nia prawa i zgodności z konstytucją. Swe funkcje kontrolne spełnia parlament 

poprzez uchwalanie budżetu, stanowienie ustaw (które są tworzeniem kryteriów 

kontroli), ratyfikowanie umów międzynarodowych, uchwały, rezolucje  
i interpelacje, powoływanie komisji śledczych do badania nadużyć administracji 

oraz uchwalanie votum nieufności wobec rządu na podstawie umotywowanego 

wniosku i większością bezwzględną posłów i senatorów. 
W takim przypadku arbitrażowa rola głowy państwa polegać by miała na 

wyborze między odwołaniem rządu, a utrzymaniem go pod rygorem nowych 

wyborów.  
Opowiadamy się ponadto za ordynacją większościową – a nie proporcjo-

nalną – w wyborach do izby poselskiej oraz tworzeniem okręgów jednomanda-

towych. Miałoby to istotne znaczenie dla podniesienia ogólnej kultury politycz-

nej i zapobieżenia oligarchii klik partyjnych. Wyborca głosuje wtedy na wybija-
jącą się osobistość, a partie muszą dbać nie o synekury dla swoich zwolenników, 

lecz o wychowanie mas w duchu swojego ideału państwowego. 

Realistyczne myślenie o demokracji nie może także pominąć problematyki 
elity i jej miejsca w demokratycznym społeczeństwie. Niezrozumienie koniecz-

ności istnienia elit polityczno-moralno-intelektualnych, a zatem niezbędnej me-

rytokracji w życiu publicznym, a tym bardziej sztuczne przeciwdziałanie jej 
wytwarzaniu się – prowadzi do degenerowania się demokracji  

w ochlokrację. 

Różne mogą być sposoby gwarantowania elicie znaczącego głosu w spra-

wach publicznych. Jednym z nich może być powoływanie Senatu, ale nie na 
zasadach demokratycznych, bo byłoby to zbędnym dublowaniem ciała przed-

stawicielskiego, lecz właśnie jako emanacji elity intelektualno-moralnej. 
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Trudno obecnie rozstrzygać szczegółowy sposób formowania składu takie-

go ciała. Mogłoby ono składać się z delegatów ciał samorządu terytorialnego i 
gospodarczego, wirylistów, reprezentujących świat nauki, kultury i wyznań  

i być może również nominatów głowy państwa. 

Dla praworządnego funkcjonowania państwa rzeczą kluczowej wagi jest 
niezależność sądownictwa, nie tylko od egzekutywy, lecz także od legislatywy. 

Jeżeli sądownictwo jest uzależnione od organu stanowiącego prawo, to zachodzi 

niebezpieczeństwo, że szczegółowe prawa będą tworzone dla konkretnych przy-
padków, zginie obiektywizm prawodawcy, a ciało ustawodawcze stanie się zbio-

rowym tyranem. Istotą rządów prawa jest bowiem harmonijny układ czterech 

władz: zwierzchniej, prawodawczej, wykonawczej i sądowej, a brak omnipoten-

cji którejkolwiek z nich. 
Mówiąc o rządach prawa mamy wreszcie na uwadze to, że ponad prawem 

stanowionym, pozytywnym, istnieją nakazy sumienia i Boskie prawo moralne, a 

także przyrodzone prawa człowieka, którym prawo pozytywne musi być podpo-
rządkowane. Łączy się z tym kwestia gwarancji praw człowieka, zapewnienia 

prawa każdej jednostki do ochrony życia, zdrowia, majątku, dobrego imienia 

oraz głoszenia własnych przekonań. Uważamy, że tradycyjne gwarancje w ro-

dzaju konstytucyjnych zapisów typu: „każdy ma prawo do…”, lub „poręcza 
się…” – są niewystarczające wobec braku przepisów wykonawczych, uniemoż-

liwiających samowolę administracji. Niezbędne jest również sądownictwo ad-

ministracyjne, orzekające w sprawach o naruszenie tychże przepisów. W konsty-
tucji zaś dotychczas stosowane zapisy należałoby zastąpić przez precyzyjne 

określenie, w jakich sytuacjach mogą być okresowo zawieszane prawa obywa-

telskie. 
Enumerycznie wyliczone prawa człowieka znajdują się natomiast w Mię-

dzynarodowych Paktach Praw, które powinny stanowić niekwestionowaną część 

porządku prawnego państwa. 

 
*  *  * 

 

Istotnym uzupełnieniem konstrukcji ustrojowej winny być szerokie kompetencje 
samorządów terytorialnych i gospodarczych. W nich „na co dzień” może wyra-

żać się aktywność społeczna. Mogą one stanowić także praktyczną szkołę 

uobywatelnienia i brania współodpowiedzialności za losy kraju. 
Dlatego też opowiadamy się za maksymalną decentralizacją państwa. Nie 

jest to wcale sprzeczne z suwerennością władz centralnych, albowiem z zasady 

pomocniczości państwa wynika ograniczenie ich kompetencji do kwestii ogól-

nonarodowych: polityki zagranicznej, obronności i ogólnego kierunku polityki 
wewnętrznej. Wszystkie inne problemy społeczne, gospodarcze, kulturalne etc. 
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– powinny być rozstrzygane przez samorządy terytorialne (sejmiki wojewódzkie 

lub ziemskie), uwzględniające naturalną, historyczną specyfikę regionu. 
Najlepiej nawet skonstruowany system organizacji naczelnych władz pań-

stwowych nie zapewnia obywatelowi stałego uczestnictwa w życiu społeczno-

politycznym kraju. Realizuje się ono poprzez udział w wyborach i referendach. 
Nie może zresztą być inaczej, bo instytucje państwowe nie zdolne byłyby do 

sprawnego funkcjonowania w oparciu o demokrację bezpośrednią. 

Codzienne uczestnictwo obywateli w życiu państwa dokonuje się jednak 
przede wszystkim poprzez udział w instytucjach samorządowych. Mądrze urzą-

dzone państwo powinno widzieć w nich nie konkurenta, lecz cennego sojusznika 

w dziele uobywatelnienia społeczeństwa. 

Państwo powinno także w naszym przekonaniu stwarzać gwarancję wolno-
ści gospodarczej i niezbywalnego prawa do własności. Jesteśmy zwolennikami 

gospodarki wolnorynkowej, w dążeniach etatystycznych dostrzegając zgubny 

wpływ utopii kolektywistycznych.  
Państwo nie powinno być organizatorem produkcji i właścicielem jej środ-

ków, tym bardziej, że etatyzm drastycznie ogranicza wolność obywateli. Auto-

nomia życia gospodarczego nie oznacza w żadnym przypadku uwolnienia dzia-

łalności gospodarczej od obowiązywania uniwersalnych norm moralnych. 
Ekonomia, podobnie jak polityka, musi być poddana etyce. Nakazuje nam 

to opowiedzieć się za tworzeniem ustroju społecznego, kształtowanego na zasa-

dach katolickiej nauki społecznej. Fundamenty katolickiego ustroju społecznego 
to: solidarystyczna struktura społeczeństwa, personalizm – uznanie człowieka za 

podmiot pracy, a nie anonimową siłę wytwórczą, poszanowanie własności pry-

watnej, postawienie ścisłych granic interwencji państwa w życie gospodarcze, 
wzajemne obowiązki pracodawców i pracobiorców, prawo zrzeszania się jed-

nych i drugich w obronie swych interesów ekonomicznych. 

Warunkiem sprawiedliwości społecznej jest poszanowanie własności pry-

watnej. Posiadanie indywidualne wywodzi się z zasad pierwszych prawa natu-
ralnego. Własność należy do tego, kto ją słusznie nabył. Wynika z tego, że wy-

właszczyć legalnie można tylko z własności źle nabytej. 

Jednocześnie katolicka nauka społeczna prawo własności widzi w kontek-
ście społecznego prawa użytkownika, własność ma być prywatna w posiadaniu a 

społeczna w użytkowaniu. Doktryna katolicka widzi społeczeństwo jako wspól-

notę organiczną i solidarną, celem istnienia której jest dobro wspólne. Ponad 
partykularnymi interesami klas dominować powinno poczucie solidarności całej 

wspólnoty narodowej, w której muszą odnaleźć swoje miejsce ci, którzy są wła-

ścicielami środków produkcji, oraz ci, którzy wykonują pracę najemną. „Nie 

można oddzielać kapitału od pracy, ani tym bardziej przeciwstawiać sobie kon-
kretnych ludzi, stojących za tymi pojęciami”, ponieważ kapitał także „powstał z 
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pracy i nosi znamiona ludzkiej pracy” (Jan Paweł II, Laborem Excerscens III, 12, 

13). 
 

Kościół Katolicki odgrywa w Polsce wyjątkowo doniosłą rolę. Był i pozostaje  

w dalszym ciągu wychowawcą narodu i rzecznikiem jego praw, instytucją naro-
dowego życia. 

Zgodnie z orzeczeniami Magisterium Kościoła uznajemy autonomiczny, 

świecki charakter organizacji państwowej. Nie oznacza to zgody na laicki,  
a tym bardziej antyreligijny kształt państwa. Powinno ono respektować trans-

cendentne źródło prawa moralnego, jako punktu odniesienia dla wszelkich norm 

prawa stanowionego i stosować normy prawa moralnego w życiu publicznym i 

międzynarodowym. Państwo powinno ściśle współdziałać z Kościołem, umoż-
liwiając mu wykonywanie jego misji oraz uszanować prawo rodziców do reli-

gijnego wychowywania dzieci w szkołach państwowych i prywatnych. Chrześci-

jański charakter państwa nie może oznaczać nietolerancji wobec innych wyznań 
i obywateli niewierzących. Prawna strona stosunków Kościół-Państwo powinna 

być regulowana poprzez konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Państwem. 

Polityka Polski na arenie międzynarodowej powinna kierować się zasadą 

poszanowania prawa każdego narodu do samostanowienia i zachowania swej 
tożsamości oraz działać na rzecz upowszechnienia w świecie przestrzegania 

praw ludzkich i obywatelskich. 

Prowadząc politykę zgodną z polskim narodowym interesem, państwo pol-
skie powinno konsekwentnie chronić swą suwerenność przed wszystkimi po-

nadnarodowymi i zewnętrznymi czynnikami. 

 

III. Co jest teraz możliwe?  

Powyżej przedstawiliśmy najważniejsze wyznawane przez nas idee oraz zręby 

naszego perspektywicznego programu. Nie zamierzamy wszakże uchodzić za 

niepoprawnych utopistów, wybiegając tak daleko w przyszłość, kreśląc ustrojo-
wo-polityczne kontury, jakimi obrysować chcielibyśmy swoje pragnienia, ani na 

chwilę zapominać nie możemy o krępujących nas dziś ograniczeniach. Musimy 

przecież już dziś zdawać sobie sprawę, czego chcemy. Musimy mieć swoje ide-
ały i propozycje. Traktujemy je wszakże realistycznie. Dalecy bowiem jesteśmy 

od myśli, że mogą zostać urzeczywistnione w obecnym położeniu sprawy pol-

skiej. 
Zasadniczy błąd wielu programów politycznych polega na myleniu per-

spektywy: program celów maksymalnych traktowany jest jako program celów 

bieżących. Uważamy, że ten błąd był bodaj główną przyczyną przegranej „Soli-

darności” w grudniu 1981 roku. W szczególnie trudnej sytuacji, w jakiej znajdu-
je się sprawa polska, tego błędu perspektywy popełniać nie wolno. 
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W naszych rozważaniach chcemy go uniknąć. Jesteśmy wierni wizji nie-

podległej, demokratycznej Polski, ale nie łudzimy się, aby mogła być ona uzna-
na za realny program na dziś i na jutro. Aby program polskich celów maksymal-

nych mógł być urzeczywistniony w przyszłości, konieczne jest spełnienie pew-

nych zewnętrznych warunków, na które nasz wpływ może być jedynie 
ograniczony, i osiągnięcie przez nas szeregu celów etapowych. To już zależy 

przede wszystkim od nas. Będą one stanowić niezbędny fundament przyszłej 

niepodległości. Punktem wyjścia dla sformułowania programu na dziś i na bli-
ską, dającą się przewidzieć przyszłość musi być realistyczna ocena aktualnego 

stanu sprawy polskiej.  

Podstawowym faktem określającym obecne nasze położenie jest pojałtański 

podział Europy. Mimo coraz częściej występujących prób jego kwestionowania 
– na ogół zresztą jedynie w słowach – obowiązuje on nadal, determinując poli-

tyczną rzeczywistość Europy. Na jego mocy Polska znajduje się w strefie ra-

dzieckiej dominacji. Kraj nasz ze względu na swe położenie, potencjał ludno-
ściowy i gospodarczy ma szczególnie istotne znaczenie dla ZSRR. Leży w sercu 

europejskiego systemu jego państw satelickich. 

ZSRR nie jest zwykłym imperialnym mocarstwem, nie jest prostą kontynu-

acją państwa carów. Jest państwem ideologicznym, głównym centrum świato-
wego ruchu komunistycznego. Ideologia komunistyczna stanowi uzasadnienie 

istnienia tego państwa i systemu politycznego w nim obowiązującego. Ona także 

sankcjonuje dominację radziecką w naszej części Europy. Stanowi spoiwo bloku 
radzieckiego. 

ZSRR pozostaje jednym z dwóch światowych supermocarstw. Coraz wy-

raźniej dają o sobie znać trudności wewnętrzne, z którymi państwo to będzie 
musiało się zmierzyć. Źródła ich są różnorodne: narastający problem narodowo-

ściowy, kryzys ideologii, niewydolność systemu polityczno-ekonomicznego, 

niezdolnego do rozwiązywania problemów industrialnego społeczeństwa  

i zaspakajania jego potrzeb, niezdolnego także na dłuższą metę do skutecznej 
rywalizacji z Zachodem. Dziś jest stanowczo za wcześnie, aby odpowiedzieć na 

pytanie, co przyniesie przyszłość, jak potoczą się dalsze losy ZSRR. Nie są zde-

terminowane. Wiele jednak wskazuje na to, że wymienione trudności mogą 
zmusić to państwo do daleko idących zmian systemowych, bądź dotkliwie za-

chwiać jego potęgą. Nie można też wykluczyć upadku państwa radzieckiego  

w jego obecnym kształcie. Niewiele jednak przemawia za tym, aby – o ile nie 
dojdzie do światowego kataklizmu wojennego – przemiany te miały się dokonać 

w najbliższych latach. Przeciwnie, wydaje się, że mamy do czynienia z proce-

sami przebiegającymi na przestrzeni lat i dziesięcioleci. 

Stąd też szkodliwość konstruowania wizji polityki polskiej, przyjmujących 
za podstawę rychłe załamanie się systemu radzieckiego. Oczekiwaniu na to 

trudno przecież podporządkować nasze plany na przyszłość. 
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Nie można też wykluczyć innego, znacznie niekorzystniejszego rozwoju 

wydarzeń. ZSRR trapiony jest ciężką, być może śmiertelną chorobą, ale nie jest 
bynajmniej kolosem na glinianych nogach. Jest wielką potęgą militarną, może 

prowadzić bardzo konsekwentną politykę zagraniczną, nie musząc liczyć się  

z własnym społeczeństwem, które pozostaje całkowicie ubezwłasnowolnione. 
Przeciwko sobie ma zaś obóz zachodnich demokracji, szarpany od we-

wnątrz sprzecznościami, w którym istnieją potężne prądy kapitulanckie – „neo-

monachijskie”, a także silna agentura komunistyczna, mogąca działać otwarcie, 
wykorzystując wszystkie mechanizmy demokratycznie zorganizowanych 

państw. 

Wynik konfrontacji Wschód-Zachód, czy też komunizm-demokracja wcale 

nie jest przesądzony. 
Omawiając obecne położenie sprawy polskiej trzeba także stwierdzić, że  

w walce o nasze narodowe cele musimy polegać przede wszystkim na własnych 

siłach. Nie oznacza to, że nie mamy świadomych i okazjonalnych sojuszników. 
Jednak tylko dla nas – dla Polaków – sprawa polska jest najważniejsza. Tylko 

my jesteśmy gotowi ponieść dla niej rzeczywiste ofiary. 

Sympatia i pomoc wolnych społeczeństw Zachodu są dla nas cenne, ale 

nigdy nie przekroczą pewnych granic. Wyznacza je bezpieczeństwo Zachodu,  
a także fakt, że w praktyce „odpisano nas na straty”, uznając w Jałcie naszą 

przynależność do bloku radzieckiego. Nikt z poważnych polityków świata za-

chodniego nie myśli serio o wyzwalaniu Polski. 
Odnosi się to również do najbardziej życzliwych nam mężów stanu. Zresztą 

nie czynią oni z tego tajemnicy. Reprezentują oni przede wszystkim interesy 

własnych narodów i państw. Nie narażą ich z powodu Polski. 
Nie powinniśmy nad tym ubolewać, powinniśmy tylko zdawać sobie spra-

wę z tego. Nie można również wykluczyć zwycięstwa „ducha Monachium”. 

Może też zdarzyć się próba posłużenia się Polską jako instrumentem w rozgryw-

ce z ZSRR. Jej koszt możemy zapłacić właśnie my. 
Byłoby również błędem szukanie dzisiejszych sojuszników w społeczeń-

stwach znajdujących się podobnie jak my w kleszczach tego samego systemu. 

Nawet jeżeli sympatyzują z naszą sprawą, nie mogą jej obecnie efektywnie po-
moc. Poparcie opozycyjnych elit tych społeczeństw również w obecnej chwili 

ma jedynie moralne znaczenie. Nie jest to mało, ale nie pomoże nam przeciwko 

nagiej sile. 
Całość obrazu musi uzupełnić konstatacja, że klimat polityczny w Europie i 

świecie od kilku lat systematycznie się zaostrza. Era „détente” minęła. Jesteśmy 

świadomi wielkiej rozgrywki pomiędzy ZSRR, a zachodnią demokracją. Od 

dziesięcioleci też groźba konfliktu światowego z udziałem supermocarstw nie 
była tak realna. Nie jesteśmy katastrofistami. Stwierdzamy jednak, że w obecnej 
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fazie rozwoju międzynarodowej sytuacji, konsolidacja bloku państw satelickich 

dla ZSRR ma podstawowe znaczenie. 
Tak więc realia określające nasze położenie nie napawają optymizmem, 

zwłaszcza gdy patrzeć na bliską przyszłość. 

Na szczęście na realia te składają się również: świadomość, postawa i wola 
narodu polskiego. 

 

*  *  * 
 

Zanim spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co jest możliwe i realne w obec-

nym naszym położeniu, powiedzieć musimy, co uważamy za nierealne i niemoż-

liwe. 
Nierealne jest „zewnętrzne rozwiązanie” polskiego problemu, poprzez po-

rozumienie się autentycznych przedstawicieli narodu polskiego z ZSRR ponad 

głowami polskich komunistów. Taka ugoda polsko-radziecka w obecnej sytuacji 
jest pomysłem całkowicie utopijnym. Przesądza o tym ideologiczny charakter 

państwa radzieckiego. 

Godząc się na „finlandyzację Polski”, ZSRR zgodziłby się na rozpoczęcie 

procesu „ideologicznego odwrotu”, a tym samym na poważne nadwyrężenie 
filaru, na którym budowana była jego potęga i dominacja w naszej części Euro-

py. Jest to mrzonka. 

Nierealne jest również postawienie ZSRR wobec faktów dokonanych: od-
sunięcie komunistów od władzy i przekształcenie „państwa partii” w państwo 

narodu. Nie jest to możliwe, ani drogą wielkiego narodowego zrywu – strajku 

generalnego czy powstania, ani też drogą powtórzenia procesu posierpniowego – 
szybkiej ewolucji, zmierzającej do zmiany systemu i charakteru państwa. 

ZSRR nie pozwoli na to, aby władza komunistyczna w Polsce skapitulowa-

ła w starciu z „kontrrewolucją”. Dla systemu radzieckiego stanowiłoby to nie 

tylko niebezpieczny precedens, ale musiałoby go poważnie destabilizować. 
Trzeba przyjąć za aksjomat, iż ZSRR jest gotów zapłacić bardzo wysoką cenę, 

aby uniknąć tych konsekwencji. W sytuacji krańcowej również cenę bezpośred-

niej zbrojnej interwencji w Polsce. Dla nas musiałaby ona okazać się tragedią. 
Nie może być także programem „na dziś” inny wariant postawienia Rosjan 

przed „faktem dokonanym” – osiągnięcia consensusu pomiędzy społeczeństwem 

a komunistyczną władzą, istotnie zmieniającego model ustrojowy państwa. Po-
mijając absurdalność pomysłu, że miarodajne czynniki partyjno-państwowe 

mogłyby być zainteresowane tą koncepcją, pozostaje jeszcze fakt  

o podstawowym znaczeniu: komunistyczna władza w Polsce nie jest czynnikiem 

suwerennym, lecz w pierwszym rzędzie ekspozyturą zewnętrznego ośrodka dys-
pozycji politycznej. Ogranicza to bardzo poważnie jej swobodę manewru i wy-

boru politycznych opcji. 
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Konkluzją tych rozważań musi być przyjęcie wniosku, iż ukierunkowanie 

narodowej aktywności w obecnym czasie na odebraniu komunistom władzy  
w Polsce, na walce o państwo – jest zajęciem nie tylko jałowym, ale może oka-

zać się wręcz szkodliwym, prowadząc do tragedii, w skutkach trudnych w tej 

chwili do oszacowania. 
Nie znaczy to, że nasze działania narodowe mogą pozwolić sobie na zarzu-

cenie niepodległościowej wizji. Chodzi jedynie o ulokowanie jej we właściwej 

perspektywie i przygotowanie warunków dla jej zaistnienia. 
Kiedy program niepodległościowy, a w każdym razie rozpoczęcie batalii  

o państwo będą mogły zostać uznane za bezpośredni cel narodowej polityki? 

Pomińmy w tym miejscu stopień przygotowania sił narodowych potrzebny do 

podjęcia tego programu. Zajmiemy się tym problemem szerzej w dalszej części 
tekstu. 

Teraz zatrzymajmy się nad zewnętrznymi czynnikami, które umożliwiłyby 

nam wykonanie tego kroku. 
Z pewnością nie jesteśmy ich wszystkich w stanie wymienić ani przewi-

dzieć. Wszystkie jednak ściśle powiązane są z sytuacją ZSRR. 

Jednym z nich byłoby osłabienie, czy wyeliminowanie w polityce radziec-

kiej (a może rosyjskiej) roli czynnika ideologicznego. Zwiększyłoby to niepo-
miernie swobodę manewru polskiej, ale także rosyjskiej polityki, stwarzając 

szansę na osiągnięcie jakiejś formy polsko-rosyjskiej ugody. 

Innym czynnikiem, korzystnym z punktu widzenia polskich interesów, by-
łoby istotne zachwianie na niekorzyść ZSRR obecnego układu sił w świecie  

i w Europie, czy też zewnętrzny bądź wewnętrzny kryzys państwa radzieckiego. 

W każdym z tych przypadków obowiązujący w Europie porządek jałtański 
znalazłby się pod znakiem zapytania. 

Szansę dla Polski stanowi przezwyciężenie Jałty. Polityka polska nie może 

jednak w obecnej dobie sama podjąć tej próby. Nie możemy, ani nie chcemy być 

„antyjałtańską kolumną szturmową”, bo niezależnie od wątpliwych wyników 
tego szturmu, Polska zapewne musiałaby zapłacić koszt tej operacji. Powtórzmy, 

w obecnej dobie przywódcy zachodnich demokracji ubolewają nad Jałtą, ale 

bynajmniej nie kwestionują faktu, iż obowiązuje ona w dalszym ciągu. 
Polacy są naturalnym czynnikiem antyjałtańskim w Europie. Mogą jednak i 

powinni działać jedynie na rzecz powolnej erozji jałtańskiego systemu. Nie mo-

gą natomiast podjąć samotnej próby jego zniszczenia.  
*  *  * 

 

Co jednak może być programem dla milionów Polaków na dziś i na jutro? Co 

może być programem niewystawiającym kraju na śmiertelne ryzyko, a zarazem 
przybliżającym wizje niepodległości? 
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Uważamy, że takim właśnie programem jest budowa wewnętrznej suwe-

renności narodu. Nie uważamy się za odkrywców tego programu. W „Polsce 
Ludowej” z powodzeniem realizował go Prymas Wyszyński. Jego istotą była 

obrona i rozwój narodowej wspólnoty w warunkach niesuwerennego, obcego 

państwa. 
Naród wewnętrznie suwerenny, to naród świadomie kształtujący swój los, 

świadomy swych celów. To naród ludzi wolnych, w najgłębszym, chrześcijań-

skim rozumieniu pojęcia wolności. 
To naród wierny swemu historycznemu dziedzictwu, pielęgnujący własną 

tożsamość i umiejący jej bronić, ale wolny od szowinizmu i megalomanii, 

otwarty na wartości wypracowywane przez innych. 

To naród świadomie wznoszący podstawy swej niepodległości, umiejący 
sięgać po nią nie tylko w wielkich zrywach, ale również cierpliwą, konsekwent-

ną pracą, naród, który będzie przygotowany do wykorzystania szans, które przy-

niesie przyszłość. To wreszcie naród kompletny, posiadający własną hierarchię 
elit moralnych i ideowych, politycznych, kulturalnych oraz gospodarczych. 

Taki naród, pomimo braku własnego, suwerennego państwa może być 

podmiotem politycznym wywierającym istotny wpływ na faktyczny układ sił na 

naszym kontynencie. 
Powstaje pytanie, czy rzeczywiście jest to program realny? Czy można 

osiągnąć wewnętrzną suwerenność narodu wbrew państwu, rozporządzającemu 

potężnymi środkami służącymi rozbijaniu narodowej solidarności i więzi spo-
łecznych? Z pewnością nie jest to łatwe zadanie. 

Leży jednak w granicach naszych możliwości. 

Dysponujemy ważnymi atutami. Naszą siłę stanowi mocna więź polskiej 
wspólnoty narodowej i dorobek przede wszystkim w sferze świadomości i po-

staw – zrodzony w ostatnich latach dzięki Sierpniowi ‘80 i „Solidarności”. War-

to także pamiętać, iż niwelacyjne działanie systemu nawet w ciągu 40 lat nie 

zdołało podkopać i wykorzenić zupełnie wielkiej polskiej tradycji, pozytywnego 
dorobku przeszłych pokoleń. 

Naród w tworzeniu swej wewnętrznej suwerenności może wreszcie liczyć 

na pomoc Kościoła Katolickiego, który od wielu już lat rozwijał swą działalność 
w tym kierunku. Kościół zachowując „rząd dusz” w narodzie prowadzi reali-

styczną politykę narodową i wychowuje społeczeństwo ku wolności. Jako insty-

tucja o ugruntowanej w Polsce pozycji, dysponuje on znacznymi środkami słu-
żącymi tym celom. Na pierwszym miejscu należy postawić jego niekwestiono-

wany autorytet moralny. 

Z pewnością więc jako naród nie jesteśmy bezradni ani bezbronni wobec 

totalitarnego komunistycznego państwa.  
Wymienimy elementy, które w procesie budowania suwerenności narodu 

mają szczególnie duże znaczenie.  
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1. Działanie na rzecz odnowy moralnej społeczeństwa i ochrony rodziny 

Mimo iż wysoko cenimy morale społeczeństwa polskiego, byłoby lekkomyślno-

ścią nie dostrzegać trapiących nas plag i schorzeń społecznych, będących zresztą 

w znacznej mierze następstwem demoralizującego działania systemu. Nieprzy-
padkowo tak wielką uwagę zwracał na nie w swym nauczaniu Kardynał Wy-

szyński. Nieprzypadkowo też walkę z nimi tak wyraźnie uwypuklił w Jasnogór-

skich Ślubach Narodu Polskiego w sierpniu 1956 roku. 
Do najważniejszych zagrożeń zaliczyć trzeba: nieposzanowanie życia, al-

koholizm, niewłaściwy ethos pracy (najtrudniejszy do przezwyciężenia bez 

zmiany systemu gospodarczego i stosunków własnościowych), praktyczną la-

icyzację, odrywającą nas od źródeł naszej siły i duchowej tożsamości. 
Z drugiej zaś strony są to pewne postawy społeczne, jak karierowiczostwo, 

serwilizm, czy oportunizm. Nie zrekompensuje ich udział w narodowych zry-

wach jak Sierpień ’80. 
Walka z tymi zagrożeniami jest konsekwentnie prowadzona przez Kościół, 

wymaga jednak wsparcia ze strony ogółu społeczeństwa. 

Udział w niej jest także powinnością wszystkich środowisk i niezależnych 

grup społecznych, reprezentujących orientację katolicką i narodową. Powinny 
one dawać przykład i wzorce życia w godności i realizować Sołżenicynowski 

program nieuczestniczenia w kłamstwie. 

W warunkach totalitarnego państwa liczy się każdy gest i każdy życiowy 
wybór. To, czy Polacy będą brać udział w farsach wyborów, które nie są wybo-

rami, lub w urzędowych spędach w rodzaju 1 Maja – może mieć większe zna-

czenie dla przyszłości narodu i losów komunistów w Polsce, niż niejeden spek-
takularny, ale jednorazowy akt gniewu i protestu, w którym wyładowuje się 

społeczna energia. 

W sytuacji, gdy państwo nie służy narodowi, tym ważniejsza rola w kształ-

towaniu postaw prospołecznych i patriotycznych przypada rodzinie i wypełnia-
nym przez nią funkcjom wychowawczym. Trwałość rodziny i zapewnienie jej 

warunków godnego życia powinna być jedną z organicznych i najważniejszych 

trosk narodu. I w tym dziele Kościół powinien uzyskać wsparcie społeczne. 
W łańcuchu naturalnych wspólnot rodzina zajmuje miejsce szczególne, po-

czątkując procesy identyfikacji wspólnotowej. Stwarza ona podstawy formacji 

duchowej a także obywatelskiej. Dlatego niezbędne jest przywrócenie rodzinie 
pełni jej tradycyjnych praw wychowawczych, w tak poważnej mierze zaanekto-

wanych przez państwo. Sprzyjającym temu czynnikiem byłoby zwrócenie Ko-

ściołowi zakładów wychowawczych i opiekuńczych. 

Czynnik demograficzny należy do podstawowych elementów określających 
potencjał narodu i państwa – obok czynnika moralnego, intelektualnego  

i gospodarczo-militarnego. 



94 MIĘDZY POLSKĄ NASZYCH PRAGNIEŃ A POLSKĄ NASZYCH MOŻLIWOŚCI 
 
 

Potencjał ludnościowy jest i pozostanie jednym z istotnych wyznaczników 

określających nasze miejsce w Europie, a także nasze szanse na odzyskanie nie-
podległości. 

W ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy pod tym względem korzystne 

dla nas tendencje. Wymagają one umocnienia m.in. poprzez upowszechnianie 
postaw pronatalistycznych, propagowanie modelu rodziny wielodzietnej, prze-

ciwstawianie się ustawie o przerywaniu ciąży. Wiąże się to jednak z konieczno-

ścią stworzenia rodzinie polskiej odpowiednich warunków zdrowotnych i so-
cjalnych umożliwiających jej harmonijny rozwój. Zagadnienie rodziny stawiamy 

w centrum polityki społecznej, jako doniosły przejaw samowiedzy narodowej. 

 

2. Tworzenie elit politycznych i społecznych oraz koncepcji polityki polskiej 

Aby naród mógł spełniać rolę podmiotu politycznego, musi dysponować hierar-

chią uznawanych autorytetów moralnych i politycznych, a także osiągnąć con-

sensus co do podstawowych zasad narodowej polityki. 
 
Państwo czy naród w danym momencie dziejowym nie ma dziesięciu polityk do 

wyboru. Interesy jego i położenie wskazują mu, jakie są główne jego w danym 

okresie cele, których ani na chwilę z oka spuszczać nie wolno, a jakie drugorzędne, 

które w razie potrzeby można tamtym podporządkować, kto jest głównym wro-

giem, a z kim należy zawrzeć sojusz: słowem – dyktują mu jedną tylko politykę 

ogólną, którą w szczegółach można pojmować i przeprowadzać rozmaicie, ale od 

której zasadnicze odchylenie zawsze jest błędem. (Roman Dmowski, Polityka pol-

ska i odbudowa państwa). 

 

Zagadnienie główne polityki polskiej to problem Rosji. Niezależnie od te-

go, co przyniesie przyszłość, należy się liczyć z utrzymaniem kluczowej roli 

Rosji w Europie Wschodniej. Nie ma obecnie szans na znalezienie zadowalają-
cego nas polsko-rosyjskiego „modus vivendi”. 

Uniemożliwia to imperialny i ideologiczny charakter państwa radzieckiego 

oraz obecny układ sił. W przyszłości jednak polsko-rosyjski kompromis jest 
możliwy. Sprzyjać mu mogą przemiany systemowe w ZSRR, upodmiotowienie 

narodu rosyjskiego, wreszcie całkowite załamanie się dotychczasowego modelu 

radzieckiej państwowości. Ważne jest, aby istniała klarowna koncepcja naszej 
polityki wschodniej, popierana przez naród polski i będąca zarazem do przyjęcia 

dla Rosji. Powinna ona istnieć już teraz i „czekać”, aż warunki w Rosji „dojrze-

ją” do jej podjęcia. 

Musimy pogodzić się z naszą wschodnią granicą. Ukształtowała się ona  
w wyniku spisku Hitlera ze Stalinem, była gwałtem zadanym narodowi polskie-

mu. Gwałt ten
 
jednak stworzył trwały fakt, którego przekreślenie jest nierealne i 

skazywałoby nas na trwały antagonizm ze wszystkimi wschodnimi sąsiadami. 
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Nie oznacza to oczywiście wyrzeczenia się starań o zapewnienie Polakom 

zamieszkałym na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej praw do za-
chowania swej tożsamości i troski o polski dorobek kulturalny na tych terenach. 

To jest nasze „non possumus” na wschodzie… 

Jednoznacznie powinniśmy wyrzec się także uczestniczenia w planach roz-
bicia Rosji na państwa narodowe. Uznajemy prawo każdego narodu do niepod-

ległego bytu, ale w ostatecznym rezultacie każdy naród sam musi wypracować 

swą wolność. Nie jesteśmy „narodowymi egoistami”, ale istnieje „ordo charita-
tis”, które nakazuje w pierwszym rzędzie realizować dobro bliższej wspólnoty – 

tej, wobec której mamy większe obowiązki. 

Zaangażowanie się polityki polskiej w rozbijanie Rosji nie zostawiłoby nam 

ani jednej szansy na polsko-rosyjskie porozumienie, choćby na Kremlu miał 
zasiadać najbardziej antykomunistyczny Rosjanin. Jesteśmy zainteresowani tym, 

aby Rosja nie bała się naszej niepodległości, aby dostrzegała w Polsce poten-

cjalnego partnera. I tak może być w przyszłości – z obopólną korzyścią – na 
każdej płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej. Naszym przeciwni-

kiem jest system radziecki i ideologia komunistyczna. Rosja i naród rosyjski nie 

muszą nimi być. 

Sądzimy, że dziś wciąż jesteśmy bardzo odlegli od stanu, w którym te 
prawdy byłyby akceptowane przez szersze kręgi społeczne. Zbyt silna jest nie-

nawiść i pogarda, zbyt ciężkie brzemię przeszłości i teraźniejszości polsko-

rosyjskich stosunków. 
Czeka nas praca nad przemianą naszego stosunku do narodu rosyjskiego, 

który przecież także jest ofiarą komunistycznego systemu, a także praca nad 

upowszechnianiem kanonu realistycznego myślenia o warunkach polsko-
rosyjskiego „modus vivendi”. Musi ustąpić myślenie życzeniowe, zwykłe 

chciejstwo i naiwne złudzenia. Taka postawa nie musi oznaczać zaniżenia ide-

ałów. Nasze aspiracje powinniśmy zawsze przymierzać do realnych możliwości. 

W naszym stosunku do Niemiec konieczne jest przyjęcie dwóch podstawo-
wych zasad. Pierwsza powinna być oczywista dla wszystkich Polaków – obrona 

ostatecznego kształtu i charakteru obecnej granicy polsko-niemieckiej. Druga 

jest znacznie słabiej uświadomiona – powinno nią być uznanie prawa narodu 
niemieckiego do jedności państwowej. Sygnalizujemy tutaj zaledwie dwie klu-

czowe kwestie. Skomplikowany problem niemiecki również wymaga poważnej 

analizy i refleksji politycznej. Zmienił się bowiem tradycyjny, odwieczny układ 
sił: wprawdzie nadal pozostajemy wtłoczeni pomiędzy Rosję  

i Niemcy, lecz dziś jest to inna Rosja i zupełnie inne Niemcy, aniżeli w czasach, 

kiedy nasi przodkowie formułowali swoje geopolityczne katechizmy. My musi-

my zrobić to na nowo. 
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Kształtowanie się hierarchii narodowych autorytetów zawsze było jednym z 

fundamentalnych zadań polityki polskiej. Potrzeba istnienia takiego „rządu 
dusz” jest konieczna zwłaszcza w czasach dla kraju trudnych. 

Trwałym i najważniejszym autorytetem narodowym pozostaje Kościół Ka-

tolicki. 
Autorytet ten wzmacniany jest przez fakt, że na Stolicy Piotrowej zasiada 

Papież-Polak. 

Ostatnie lata – czas opozycji demokratycznej, jawnego działania „Solidar-
ności” i doświadczeń stanu wojennego – przyniosły jednak zdecydowanie pozy-

tywny proces kształtowania się także świeckich autorytetów oraz elit moralnych, 

społecznych i politycznych. Są one bardzo potrzebne społeczeństwu, dostarcza-

jąc wzorów zachowań, postaw etycznych, podnosząc ogólny poziom kultury 
politycznej, wreszcie proponując programy i koncepcje, dyskutowane  

i omawiane w szerokich kręgach opinii. 

Sądzimy, że obecnie najpilniejszą potrzebą jest kreowanie elit ideotwór-
czych i politycznych, zdolnych pozytywnie wpływać na stan świadomości spo-

łecznej, potrafiących podjąć trudne wyzwanie czasu, w jakim nam przyszło żyć. 

Jednym z najistotniejszych ośrodków opiniotwórczych jest emigracja pol-

ska. Czas „Solidarności” oraz okres stanu wojennego wypchnęły poza granice 
kraju kolejną liczną falę emigrantów. Skala zjawiska zmusza nas do wypowie-

dzenia się również w tej kwestii: mamy oto do czynienia z doniosłym faktem – 

politycznym, społecznym i moralnym.  
Emigracja zawsze odgrywała w dziejach Polski doniosłą rolę. Były w na-

szych dziejach całe okresy, kiedy przypadała jej w udziale funkcja głównego 

depozytariusza narodowej kultury i jedynego reprezentanta, rzecznika sprawy 
polskiej na forum światowym. W przeciągu ostatnich tylko dziesięcioleci jej 

zasługi w tej mierze trudne są do oszacowania. 

Jednakże, w ostatecznej instancji, losy Polski i Polaków rozstrzygną się  

w kraju. Jest to tym oczywistsze po doświadczeniach Sierpnia ’80 i „Solidarno-
ści”, kiedy już nie tylko jednostki lub wąskie kręgi opinii, lecz ogół społeczny 

odzyskał poczucie swej podmiotowości. W walce o przywrócenie praw narodo-

wych nie liczą się już szczupłe z natury rzeczy elity: w grę weszła kategoria 
masy – miliony ludzi, mających po latach milczenia świadomość swych obo-

wiązków wobec Ojczyzny, miliony uobywatelnionych, upodmiotowionych, po-

siadających wspólne ideały i gotowych za nie w razie potrzeby ponieść ofiarę. 
Te miliony żyją nad Wisłą i tutaj pozostaną. One też wybiorą i ukształtują swój 

własny los. Los Polski.
 

Te miliony właśnie wyłaniają i wyłaniać będą swoje elity intelektualne, po-

lityczne, społeczne. To naturalny i konieczny zarazem proces. Społeczeństwo 
musi mieć możność emanacji swych dążeń. 
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Dlatego też stanowczo odrzucamy dobiegające z Zachodu projekty – postu-

lujące przeniesienie za granicę głównych ośrodków opiniotwórczych kształtują-
cych niezależną politykę polską, a także pomysły, aby najwartościowsi ludzie o 

predyspozycjach politycznych i powszechnym autorytecie społecznym – opuści-

li kraj. Kwestionujemy pogląd, jakoby w obecnych warunkach nie było w Polsce 
szans na prowadzenie niekoncesjonowanej polityki i działalności, a w związku z 

tym ważące na dziejowej szali programy i koncepcje mogły powstawać wyłącz-

nie na emigracji. Tendencje takie uważamy za głęboko szkodliwe. 
Idea ogałacania kraju z najwartościowszych ludzi i elit mogłaby w konse-

kwencji przynieść nieoszacowane straty – i to w każdym wymiarze. Na to nie-

bezpieczeństwo zwrócił także uwagę Jan Paweł II, zwracając się głównie do 

młodego pokolenia z apelem, aby dobro kraju tworzyć przede wszystkim –  
w kraju. Gdyż właśnie tu, w Polsce każdy człowiek prawy, odważny, mądry a do 

tego przedsiębiorczy jest wartością bezcenną, osobliwie w czasach tak ciężkich 

dla narodu doświadczeń. 
Nie oznacza to odmawiania emigracji prawa do pracy dla dobra Polski. 

Wprost przeciwnie, jej rola w tej dziedzinie jest ogromna. Zwłaszcza w tworze-

niu wartości kultury, nauki, wiedzy. Także zresztą w dziele poszerzania  

i wzbogacania refleksji politycznej oraz godnego reprezentowania sprawy pol-
skiej na forum światowym. Nieskrępowana aktywność, nieograniczony dostęp 

do wytworów współczesnej myśli i praktyki Zachodu, znajomość tamtejszych 

stosunków – wszystko to stwarza wielkie możliwości działania dla Polski. 
Wszelako programy i koncepcje powstałe poza granicami muszą podlegać 

ostatecznej weryfikacji w kraju. Myśl emigracyjna może jedynie wspierać myśl 

oraz działalność krajową, choć nie sposób w ogóle określać granice tego wspar-
cia. Emigracja może bowiem kraj wzbogacić – intelektualnie i moralnie – ale go 

nie zastąpi. 

Wybory i decyzje rozstrzygające o losach Polski mogą być w końcowym 

efekcie podejmowane przez Polaków, odpowiedzialność za swe myśli, słowa  
i czyny ponoszących tu na miejscu, w kraju: przez Polaków w ostatecznym re-

zultacie mogących liczyć tylko na siebie.  

 
 

 

3. Upowszechnienie edukacji narodowej 

Edukację narodową pojmujemy jako nieustanny proces ogarniający wszelkie 

dostępne sfery kultury, zwłaszcza tradycję, twórczość i wiedzę prawno-

polityczną. 

Ocalenie i ciągły rozwój kultury narodowej jest zadaniem kluczowym, jeże-
li uważamy, że właśnie wytwory duchowej oraz materialnej kultury są najdo-
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skonalszym wcieleniem zbiorowej „duszy narodu”, odzwierciedlając jej charak-

ter, aspiracje oraz typ i zakres cywilizacyjnego posłannictwa. 
Rywalizacja kulturalna jest nie tylko bezkrwawą, lecz jedyną chyba tak da-

lece przesyconą pierwiastkami moralnymi formą międzynarodowej konkurencji. 

Należycie pielęgnowana i upowszechniana kultura zdolna jest spełniać wielora-
kie funkcje o uniwersalnym znaczeniu.  

Z jednej strony stanowi element spajający społeczeństwo, jednoczący na-

ród, a więc także ponadpokoleniowy. Z drugiej – zawarte w sobie organiczne 
cząstki prawdy i wolności oferuje każdemu z osobna. 

W rezultacie – niewiele jest cenniejszych i bardziej naturalnych dróg ku 

suwerenności. Zmierzając ku suwerenności w kulturze poszerzamy tym samym 

sferę niezależności politycznej, zbliżając się jednocześnie do niezależności w 
świecie rzeczy, uduchowiając naszą egzystencję. 

Stąd szczególnie doniosła rola edukacji narodowej w budowaniu podstaw 

wewnętrznej suwerenności Polaków. 
Pole działalności jest tu bardzo rozległe. Obejmuje m.in. szeroko zakrojoną 

akcję samokształceniową, nakierowaną na młodzież, oraz działalność wydawni-

czą. 

Działalność wydawnicza zarówno czasopiśmiennicza jak i książkowa po-
winna mieć dwa podstawowe kierunki: chronienie dorobku kulturalnego prze-

szłości, skazanego przez oficjalną politykę edytorską na niepamięć, oraz pro-

mowanie utworów współczesnych. Działalność ta powinna znajdować naturalne 
oparcie w możliwie gęstej sieci niezależnych bibliotek, galerii, teatrów, koncer-

tów etc. Wszelkie tego typu inicjatywy nie mogą się obyć bez materialnego za-

plecza. 
Jednocześnie nie można zapoznawać tych możliwości funkcjonowania au-

tentycznej kultury i wiedzy, jakie mieszczą się w strukturach legalnych. W nich 

przecież dokonuje się podstawowy proces przekazywania wiedzy społeczeń-

stwu. Wiele z nich, często wielkim wysiłkiem, utrzymało w najgorszych oko-
licznościach status instytucji wiarygodnych i przyzwoitych. Należy wszelkimi 

środkami podtrzymać i rozwijać te nie tak liczne enklawy, mając świadomość, 

że w normalnych warunkach nie tylko nie powinny stanowić wyjątku, lecz być 
powszechną regułą, świadectwem zdrowych stosunków w tej dziedzinie życia.  

Pamiętać należy wreszcie o rozległych możliwościach kulturotwórczych, 

jakie stwarza Kościół. Nie tylko jako cenne źródło religijnej i artystycznej inspi-
racji, lecz również jako instytucja przygarniająca twórców poszukujących pięk-

na, dobra i prawdy, wzniesionych na trwałym fundamencie etycznym.  

 

4. Tworzenie podstaw niezależności ekonomicznej 

Omnipotencja panującego obecnie systemu polega na próbie kontrolowania 

przez państwo wszystkich bez wyjątku połaci życia. Najdotkliwszy jest wszakże 
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monopol ekonomiczny, uzależniający od państwowego pracodawcy olbrzymią 

większość Polaków. Poza jego niwelującym zasięgiem pozostało właściwie tyl-
ko indywidualne rolnictwo, choć i ono ciężko walczyć musi o przetrwanie. Na-

tomiast prywatne rzemiosło i drobna wytwórczość, od lat uwikłane w bezna-

dziejną walkę z represyjnym systemem podatkowym, nigdy nie mogły rozwinąć 
się na szerszą skalę. 

Ten absurdalny, przynoszący tyle strat gospodarce narodowej monopol na-

leży podważyć. Walka o swobody ekonomiczne powinna toczyć się przynajm-
niej dwutorowo. Z jednej strony, na gruncie prawno-legislacyjnym. Z drugiej 

strony, walka ta może ogarniać działalność praktyczną o szerokim zasięgu: two-

rzenie spółdzielni, spółek, prywatnych firm, warsztatów i gospodarstw, rozwija-

nie rozległej sfery usług. Aktywność tę musi wesprzeć pomoc prawnicza oraz 
finansowa. 

W obecnych warunkach działalność na rzecz niezależności gospodarczej 

może mieć jedynie ograniczony charakter. Jest ona szczególnie ważna, gdyż 
uczy inicjatywy i samodzielności. Wyznacza ona również kierunek, w jakim 

zmierzać powinna gospodarka przyszłej Rzeczypospolitej, w której zasada wol-

ności gospodarczej zastąpi etatystyczne uroszczenia. 

 
*  *  * 

 

Mówiliśmy wielokrotnie o suwerenności narodu, suwerenności społeczeństwa. 
Nie jest to przypadek. Z pełną świadomością bowiem przeciwstawiamy wizję 

społeczeństwa suwerennego – głoszonym często (zwłaszcza tuż po 13 grudnia 

1981 r.) koncepcjom „społeczeństwa podziemnego”. 
Z tej antynomii wynikają zasadnicze konsekwencje.  

Suwerenność uważamy za element naturalnego, przyrodzonego porządku 

prawa, które przysługuje w tej samej mierze państwom, narodom i osobom 

ludzkim. Nawet jej utrata nie niweczy słuszności moralnej zabiegów prowadzą-
cych do jej odzyskania. 

„Podziemność” natomiast, to stan w najlepszym razie tymczasowy, wymu-

szony, a zatem nienaturalny. Są wprawdzie sytuacje – i z taką mieliśmy do czy-
nienia po 13 grudnia – kiedy działalność podziemna była wprost nieodzownym 

warunkiem zachowania przez społeczeństwo godności, honoru i woli oporu. 

Jednak ani całego społeczeństwa nie da się zepchnąć w podziemie, ani też nie 
jest to na dłuższą metę możliwe. Nie mówiąc już o tym, że owa wymuszoność 

pociąga za sobą – jak wszystko, co nienaturalne – groźbę poważnych schorzeń i 

deformacji społecznych, psychologicznych oraz moralnych, a może również 

oznaczać zatratę kontaktu z rzeczywistością. 
Dlatego opowiadamy się za konieczną wciąż jeszcze dwunurtowością dzia-

łań. Streścić ją można w maksymie: „pod ziemią” robić tylko to, czego nie spo-
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sób czynić „na powierzchni”. Owo „tylko” ciągle obejmuje niemały wachlarz 

poczynań: niezależna prasa, wydawnictwa, kursy samokształceniowe. 
Jednakże równie, a może nawet bardziej istotna jest dla nas możliwość, aby 

legalnie ukazywały się wartościowe książki, aby gazety kupowane w kioskach 

„dawały się” czytać, aby szkoły i uniwersytety wypuszczały w świat nie tylko 
mądrych i kompetentnych, ale także przyzwoitych ludzi. 

Wytwory niezależnej aktywności winny uzupełniać, a w razie potrzeby do-

powiadać to, co zmierzające ku suwerenności społeczeństwo tworzy w ramach 
legalności. Tym więcej, że w walce o przywrócenie społeczeństwu należnych 

mu praw już od wielu miesięcy zarysowała się tendencja – naszym zdaniem 

nieunikniona – do przesuwania się punktu ciężkości obywatelskich zmagań z 

podziemia ku płaszczyznom „napowierzchniowym”. Jest to trend naturalny. 
„Społeczeństwo podziemne” stanowi w dłuższej perspektywie czasowej 

nierealną, a do tego niebezpieczną mrzonkę; społeczeństwo suwerenne – oto 

niekwestionowana wartość, ku której powinniśmy zmierzać, realizując nadrzęd-
ną zasadę suwerenności narodu. 

 

*  *  * 

 
Koncentracja wysiłków narodu na budowie swej suwerenności wewnętrznej nie 

oznacza rezygnacji z oddziaływania na państwo.  

Jednym z najważniejszych zadań społeczeństwa jest wywieranie na pań-
stwo zewnętrznej presji, zmuszanie go do cofania się i ewolucji. 

Fakt, że w obecnym układzie sił w Europie Polacy muszą godzić się z pań-

stwem komunistycznym, nie przesądza jeszcze do końca stosunków pomiędzy 
narodem a tym państwem. Rozstrzyga co prawda o sprawie podstawowej: nie-

możności identyfikowania się narodu z państwem i wpisuje w ich wzajemne 

stosunki nieunikniony konflikt. Pozostaje natomiast sprawą otwartą, jakie formy 

konflikt ten będzie przybierał, na ile będzie uciążliwy dla obu stron. 
Na przestrzeni naszej powojennej historii stosunki pomiędzy narodem  

i państwem różnie się kształtowały. Zmieniała się też rola państwa. 

W okresie stalinowskim było ono bezwzględnym narzędziem radzieckiej 
dominacji w Polsce i bez osłonek dążyło do jej sowietyzowania. 

Po roku 1956 były jednak okresy częściowego „zawieszenia broni” pomię-

dzy narodem a państwem. Państwo też pod naciskiem społecznym ograniczało 
zakres swej ingerencji w narodowe życie. Spełniało również do pewnego stopnia 

funkcje łagodzące bezwzględność radzieckiego nacisku na społeczeństwo pol-

skie. 

Nacisk, jakie społeczeństwo polskie powinno wywierać na struktury pań-
stwa, służyć musi ograniczaniu jego omnipotencji, zakresu ingerencji w życie 
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narodowe, a wreszcie ułatwianiu jego ewolucji w kierunku „rozmiękczania sys-

temu”. 
Musimy tolerować obecnie komunistyczne państwo, jesteśmy teraz po pro-

stu na nie skazani. Nie znaczy to, że mamy bezczynnie mu się przyglądać. Po-

przez stałą presję na nie, możemy wpływać na to, aby w możliwie jak najmniej-
szym stopniu hamowało ono rozwój narodu. 

Zaprezentowany tu sposób myślenia nie wyklucza z góry możliwości za-

wierania przez społeczeństwo ograniczonych kompromisów z komunistyczną 
władzą. Są wszakże sfery życia narodowego, w których żaden kompromis nie 

jest możliwy. Nie może on objąć podstaw duchowych naszego bytu, tożsamości 

narodu, ani dotyczyć kwestii budowania jego suwerenności. 

Może jednak ogarniać sfery stosunków pomiędzy społeczeństwem a wła-
dzą. Precedens stanowią porozumienia sierpniowe. Dziś taki kompromis wydaje 

się iluzją. W przyszłości jednak może okazać się prawdopodobnym rozwiąza-

niem. Z pewnością nie zostanie społeczeństwu wspaniałomyślnie ofiarowany. 
Trudno oczywiście teraz określić jego kształt. Będzie on zależeć od wewnętrz-

nego układu sił w Polsce i okoliczności zewnętrznych.  

Jego podstawą mogłaby być rezygnacja społeczeństwa z dążeń do prze-

kształcenia PRL w „państwo narodu”, w zamian za uznanie przez komunistów 
autonomii życia narodowego, wyrażającej się przede wszystkim w istnieniu 

niezależnych od władzy instytucji i organizacji społecznych. 

Kto wie, czy taki właśnie kompromis nie byłby realnym programem „no-
wego Sierpnia”, gdy okoliczności pozwolą na jego powtórzenie? W obecnej  

i dającej się określić perspektywie czasowej „nowy Sierpień” nie jest możliwy, 

próba powtórzenia go zapewne zakończyłaby się klęską. Jednak okoliczności 
zmieniają się. 

Oczywiście byłby to kompromis chwiejny i niestabilny ze względu na natu-

rę komunistycznej władzy. Nie moglibyśmy wszakże pozwolić sobie na zaprze-

paszczenie takiej szansy w przypadku, gdyby się kiedykolwiek pojawiła. 
Na czasy jałtańskiej Europy mogłaby być narodowi bardzo przydatna. 

Nie jest to ostateczny cel polityki polskiej. Pozostaje nim niezmiennie nie-

podległość państwowa. Wprawdzie nie sposób dziś jeszcze określić czasu po-
trzebnego na urzeczywistnienie tych dążeń, pamiętajmy jednak, że to, co dzisiaj 

i jutro wydaje się nierealne, może okazać się realne pojutrze. 
 

Wrzesień-październik 1983 

Zespół „Polityki Polskiej” 

 
 

 

Przypisy 
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1 Zob. przypis 13 do tekstu Próba spojrzenia. 
2 Jean Jacques Rousseau (1712-1778) – francuski filozof, autor koncepcji woli 

powszechnej i umowy społecznej (Umowa społeczna, 1762). Jego idee cieszyły się 

wielką popularnością w Polsce u schyłku I RP. Na prośbę Michała Wielhorskiego Rous-

seau napisał Uwagi nad rządem Polski (1770). Zdaniem dziewiętnastowiecznych kon-
serwatywnych krytyków ustroju I RP, francuski myśliciel gloryfikując go, utwierdzał 

Polaków w złym pojmowaniu wolności i niezrozumieniu znaczenia silnej władzy dla 

sprawności funkcjonowania państwa. 

 

 



 
 
 

Jacek Bartyzel 
 

 
UWAGI O AKTUALNYM STANIE  

KULTURY POLITYCZNEJ W POLSCE 
 

 

 

Wstępne uwagi porządkujące:  

1. Uchylam się od próby konstruowania definicji pojęcia „kultura polityczna”; 

nie mogę jednak nie wskazać horyzontu pola mojej obserwacji. Otóż obiektem 

tejże obserwacji będzie jedynie ta część społeczeństwa polskiego (z całą pewno-
ścią stanowiąca jego mniejszość), która wykazuje choćby minimum aktywności 

społecznej i politycznej, czynnej lub biernej (tzn. minimum zainteresowania 

sprawami ogółu). Jest w takim wyborze oczywiście już ukryty element warto-
ściowania, bowiem obserwacji podlega tylko ta grupa ludzi, o której  

z góry można powiedzieć, że stopień jej kultury politycznej jest „wyższy” od 

pozostałych, czyli tych, którzy już to nie mają w ogóle żadnych poglądów na 
sprawy publiczne, już to ich wypowiedzi i zachowania społeczne nie przekracza-

ją progu najbardziej banalnych spostrzeżeń, niepowiązanych w jakąkolwiek 

sensowną całość. Oczywiście, o tych ostatnich można również powiedzieć, że 

reprezentują jakiś – choćby umownie określony mianem „zerowego” – poziom 
kultury politycznej, ale dostępny mi punkt obserwacyjny nie pozwala na sen-

sowną interpretację zupełnie szczątkowych i przypadkowych wypowiedzi oraz 

zachowań. Stąd konieczność ograniczenia analizy do interpretacji zachowań 
wykazujących owo minimum aktywności. Mimo wyłączenia z pola obserwacji 

tak znacznej części społeczeństwa pragnę uniknąć jednak ograniczenia spectrum 

do tej wąskiej sfery, która z natury rzeczy „predestynowana” jest niejako do 
bycia podmiotem pojęcia „kultura polityczna”, tzn. do grona działaczy politycz-

nych – przywódców jawnych i podziemnych struktur organizacyjnych, redakto-

rów pism itd. Obiektem oglądu jest także, a nawet przede wszystkim, trudna do 

określenia pod względem zasięgu grupa odbiorców – przynajmniej potencjal-
nych – treści tez i działań „elity” przywódczej. Ważne i interesujące jest to, co 

można określić jako „styl odbioru” owych treści: sposób funkcjonowania pojęć i 

haseł artykułowanych przez „elitę” a przyswajanych przez „odbiorców”, jak 
również pojęć wytwarzanych przez tę szerszą grupę samoistnie czy dziedziczo-

nych od własnego środowiska – ale granica między nimi jest trudna do wytycze-
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nia. To, co określiłem mianem „stylu odbioru”, dostępne jest oglądowi dzięki 

zachowaniu tej grupy, a więc udziałowi (lub jego brakowi)  
w działaniach inicjowanych przez „elitę” – jak strajki, manifestacje, akcje bojko-

towe, rodzaj i jakość haseł wysuwanych przy zaktywizowaniu tej szerszej grupy, 

opinie wyrażane przez czytelników prasy formułującej programy polityczne, 
reakcje na wyrażane przez działaczy czy publicystów poglądy przy okazji np. 

akcji odczytowej w kościołach, preferowane sposoby ujawniania swoich uczuć i 

poglądów itd. 
2. Uwagi poniższe abstrahują od problematyki tradycji kultury politycznej 

w Polsce – z jednym wyjątkiem, zupełnie incydentalnym, wyłącznie jako sygna-

łu zapraszającego do dyskusji. Włączenie tego zagadnienia rozszerzyłoby nad-

miernie horyzont obserwacji, a ponadto wiązałoby się z ryzykownymi zawsze 
odpowiedziami tzw. charakterologii narodowej. Zamiast tego pragnę –  

w miarę mych możliwości – przekazać zarejestrowany w mej świadomości 

„czysty” opis zjawisk takich, jakimi dają mi się spostrzec w „źródłowo prezentu-
jącej naoczności” (jakby rzekł fenomenolog). A oto ów opis: 

1. Najłatwiej dającym się uchwycić, bo w dosłownym tego pojęcia znacze-

niu „naocznym” fenomenem współczesnej polskiej kultury politycznej jest to, co 

można by określić jako „emblematyzm”, albo „świadomość ikoniczna”. Słowa 
„emblemat” i „ikona” należy brać również w całej dosłowności. Chodzi tu bo-

wiem o sposób i zasięg funkcjonowania obrazowych lub obrazowo-słownych 

znaków o najprostszej, alegorycznej wymowie, apelującej do natychmiast roz-
poznawanej przez najszerszy ogół symboliki. Biały orzeł w koronie rozpięty na 

krzyżu i skuty kajdanami, emblemat Solidarności zakryty kratami lub drutem 

kolczastym – oto najprostsze alegorie rozszerzające się o całą niezliczoną gamę 
ikon, portretów, stempli, znaczków, a dalej nazwisk, rocznic, wieńców, prze-

mówień i wielu, wielu innych pamiątek narodowych. Cóż w tym złego – można 

by się spytać? Wszakże obecność owych emblematów i ich żywy, emocjonalny 

odbiór świadczy o nieprzerwaniu tradycji, o ciągłości narodowej tożsamości. 
Rzeczywiście, w samym „gołym fakcie” (jeżeli nie brać pod uwagę problemu 

smaku estetycznego wielu spośród realizacji tych emblematów – sprawy tyleż 

ważnej, co nieuniknionej in minus w obiegu masowym) nic złego nie ma. Cho-
dzi natomiast o – jak to już zaznaczono – sposób funkcjonowania tych znaków. 

Nie ulega bowiem wątpliwości, że emblematy narodowe (czy narodowo-

religijne) funkcjonują w Polsce jako substytuty kategorii politycznych. Nie poję-
cia ściśle polityczne, nie chłodna analiza politycznych potencjałów, lecz symbo-

le i pamiątki narodowe spełniają rolę opisu sytuacji i próby prognozowania, a 

ich obrona zastępuje wysiłek formułowania nie tylko globalnego programu, ale  

i najbardziej elementarnych, cząstkowych celów społecznych. Zapalenie znicza 
nad grobem, znak V z rozłożonych palców podczas śpiewania „Boże, coś Pol-

skę” – przekraczają zakres funkcji podtrzymania na duchu czy zamanifestowania 
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wierności narodowym wartościom, a stają się gestem zastępczym dla refleksji i 

działalności społecznej oraz politycznej – bynajmniej nie przez świadomą decy-
zję, lecz dzięki temu, że próżnia w sferze stricte politycznej „zalewana” jest 

przez działania „gestyczne”, w których następuje „wyładowanie” energii spo-

łecznej. 
Warto też zauważyć, że owa „emblematyczna” postać aktywności społecz-

nej spełnia całkiem odmienną rolę w zależności od sytuacji politycznej. Przeja-

wiała się ona przecież także przed Sierpniem 1980 r. Była wtedy formą pobu-
dzenia uśpionego społeczeństwa, demoralizowanego na domiar pseudokon-

sumpcyjną ideologią, przypominała o istotnie zagrożonych pogrążeniem  

w niepamięci imponderabiliach. Ale była to przecież przygotowawcza, przed-

polityczna faza niekoncesjonowanej działalności. Dziś świadomość narodowa 
nie zdaje się być szczególnie zagrożona, za to świadomość polityczna wciąż nie 

wykracza poza sferę rudymentarną. Mówiąc obrazowo: aktualna kultura poli-

tyczna egzystuje wciąż na poziomie wierszyków Or-Ota
1
. Dochodzi tu jeszcze 

aspekt psychologiczny tej kwestii. Pogrudniowy szok nie zdusił wprawdzie ży-

wej samowiedzy narodowej (przeciwnie: nawet ją spotęgował), efektem jego 

było jednak pojawienie się nastroju znanego skądinąd w miarę analogicznych 

wydarzeń naszej historii – nastroju martyrologicznego. Nadaje on gestom cele-
bracji narodowych pamiątek nieznany w zasadzie przed Sierpniem (przynajm-

niej nie w takim natężeniu) znamienny rys, prowadzący – w przypadkach skraj-

nych – do swoistej „delectatio morosis”, fascynacji przegraną, a to z kolei do 
jeszcze bardziej oddalającego od racjonalnych analiz upowszechniania się prze-

świadczeń o wystarczającej sile słuszności moralnej dla nieokreślonego bliżej w 

czasie zwycięstwa, znów nie w uzasadnionej funkcji wzmocnienia morale po 
porażce, lecz w roli substytutu racjonalnego myślenia i wynikających  

z niego działań. 

2. Z omawianym przed chwilą zjawiskiem łączy się ściśle kwestia języka 

politycznego, jakim posługuje się aktywna grupa społeczna, a zwłaszcza –  
w tym przypadku – jej elita, bo ona głównie język ten „produkuje”. Język ów 

dziś to „imperium” dwóch pojęć o odmiennych, rzecz jasna, znakach wartości: 

„totalitaryzm” oraz „prawa człowieka”. Pojęcia te, niegdyś świeże i pobudzające 
do refleksji (1) oraz do działania (2), dziś zdają się być wyjałowione, nie ze 

względu na swoją treść, lecz na sposób ich funkcjonowania. Termin „totalita-

ryzm” egzystuje właściwie jako słowo – zaklęcie; odmieniane we wszystkich 
przypadkach działać ma intencjonalnie niemal jako akt „magii sympatycznej”, 

niepowodujący wprawdzie – jak tamta – fizycznego zniszczenia przeciwnika, 

ale obnażający i tłumaczący wszystkie mechanizmy; w rzeczywistości służy 

najczęściej do pokrycia bezradności intelektualnej wobec doświadczonego fe-
nomenu. Następujące, dzięki jego użyciu, utwierdzenie się w przekonaniu, że 

totalitaryzm to rzecz zła, daje satysfakcję zbyt nikłą, bo to i tak już wiadomo,  
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a nie nasza zasługa w wykryciu, a zwłaszcza sensownym opisaniu tego zjawiska. 

Znamienne też, że termin „totalitaryzm” wyrugował w znacznym stopniu słowo 
„komunizm”, a całkowicie słowo „bolszewizm”, które mimo swej emocjonalno-

ści bardziej konkretyzowało tak technikę jak i doktrynę systemu. 

„Prawa człowieka” natomiast, przez swą (szlachetną) ogólnikowość  
i oczywistość nie są wystarczającą podstawą dla formułowania pozytywnego 

programu politycznego. Są one tylko rodzajem katalogu wartości, niezbędnego 

wprawdzie dla uformowania się społeczeństwa obywatelskiego, ale i niewystar-
czającego nawet dla tegoż celu, bo wychodzącego wyłącznie od strony upraw-

nień jednostki. 

Zapanowała milcząca zgoda na zawłaszczenie przez propagandę urzędową 

pojęcia „racji stanu”. Poza zasięgiem zainteresowania szerszego ogółu ludzi 
aktywnych społecznie pozostaje problematyka geopolityczna czy ustrojowa. Nie 

widać prób określenia dzisiejszego kształtu „interesu narodowego”, ponieważ na 

samo to pojęcie rzucone zostało podejrzenie etyczne, przesądzające z góry nega-
tywnie możliwość jego artykulacji uzgodnionej z wartościami moralnymi. Z 

drugiej strony natomiast powodzeniem cieszą się – zwłaszcza  

w „obiegu popularnym” – uproszczone hasła „władzy” czy też „woli ludu”, 

pojmowane w anachronicznym, rousseau’owskim sensie metafizycznym – tzn. 
jako emanacja przedustawowej „volonté générale”. Nie brak nawet pokusy wy-

korzystywania marksowskiej mitologii „władzy klasy robotniczej”, rzekomo 

predystynowanej do takiej szczególnej roli, jako narzędzia przydatnego do pod-
ważenia legitymizmu panującego reżimu. Zabieg to – jeśli nawet czysto taktycz-

ny – całkowicie jałowy, bowiem: a) system właściwie zrezygnował  

z tego sposobu dowodzenia swego domniemanego legitymizmu; b) w razie po-
wrotu do tegoż rodzaju dowodzenia może zawsze zinterpretować je w duchu mu 

odpowiadającym, a dystynkcja pomiędzy „zwykłą” większością a „świadomą 

większością rewolucyjną” na dialektycznym gruncie może się zawsze czuć cał-

kiem nieźle, więc spór o to, kto wyraża wolę klasy robotniczej będzie zawsze 
tylko pojedynkiem na mity; c) zabieg ten jest wreszcie szkodliwy, bo kieruje 

energię społeczną ku celom utopijnym. 

3. Niezrozumienie rzeczywistych mechanizmów demokracji – przy po-
wszechnej werbalnej dla niej aprobacie, by nie powiedzieć wręcz: adoracji.  

W tym deklaratywnym szacunku dla ideałów demokratycznych nie brak elemen-

tów wybitnie emocjonalnych i uczuciowych; jest on zresztą przejawem jednej z 
nielicznych zasad, co do których można orzec z pewnością, że wyrażają niemal 

powszechny w społeczeństwie consensus. Ale właśnie ów element uczuciowy 

jest – obok niemożności praktykowania demokracji – jedną z głównych przy-

czyn mglistego o niej wyobrażenia oraz pokładania w niej takich nadziei, któ-
rych ona wypełnić nie może. (Dodam tu, że mam na myśli nie doskonały, ima-

ginacyjny projekt demokracji, lecz – by tak rzec przez semantyczną przekorę – 
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demokrację „realną”, tj. konkretne instytucje w ich historycznym ukształtowa-

niu, takie, jakie istnieją w demokracjach liberalnych Zachodu). Z demokracją w 
dzisiejszej kulturze politycznej polskiej rzecz się ma dokładnie odwrotnie niż z 

totalitaryzmem: wiadomo, że to rzecz dobra, ale nie bardzo wiadomo, jak ją 

smakować. 
Do zasadniczych nieporozumień występujących dziś około sensu pojęcia 

demokracji zaliczyć należy przeto: a) mylenie demokracji z jej społecznymi 

rezultatami, a zatem pomieszanie wartości z techniką ich uzyskiwania (czym  
w istocie jest metoda demokratyczna); stąd swoisty fetyszyzm kultu demokracji 

jako nieomal soteriologicznej, mesjańskiej obietnicy, a z nim następujący ciąg 

myślowy: będziemy mieli demokrację, wszystko odmieni się na lepsze, jak za 

dotknięciem różdżki czarodziejskiej. b) Nierealistyczne i zmitologizowane poj-
mowanie systemu demokratycznego jako „delegacji” polegającej na tym, że 

demokratyczni reprezentanci „ludu” są jego pełnomocnikami wyznaczonymi do 

nieskażonego przekazywania zbiorowej woli tegoż ludu (bezkrytycznie przyj-
muje się tu więc, iż owa metafizycznie pojmowana wola zbiorowa rzeczywiście 

istnieje i jest komunikowalna). Niepomiernie rzadsze jest natomiast realistyczne 

traktowanie demokratycznego systemu wyborczego jako zjawiska „przyzwole-

nia” ludu dawanego pewnym spośród konkurujących między sobą alternatyw-
nych elit politycznych, formułujących odrębne programy prezentowane ludowi 

do wyboru. Potwierdza ten fakt nikłość zainteresowania pluralizmem politycz-

nym, istnieniem partii i grup o zróżnicowanej ideologii i programie. W tej sytu-
acji np. tak popularne jesienią 1981 roku hasło „wolnych wyborów” rozumiane 

było raczej jako pragnienie wyborów uczciwych, bez fałszerstw, a nie wyborów 

pluralistycznych. c) Z funkcjonowania wyobrażenia o demokracji jako o „dele-
gacji” wynika natomiast tendencja – ujawniająca się bardzo silnie w okresie 

legalnego działania Solidarności – do drobiazgowego, niekiedy wręcz absurdal-

nego krępowania demokratycznie wybranych przywódców (przykładem obsesja 

na punkcie jawności działań wewnątrz i zewnątrz politycznych). Oczywiste i 
fundamentalne dla demokracji pojęcie kontroli wybranych władz wykonaw-

czych ulegało w ten sposób zwyrodnieniu  

w zjawisko paraliżu egzekutywy i zastępowania jej w podejmowaniu decyzji. 
Świadczy to dodatkowo o niefunkcjonowaniu w obiegu powszechnym idei po-

działu władz i ich kompetencji. Można więc chyba zaryzykować tezę, że domi-

nujące wyobrażenie demokracji zawiera wizję systemu, w którym „lud” sam 
stanowi prawa, sam rządzi, mogąc w każdej chwili zmieniać decyzje dotyczące 

własnych postanowień, i jeszcze posiada prawo ostracyzowania każdego –  

a przy tym wszystkim administracja musi być sprawna, praworządność bez ska-

zy, a gospodarka kwitnąca. d) Jeżeli teza postawiona wyżej jest trafnym zapisem 
powszechnej samowiedzy, to w takim razie słusznym byłby również pogląd, że 

wizja demokracji właściwa dzisiejszemu stanowi kultury politycznej w Polsce 
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bliższa jest nie systemowi parlamentarnemu, opartemu na zasadzie zaufania do 

obdarzonych mandatem elit przywódczych, lecz swoistej formie demokracji 
bezpośredniej, którą określić można mianem „demokracji wiecowej”, będącej 

najprawdopodobniej jakimś nie do końca uświadomionym epifenomenem ko-

munistycznego konceptu „rad”. W takim razie można postawić pytanie: czy 
rzeczywiście „wieczną tajemnicą polskości” jest wciąż jeszcze – jak chce tego 

Ryszard Przybylski
2 

– parlamentarna forma rządów? e) Warto wreszcie zwrócić 

uwagę na nieobecność refleksji o stosunku demokracji do uniwersalnie pojmo-
wanych norm moralnych, a zatem refleksji po prostu  

o granicach demokracji rozumianej jako zasada obowiązywania zdania większo-

ści; inaczej jeszcze mówiąc tego, co F. A. Hayek
3
 nazywa zasadą „demarchii”, 

to jest przeświadczenia, iż słusznym jest wprawdzie kierować się w materii poli-
tycznej zdaniem większości, ale słusznym jest też, że są rzeczy, których żadnej 

większości czynić nie wolno. 

4. Uderzającym znamieniem teraźniejszej kultury politycznej w Polsce jest 
zanik myślenia państwowego. Jego skrajną postacią był popularny zwłaszcza po 

13 grudnia mit społeczeństwa bezpaństwowego (na przykład w postaci koopera-

tywistycznej utopii Abramowskiego
4
), mit wprawdzie chyba coraz słabiej funk-

cjonujący, ale wypierany nie przez odrodzenie myślenia kategoriami państwo-
wymi, lecz przez swoiste „wyłączenie”, ominięcie tej problematyki. Paradoks 

tego stanowiska polega na tym, że apaństwowość, czy nawet antypaństwowość 

(oczywiście nie w propagandowym tego słowa sensie, lecz jako synonim nie-
chęci do instytucji państwa w ogóle i dążenia do całkowitego wyeliminowania 

go przez pojęcie społeczeństwa) łączy się najczęściej z deklaracjami niepodle-

głościowymi. Jest w tym uderzająca różnica w stosunku do ruchów niepodległo-
ściowych sprzed 1918 roku, które bez względu na dzielące je różnice podkreśla-

ły swój propaństwowy charakter (co jest zresztą oczywiste i nie wymaga komen-

tarza). Znaczy to więc, że hasło niepodległości jest w dzisiejszej kulturze 

politycznej właściwie tylko rodzajem mitu społecznego organizującego wy-
obraźnię, nie zaś konkretnym celem politycznym, metodycznie rozważanym i 

realizowanym – pragnieniem restauracji własnego niepodległego państwa. Sytu-

ację dzisiejszą znamionuje poszukiwanie ersatzów państwowości (choćby utopia 
„Rzeczypospolitej Samorządnej”) oraz milczące zezwolenie na zawłaszczenie 

pojęcia państwa przez propagandę urzędową. 

5. Daje się dostrzec niejasność granicy pomiędzy tym, co społeczne, a tym, 
co polityczne w wąskim sensie (sfery władzy). Można zresztą mówić w tym 

przypadku o wyraźnej ewolucji, czy nawet o odwróceniu stanowisk w ostatnim 

okresie. Przed 1980 r. dominowała tendencja do rozszerzania sfery społecznej 

ponad dopuszczalną jej „rozciągliwość” – przykładem mit Polski masowych 
ruchów społecznych połączony z dezawuowaniem polityki jako czegoś amoral-

nego i wstydliwego, i jednocześnie niemal archaicznego. Dziś powszechniejsze 
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wydaje się stanowisko przeciwne, a mianowicie tendencja do całkowitej polity-

zacji sfery społecznej. Każdy fakt społeczny, każda inicjatywa na najwęższym 
nawet polu musi być odnoszona, i to pod presją moralną, do sfery „wielkiej poli-

tyki”. Na przykład kwestia autonomii uniwersyteckiej nie funkcjonuje jako pro-

blem autonomii nauki i nauczania od polityki w ogóle, lecz jako kwestia opozy-
cyjności wobec systemu. Kluczowym problemem zdaje się być to, by w samo-

rządzie byli „nasi”, a nie „oni”. Tymczasem jest to zarówno błąd taktyczny – 

jako że pogarsza szanse ocalenia tejże autonomii, jak i błąd poznawczy i moral-
ny – oznacza bowiem lekceważenie autonomii sfery duchowej od życia co-

dziennego i wytwarza specyficzne dwójmyślenie (to znaczy głośno mówimy, że 

chcemy wolności nauki, a po cichu myślimy o czymś zupełnie innym). 

6. Efektem tego dwójmyślenia jest instrumentalizacja sfery kultury ducho-
wej. Niestety, nie jest wcale wymysłem propagandy reżimowej fakt, że dzieło 

literackie, artystyczne czy naukowe przyjmowane jest i oceniane nie ze względu 

na jego wartości autoteliczne, lecz utylitarne. Stosowanie „taryfy ulgowej” wo-
bec dzieł o wątpliwej jakości estetycznej lub poznawczej, ale „słusznych” poli-

tycznie (to znaczy opozycyjnych) występuje ponad wszelką wątpliwość. Sztuka 

i nauka schodzą częstokroć do poziomu swoistej „biblii pauperum”, i takie też są 

wobec nich oczekiwania grup aktywnych społecznie. Oczekiwaniom tym podda-
ją się często sami twórcy (zwłaszcza plastycy). Szansa dla rozwoju kultury, jaką 

stał się mecenat kościelny, przyniosła niestety zalew nieprawdopodobnego 

wręcz miejscami kiczu patriotyczno-religijnego (są oczywiście wyjątki, ale giną 
w tej powodzi złego smaku. Kościoły pokryte są zwałami styropianu, papier-

mâché i oklejone tysiącami fotografii). Niewykorzystaną szansą pozostała rów-

nież akcja „Polski odczytowej” po kościołach  
i parafiach. Jej myślą przewodnią jest „gwiazdorstwo” – najważniejsze zaś nie 

to, o czym mowa (jedno tylko kryterium wartościujące jakie pozostało, to 

„ostrość” wypowiedzi), lecz kto sławny przyjechał. Odczyty te nie mają z reguły 

żadnego dalekosiężnego planu, nie ogniskują wokół określonych zagadnień, nie 
spełniają więc roli wychowawczo-formacyjnej; spełniają natomiast funkcję 

kompensacyjną wobec niemożności innych form działania, podnoszą samopo-

czucie przez zadowolenie, jakie daje świadomość „bywania” u opozycji. 
7. O tym, że dzisiejsza kultura polityczna w Polsce egzystuje właściwie na 

poziomie przedpolitycznym (przez co rozumiem sytuację, w której ujawniają się 

już dążenia i cele o charakterze politycznym, nie zakorzeniła się natomiast jesz-
cze wiedza o odrębności, swoistości tego, co polityczne; mówiąc bardziej prze-

nośnie – świadomość reguł sztuki politycznej) świadczy zacieranie granicy mię-

dzy sferą motywacji i argumentacji etycznej oraz politycznej. By nie było niepo-

rozumień: nie chodzi tu o próbę dowiedzenia, że normy etyczne nie obowiązują 
w działalności politycznej, ani o tworzenie rozróżnień pomiędzy sytuacją, w 

której etyka stanowi rodzaj horyzontu wyznaczającego ogólne zasady postępo-
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wania, do którego to horyzontu polityk odnosi swoje działania, zwłaszcza w 

sytuacjach wątpliwych, niemniej postępowaniem jego kierują autoteliczne reguły 
działania politycznego, takie m.in. jak sprawność i skuteczność – a sytuacją, w 

której wskazania etyczne uważa się nie tylko za inspirację działania i za to, co 

określiłem mianem horyzontu, lecz także za zupełnie wystarczającą regułę prak-
tyczną, której ustalenie zwalnia od wysiłku poszukiwania metod, które byłyby 

nie tylko słuszne moralnie, ale i uzasadniające realną możliwość poprawy stanu 

rzeczy. W przypadkach skrajnych postawa zdystansowania się od tego, co swo-
iście polityczne prowadzić może nawet do traktowania etyki jako rodzaju szan-

tażu; do rzucenia podejrzenia etycznego na działanie określające się i spostrze-

gane jako polityczne. (Przykładem najświeższym może być tu „sprawa” Res 

Publiki i RMP, kiedy to owo rzucenie podejrzenia etycznego przesłoniło, a może 
wręcz zasłoniło analizę sensowności i efektywności – wyimaginowanej zresztą – 

inicjatywy). 

Na marginesie tego można jeszcze zauważyć, że ów „totalizm etyczny” ma 
jednak swoje „dziury”; charakterystyczne jest bowiem dość wybiórcze doń po-

dejście. Uwrażliwieniu na etyczny aspekt – cudzych najczęściej postaw  

i działań – nie towarzyszy z równą mocą refleksja o możliwych nieraz skutkach 

działań własnych, motywowanych wprawdzie etycznie (np. oburzeniem czy 
niemożnością znoszenia ucisku), ale nieuwzględniających w horyzoncie do-

świadczenia etycznego cnót takich jak odpowiedzialność czy roztropność. Popu-

larniejsze wydaje się stanowisko zmierzające do tworzenia „kodeksu zakazów” 
o charakterze reglamentacyjnym i z tendencją do „rozliczania” z jego przestrze-

gania. Tymczasem, jeżeli przyjmuje się za słuszne przekonanie  

o obiektywnym statusie wartości, a jednocześnie o wolności woli ludzkiej  
(a tylko takie stanowisko zgodne jest z etyką chrześcijańską), to „ustanowienie” 

owego obiektywnego porządku wartości przez jednostkę ma wartość moralną 

tylko wówczas, jeśli jest wynikiem swobodnego wyboru, nie zaś poddania się 

reglamentacyjnej presji opinii publicznej. 
8. Jeżeli uwagi powyższe nie kłócą się z rzeczywistym stanem rzeczy, to 

uprawniony będzie wniosek, iż model współczesnej polskiej kultury politycznej 

nie zdołał przezwyciężyć antynomii postaw skrajnych: z jednej strony – bierno-
ści społecznej łączącej się z postawami serwilistycznymi w życiu publicznym a 

konsumpcyjnymi w życiu prywatnym; z drugiej strony – utożsamienia postawy 

aktywnej społecznie z etosem rewolucyjnym, którego siłą motoryczną, ale i 
jednocześnie czynnikiem paraliżującym jest resentyment. Ta pozorna sprzecz-

ność oddziaływania resentymentu znajduje swoje wytłumaczenie w jego naturze 

(zaznaczam, że pojęciem resentymentu posługuję się  

w znaczeniu nadanym mu przez Schelera
5
). Przez resentyment rozumieć należy 

trwałe nastawienie psychiczne, które rodzi się, kiedy określone odruchy uczu-

ciowe i namiętności – same przez się normalne i zasadniczo wchodzące  
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w skład ludzkiej natury – ulegają systematycznemu stłumieniu i nie zostają roz-

ładowane, pociągając za sobą pewne trwałe skłonności do określonego rodzaju 
złudzeń co do wartości i odpowiadających im sądów wartościujących. Resenty-

ment wytwarza się na podłożu sytuacji trwałego upośledzenia czy ograniczenia 

w prawach pewnych jednostek czy grup ludzkich, ich słabości, która nie pozwa-
la pragnieniom na zaspokojenie. To właśnie rodzi ową dwoistość: z jednej stro-

ny odruch buntu, choćby najbardziej ślepego, z drugiej strony jego zahamowanie 

spowodowane poczuciem bezsilności. U jednych osobników wytwarza to nastrój 
rezygnacji i zgody na najbardziej upokarzające formy zniewolenia; innych prze-

ciwnie, skłania do przyjmowania maksymalistycznych wyborów: wszystko albo 

nic, wyborów zresztą – w sytuacji opadania fali rewolucyjnej – pozornych, stąd 

szukanie kompensaty zarówno w myśleniu życzeniowym, jak i w złudzeniach co 
do istotnego charakteru wartości preferowanych i ich spodziewanych skutków. 

Tę „przeklętą” alternatywę uległej bierności i ślepego, ale bezsilnego buntu 

przejmująco wyraża Zbigniew Herbert w wierszu Ze szczytu schodów. Po jednej 
stronie widzi poeta „cierpliwych sprzątaczy placów”, „rozmawiających o racjach 

żywności, o piłce nożnej, o cenie butów”, „przechylających głowę w tył i piją-

cych”, a czasem oddających się marzeniom, że ci ze szczytu schodów zejdą kie-

dyś nisko do nich i porozmawiają jak człowiek z człowiekiem; 
 

po drugiej zaś tych, 

co zaciskają pięści 

potrząsają łańcuchami 

mówią i pytają 

namawiają do buntu 

rozgorączkowani 

wciąż mówią i pytają 

oto ich bajka – 
rzućmy się na schody 

i zdobędziemy je szturmem 

będą się toczyć po schodach 

głowy tych którzy stali na szczycie 

 

Ta alternatywa pomiędzy cierpliwą uległością a rzucaniem się na schody  

i toczeniem się głów ma jednak pewną cechę wspólną; jest nią wyobrażenie  
o istocie polityki, czy nawet szerzej: o możliwych wzorach zachowań społecz-

nych. Wyobrażenie, którego jedynym punktem odniesienia jest władza. Bez 

względu na to, czy spogląda się na nią z pokorą i wiernopoddańczością, czy też 

marzy się o ścinaniu głów, o „szturmie na centralne ośrodki władzy”, o „boju ich 
ostatnim” – zawsze wzrok utkwiony jest w tych, którzy stoją u „szczytu scho-

dów”. Dopóki spojrzenie to nie przekroczy horyzontu schodów, dopóki nie skie-

ruje się naprawdę – a nie deklaratywnie – na samoorganizację społeczeństwa, 
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tak by ono, nie zaś władza, stało się centralnym punktem odniesienia, dopóty nie 

przekroczymy progu, który nazywa się – i słusznie – społeczeństwem obywatel-
skim. 

 

 
Powyższy artykuł po raz pierwszy został opublikowany w pierwszym numerze biuletynu 

„Spotkania na Dziekanii”. 

 

 

Przypisy 
 

1 „Or-Ot” – pseudonim Artura Oppmana (1867-1931) – poety okresu Młodej Pol-

ski, znanego zwłaszcza z wierszy o tematyce patriotycznej i opiewających uroki Starego 

Miasta w Warszawie. 
2 Ryszard Przybylski (1928-) – historyk literatury polskiej i rosyjskiej, tłumacz  

i eseista, profesor Instytutu Badań Literackich PAN, autor m.in. pracy Klasycyzm czyli 

prawdziwy koniec Królestwa Polskiego (1983). 
3 Friedrich August von Hayek (1899-1992) – austriacki ekonomista, jeden z naj-

ważniejszych przedstawicieli austriackiej szkoły ekonomii, przeciwnik etatyzmu i propa-

gator rozwiązań wolnorynkowych, wykładowca m.in. w London School of Economics, 

na uniwersytetach w Chicago, Fryburgu Bryzgowijskim i Salzburgu, autor m.in. The 

Road to Serfdom (1944, wyd. polskie Droga do zniewolenia) i The Constitution of Liber-

ty (1960, wyd. polskie Konstytucja wolności). 
4 Edward Abramowski (1868-1918) – filozof i polityk socjalistyczny, działacz  

II Proletariatu, organizator paryskiego zjazdu zjednoczeniowego ruchu socjalistycznego 

(1892), w wyniku którego powołano Polską Partię Socjalistyczną i Związek Zagraniczny 

Socjalistów Polskich. W 1915 r. objął Katedrę Psychologii na Uniwersytecie Warszaw-

skim. Napisał m.in.: Pierwiastki indywidualne w socjologii (1899), Zagadnienia socjali-

zmu (1899), Socjalizm a państwo. Przyczynek do krytyki współczesnego socjalizmu 
(1904). 

5 Max Scheler (1874-1928) – niemiecki filozof i socjolog, przedstawiciel feno-

menologii, wykładowca uniwersytetów w Monachium, Getyndze i Kolonii, autor m.in. 

Ressentiment im Aufbau der Moralen (1912) i Probleme einer Soziologie des Wissens 

(1926). 

 

 



 
 
 

Jacek Bartyzel 
 

 
UZNAĆ PAŃSTWO? 

 

 

 

Zagadnienie stosunku do państwa staje się dziś coraz wyraźniej nie tylko pro-

blemem teoretycznym, ale sprawą wymagającą jak najbardziej konkretnego 

rozstrzygnięcia, od którego uchylić się nie może żaden ośrodek opiniotwórczy 
zgłaszający pretensje do wpływania na postawy polityczne Polaków. Stoi zatem 

zagadnienie to i przed zespołem „Polityki Polskiej”, przed jego środowiskiem 

prezentującym się (i postrzeganym) jako narodowo-niepodległościowe, świato-
poglądowo – katolickie, politycznie i społecznie – prawicowe. Już z samego 

powyższego, „etykietalnego” zestawu pojęć wynika pozytywne „propaństwowe” 

nastawienie naszego ruchu – na poziomie filozofii polityki. I inaczej po prostu 

być nie może. Prawica anarchistyczna, tradycjonalizm i antypaństwowość – to 
przecież oksymorony logiczne, sprzeczności nie do pogodzenia. Bez względu na 

osobiste wybory tradycji szkoły politycznego myślenia i działania, wszyscy 

zgodni jesteśmy co do tego, że „naród ma prawo jedynie być jako Państwo”
1
. 

Obce jest nam też pojmowanie państwa jako „machiny” do uciskania jednej 

klasy przez drugą, a nawet sprowadzanie jego istoty wyłącznie do czynnika wła-

dzy. Przeciwnie, odwołujemy się do pojęcia państwa jako dobra wspólnego, 

ponadpartykularnego, społeczności państwo tworzącej i zorganizowanej hierar-
chicznie. Upatrujemy w nim wytwór woli Bożej i prawa natury niezbędny dla 

istnienia samego bytu społecznego, a zatem godny powszechnego szacunku i 

posłuszeństwa jego prawom, o ile tylko nie sprzeciwiają się one prawu Boskie-
mu. Postrzegając w instytucji państwa cechę organizmu żyjącego życiem swych 

członków: osób, rodzin i wszelkiego typu wspólnot, nie zaś bezduszny mecha-

nizm przemocy, nie tracimy zarazem z oczu jej ograniczeń wynikających z fak-
tu, iż państwo mimo Boskiej sankcji swego istnienia należy do porządku przyro-

dzonego, skażone przeto jest – jak cały ów porządek – grzechem. I to również 

państwo nazywające siebie chrześcijańskim, takie, które punktem odniesienia 

dla swego ustawodawstwa i działania czyni etykę Chrystusową.  
W najbardziej nawet chrześcijańskim państwie pozostaje więc pewien element 

materialistyczno-pogański i ten właśnie fakt decyduje o tym, że chrześcijanin 

afirmując państwo jednocześnie tylko do pewnego stopnia może się z nim utoż-
samiać, tzn. istnieje taka sfera jego jaźni, która nie tylko, że nie podlega jurys-
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dykcji państwa (a tą jest oczywiście sumienie), lecz która transcendując ku czy-

stej duchowości, ad astra, nie mieści się już w ramach porządku materialno-
doczesno-państwowego. 

Przypomnienie tych oczywistych pewników naszego myślenia (oczywi-

stych, bo inaczej określenia takie jak „prawica” czy „konserwatyzm” nie mają 
żadnego sensu) może być tylko tłem i punktem wyjścia dla rozważań już nie tak 

oczywistych, a prowadzonych wokół problemu niewydumanego, lecz bardzo 

realnego. Tym „problemem w poszukiwaniu rozwiązania” jest mianowicie pyta-
nie: czy PRL można (resp. czy należy) uznać za państwo polskie? Polskie,  

a więc „nasze”, naszego narodu, realizujące polski interes narodowy, polską 

rację stanu. Państwo, z którym wiązać nas może tyleż świadoma afirmacja, co 

emocjonalna więź, uczucie instynktownej dumy z przynależności do niego. 
Zanim wszakże spróbujemy odpowiedzieć na postawione powyżej pytanie, 

zastrzec wypada, że od tej chwili za wszystkie formułowane tezy odpowiedzial-

ność ponosi wyłącznie ich autor, a pojawiająca się niekiedy forma podawcza 
„my” ma charakter czysto intencjonalny. 

Mając w pamięci rady Konfucjusza zacznijmy nasze wywody od semanty-

ki. Cóż bowiem właściwie znaczy zwrot „uznać państwo” (a także uznać coś 

„za” państwo – w domyśle: „nasze”)? Pierwsze z możliwych znaczeń słowa 
„uznać” sugeruje brak wewnętrznego zaangażowania, pasywność, osłabienie 

aktu woli. Jest to przyjęcie czegoś do wiadomości, bierne pogodzenie się  

z czymś, albo beznamiętna konstatacja. „Uznać” – czytamy w Słowniku Języka 
Polskiego – to „stwierdzić jakiś stan, fakt” (Warszawa 1985, t. III, s. 642). W 

tym sensie zatem „uznać państwo” znaczy wyłącznie: przyjąć do wiadomości 

fakt istnienia PRL, a także okoliczność, że twór ten prezentuje siebie jako pań-
stwo polskie. Konsekwencją tegoż uznania jest minimum konformizmu społecz-

nego, polegającego na niekwestionowaniu ustanowionych reguł zachowania, co  

z kolei chroni (na ogół) przed konfrontacją z aparatem represyjnym państwa. 

Nietrudno zauważyć, że podane wyżej znaczenie słowa „uznanie” jest 
czymś powszechnie respektowanym. Nie przeczy temu nawet istnienie nielegal-

nych form opozycyjnej aktywności politycznej (a legalnych system jak dotąd nie 

przewiduje), jako że uznają one (z reguły) i szanują pewne realia tudzież ele-
mentarne powinności, takie jak płacenie podatków czy dawanie rekruta. Kto-

kolwiek przyjmuje dowód osobisty wydany przez urząd państwowy PRL (a 

czynią to wszyscy), podejmuje pracę w instytucji państwowej lub podlegającej 
nadzorowi państwa (robią tak prawie wszyscy), chodzi do państwowej szkoły 

czy utrzymuje jakikolwiek kontakt z rządem lub osobą reprezentującą państwo, 

ten uznaje państwo w omawianym dotychczas sensie. Alternatywą takiego 

uznania może być tylko emigracja albo zbrojna (i jawna) walka. Tak szeroka 
zatem konotacja uniemożliwia sensowne posługiwanie się słowem „uznanie” w 

podanym wyżej znaczeniu. Można tylko jeszcze zauważyć, że stanowi ono zara-
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zem minimum tego, czego każda władza każdego państwa domaga się od oby-

wateli. „Gdy nie chce króla kochać, musi go szanować” – powiada  
o narodzie Polinik w Tebaidzie Racine’a

2
. 

Jeżeli zatem roztrząsania nasze mają mieć jakikolwiek bądź walor prak-

tyczny, należy wziąć pod uwagę „aktywistyczne” znaczenie słowa „uznanie”. 
Cytowany Słownik Języka Polskiego wymienia jeszcze dwa rodzaje znaczeń 

słowa „uznać”, odpowiadające temu, o czym zamierzamy mówić. 1. „Dojść do 

wniosku, że coś jest słuszne, właściwe, konieczne, obowiązujące; orzec” oraz 2. 
„Poczytać, wziąć za kogoś, za coś, za jakiegoś, za jakieś” (tamże). Nadto, rze-

czownikowa forma tego słowa – „uznanie” – wskazuje jeszcze wyraźniej na jego 

wolitywny i afirmatywny charakter, będąc synonimiczną ze słowami takimi jak: 

„decyzja, wola, sąd, zdanie, opinia” oraz „szacunek, poważanie, poszanowanie, 
pochwała” (tamże). 

Aktywistyczne pojmowanie decyzji „uznania państwa” może przybierać 

dwojaką, niekoniecznie komplementarną, postać. Po pierwsze, jest owo uznanie 
poczuciem emocjonalnej więzi z państwem, uznaniem, że to „moje” państwo, a 

ja jestem jego cząstką; czyli owo poczucie identyfikacji jest czymś odruchowym 

a nie wyrozumowanym. Po wtóre, przybrać może ono postać deklaracji, artykułu-

jącej dobitnie uznanie danego państwa „za swoje”. Ta „legitymizacja” państwa 
(najczęściej również jego ustroju i władzy) może być motywowana różnymi 

względami. Na ogół powodem uznania państwa za swoje jest przeświadczenie o 

jego narodowym charakterze, o tym, iż obsługuje ono interes narodowy stano-
wiącej go społeczności. Może być nim jednak również wiara  

w to, iż państwo realizuje i ochrania pewien ideał moralny i społeczny (np. ideał 

monarchii uniwersalnej w średniowieczu lub ideał wolności każdego obywatela 
w państwach opartych na umowie społecznej), albo zaufanie i przywiązanie do 

jakiejś tradycyjnej instytucji utożsamianej z państwem (np. do dynastii w mo-

narchii tradycyjnej, legitymistycznej i ponadnarodowej – vide: państwo Habs-

burgów). Pierwsza, tj. spontaniczno-emocjonalna forma uznania państwa jest 
właściwie poza zasięgiem dyskusji, bo, w rzeczy samej, albo ktoś się utożsamia 

albo nie i nie sposób zmienić tego stanu rzeczy argumentacją racjonalną. Pozo-

staje zatem praktycznie jedynie kwestia deklaracji politycznej, która może (ale 
też wcale nie musi) być konsekwencją wewnętrznego przeświadczenia, choć na 

pewno da się o niej powiedzieć tylko tyle, że w sytuacji koncesyjnego modelu 

życia publicznego stanowi warunek „wejścia do gry”. Dalsze roztrząsania będą 
przeto próbą przedstawienia argumentów przeciwko uznaniu PRL za państwo w 

pełnym tego słowa znaczeniu polskie – a więc „nasze”. Za państwo, z którym do 

końca można by się utożsamić. 

1. Pierwsze zastrzeżenie wynika z faktów natury prawno-politycznej, czyli, 
mówiąc wprost, z nieprawości inwestytury tego tworu państwowego powołane-

go do życia mocą decyzji okupanta, ignorującego istnienie suwerennej Rzeczy-
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pospolitej Polskiej i jej legalnych władz oraz wbrew woli niewątpliwej większo-

ści narodu. Twór ten nadto, przez cały czas swego istnienia pozbawiony jest 
faktycznej niezawisłości, aczkolwiek niepodważalny jest również fakt, że formy 

i zakres ograniczania tej suwerenności od 1956 r. ulegały w zasadzie korzyst-

nym zmianom. Jeżeli przyjmuje się klasyczną definicją państwa, to nieodłącz-
nym jej składnikiem jest przecież pojęcie suwerenności, naturalną natomiast 

skłonnością serca i umysłu będzie wstrzemięźliwość w uznawaniu niesuweren-

nego państwa za swoje. Zaznaczyć jedynie wypada, że pojęcie suwerenności nie 
jest tu rozumiane jako synonim „pochodzenia władzy od narodu”. Nie używa się 

tu tak często spotykanego argumentu, że „nikt ich (tzn. komunistów) nie wybie-

rał” – co jest zresztą nieprawdą, bo do lokali wyborczych nie idzie się w PRL 

pod lufami karabinów. To natomiast, że idzie się z oportunizmu, nie znaczy 
jeszcze, że się nie wybiera – nawet jeśli nie ma wyboru. 

Autor tego tekstu nie jest zelotą demokracji i nie uważa, by władza pań-

stwowa musiała koniecznie (i we wszystkich swoich organach) pochodzić  
z wyborów. Władza per se bierze się przecież – wedle poglądu chrześcijańskie-

go – z prawa natury, czyli z ustanowienia Bożego, natomiast konkretne formy 

jej instauracji zależą od epoki, tradycji, warunków geograficznych, panującej 

ideologii społecznej, modelu kultury politycznej etc. Nie pochodziła z wyboru 
władza królewska w monarchii tradycyjnej, a nawet w monarchii konstytucyjnej 

powoływanie rządu (czyli władzy w ścisłym sensie) jest prerogatywą Korony, a 

nie pochodzącego z wyborów parlamentu. Władza nie musi pochodzić  
z wyborów ogólnonarodowych. Musi natomiast być zgodna z interesem narodu, 

interesu tego strzec i wypełniać go. W ten właśnie sposób przejawia się naj-

prawdziwiej (a nie w teorii) suwerenność narodu. 
(Na marginesie: mógłby ktoś uczynić zarzut, że pojęcie państwa – i pro-

blem stosunku do niego – zawężam do czynnika władzy, będącej przecież tylko 

jednym z elementów państwa obok terytorium i społeczeństwa. Odpowiem na 

to, że nie jest moim zamiarem ów redukcjonizm, niemniej jednak nie należy 
popadać w przeciwną skrajność i w ogóle eliminować pojęcie władzy z zakresu 

rozważań o państwie. Są to pojęcia o niepokrywającym się zakresie, ale przecież 

nieodłączne. Redukując pojęcie władzy popada się w błąd logiczny o absurdal-
nych konsekwencjach. Jeżeli uznamy, że państwo jest nasze, bo kraj jest nasz i 

społeczeństwo nasze (a tylko władza obca), to w takim razie każde państwo, w 

jakim przyjdzie żyć narodowi, jest jego, jeśli tylko naród ten nie przestanie być 
sobą i nie zmieni kraju zamieszkania. Po prostu nie ma wtedy państw „nie-

naszych”, bo w jakimś państwie jest się zawsze. Przy powyższym założeniu 

Priwislinskij Kraj też był nasz, bo kraj się nie zmienił ani społeczeństwo, tylko 

władza się „wyalienowała”. I Generalna Gubernia również). 
Autor niniejszych roztrząsań nie jest także wyznawcą innego dogmatu de-

mokratycznego, mówiącego, że władza jest tylko czymś w rodzaju biura usłu-
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gowego wyłonionego spośród masy obywateli do załatwiania spraw koniecz-

nych, którymi nie chcą sobie zaprzątać głowy pozostali ludzie zajęci swoimi 
interesami. W europejskiej tradycji zakorzeniona jest przecież także arystotele-

sowsko-tomistyczna wizja władzy jako czynnika wyodrębnionego od społeczeń-

stwa, reprezentującego wobec narodu zasadę autorytetu obdarzonego sankcją 
nadprzyrodzoną, ale też i odpowiedzialnego przed najwyższym – Boskim – au-

torytetem za realizację dobra wspólnoty powierzonej opiece tejże władzy oraz za 

prowadzenie owej wspólnoty ku spełnieniu metafizycznego celu społeczności 
ludzkiej. Kłóci się to oczywiście z demokratycznym dogmatem o „rządach naro-

du”, żadna jednak teoria nie zmieni faktu, że naród jako taki jest zawsze rządzo-

ny, nigdy zaś rządzący – nawet w najskrajniejszych demokracjach. Problem 

natomiast polega na tym, że stan świadomości społecznej może mieć wpływ na 
stosunek rządzonych do zasady autorytetu władzy,  

a z drugiej strony na zdolność rozpoznawania przesłanek mogących dawać uza-

sadnione odczucie realizowania przez władzę interesu społecznego. Russell 
Kirk

3
 zauważa, że „to, czego ludzie rzeczywiście poszukują lub powinni poszu-

kiwać, nie jest prawem do rządzenia, lecz prawem do posiadania dobrych rzą-

dzących”. Nie zawsze jednak łatwo jest odnaleźć takie przesłanki. Było to nieja-

ko automatyczne w czasach monarchii tradycyjnej. Każdy człowiek rodził się i 
umierał jako poddany jakiegoś władcy, który swój tron dziedziczył z woli Nie-

bios i z mocy prawa krwi, a jego autorytet poświadczany był sakramentalnym 

obrzędem namaszczenia olejami świętymi. Ów czynnik autorytetu pomazańca 
Bożego zakorzenił się tak bardzo, że w istocie swojej przetrwał nawet tam, gdzie 

monarcha odgrywa dziś rolę nieledwie symboliczną, gdyż mit emanuje na insty-

tucje rzeczywistej władzy. My nie mamy niestety dynastii narodowej,  
a więc czynnika, który by z natury rzeczy uosabiał zasadę autorytetu. Może więc 

autorytet ten być potwierdzany wyłącznie rzetelnością w wypełnianiu dobra 

wspólnego przez rządzących, którym „więcej dano”, a zatem się więcej od nich 

wymaga. Czy wobec takiego założenia dorzeczne byłoby mówić – po doświad-
czeniach minionego 40-lecia – o wypełnianiu tego postulatu przez czynnik nie-

przerwanie w tym czasie rządzący? 

Podnosi się też często i ten argument, że historia dostarcza przykładów 
(nam Polakom szczególnie obficie) istnienia organizmów państwowych niesu-

werennych i z obcej woli poczętych, a jednak przez znaczną, niekiedy przeważa-

jącą część społeczeństwa uznanych za własne, a i w historycznej perspektywie 
ocenianych pozytywnie z punktu widzenia interesu narodowego. Przywołuje się 

zatem Księstwo Warszawskie, Królestwo Kongresowe (do 1831 r.), autono-

miczną Galicję po 1867 r., wreszcie Królestwo Polskie powołane Aktem 5 Li-

stopada 1916 r. Zapomina się jednak przy tym o – mimo wszystko – warunko-
wym charakterze uznania tych organizmów za własne państwo. Zapomina się, 

że galicyjscy ziemianie oznajmujący w 1866 r. Franciszkowi Józefowi „Przy 
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Tobie Najjaśniejszy Panie stoimy i stać chcemy!”
4
, deklarowali tak lojalność 

Królowi Galicji i Lodomerii, kraju koronnego monarchii Habsburgów, nie zaś 
austriackiemu interesowi narodowemu. 

Zapomina się wreszcie o rzeczy podstawowej. Organizmy państwowe,  

o których mowa, były wprawdzie za każdym razem instalowane przez czynnik 
obcy, najczęściej jako wynik kompromisu polskich elit politycznych z zaborcą, 

nie były jednak instrumentem do ujarzmiania polskich aspiracji narodowych  

i zawsze oznaczały poprawę położenia części przynajmniej ziem i ludności pol-
skiej. PRL natomiast nie tylko, że został zainstalowany przez obce państwo, ale 

jako organizm konkurencyjny dla istniejącego, suwerennego państwa polskiego, 

jako instrument do wywłaszczania Polaków z ich podmiotowych praw politycz-

nych. To państwo miało być formą panowania sowieckiego nad Polską  
i było pomyślane jako czynnik wrogi polskiemu interesowi narodowemu.  

I trudno zaprzeczyć by funkcji tej, szczególnie do 1956 r., nie wypełniało; że 

wskutek różnych okoliczności złowieszcza ta funkcja znacznie osłabła a pań-
stwo wrastając w życie społeczeństwa zaczęło siłą rzeczy, z konieczności, ob-

sługiwać w pewnym stopniu i niektóre interesy narodowe, to jeszcze nie powód, 

by zapominać o celu, jaki przyświecał jego poczęciu. 

2. Wskazany powyżej aspekt pozwala sformułować następującą hipotezę: 
ludzie skłonni są uznawać za swoje takie państwo, które jest materializacją hi-

storycznej idei Ojczyzny, przez co rozumie się tu zespół pewnych swoistych 

wartości cywilizacyjno-kulturowych, charakterystycznych dla danej wspólnoty i 
stanowiących rozpoznawalną oraz odczuwaną jako własna metodę życia zbio-

rowego. PRL – jako daleki epifenomen rewolucji bolszewickiej 1917 r., ufun-

dowanej na utopii projektującej wprawdzie stan apaństwowy, ale w rzeczywisto-
ści wytwarzającej sui generis anty-państwo, twór radykalnie różny od wszelkich 

znanych z historii typów organizacji państwowej – reprezentuje zasadniczo róż-

ną metodę życia zbiorowego od tej, którą realizowały wszystkie dotychczasowe 

formy państwowości polskiej. Różnica ta jest po prostu różnicą cywilizacji. 
Oczywiście, podkreślmy to raz jeszcze, rzeczywistość odbiega dość daleko od 

ideologicznego projektu. PRL jest dziś w znacznie większym stopniu „normal-

nym” (tzn. w języku nowomowy „burżuazyjnym”) państwem, niżby na to ze-
zwalała najbardziej liberalna wykładnia „norm leninowskich”, jednakże ów pro-

ces „normalnienia” wciąż jeszcze wydaje się daleki do ukończenia. A przecież 

właśnie typ organizacji życia zbiorowego, zespół wartości i celów składających 
się na „ducha praw” pewnej społeczności jest warunkiem identyfikacji  

z formą, będącą „naczyniem” dla swego „ducha” – państwem. Trafnie zauważył 

2500 lat temu Arystoteles, że „jeśli państwo jest pewną wspólnotą obywateli  

w ramach ustroju, to jeśli ustrój się zmieni co do rodzaju i różnić się będzie od 
poprzedniego, również i państwo z konieczności nie będzie, jak się zdaje, tym 
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samym”. (Rzecz jasna, pod warunkiem, że przez zmianę ustroju nie będziemy 

rozumieć jedynie zmiany jego formy, lecz zasadniczą przemianę cywilizacyjną).  
Wewnętrzny opór przeciwko uznaniu państwa wyrażającego ducha zupeł-

nie innych od tradycyjnych praw, nie musi w takim razie wcale wypływać  

z motywacji postmarksistowskiej, dostrzegającej w państwie jedynie represyjny 
aparat władzy. Dla niemarksisty i tradycjonalisty naprawdę ważny jest ów czyn-

nik etosu cywilizacyjnego, metoda życia zbiorowego, „duch praw” przenikający 

państwo. 
3. W obręb zagadnienia cywilizacyjnego włączyć można charakter ideologii 

fundującej marksistowskie anty-państwo i odeń nieodłącznej. Aktywne uznanie 

takiego państwa oznacza akceptację socjalizmu (mniejsza: realnego czy idealne-

go), zarówno jako systemu politycznego, jak i ekonomicznego. By roztrząsania 
niniejsze nie stały się nazbyt abstrakcyjne, słusznym będzie skonkretyzować je 

przywołując taki oto wymowny passus, pochodzący z wydanych ostatnio nakła-

dem Wydziału Kultury KC PZPR Uwag o aktualnej polityce kulturalnej Jacka 
Kajtocha

5
. Ofiarny ów pracownik frontu ideologicznego z pasją „flekuje” inne-

go, bynajmniej nie opozycyjnego, literata, którego „zbrodnią” wobec „ludowego 

państwa” była… pozytywna recenzja wydawnicza książki podobno „wrogiej”. 

„Leszek Bugajski
6
 jest… pracownikiem etatowym przedsiębiorstwa państwo-

wego o charakterze socjalistycznym. Jego obowiązkiem, gdyż za to bierze od 

państwa pieniądze, jako kierownika działu krytyki w „Życiu Literackim”, jest 

pilnowanie interesu partii w podległym mu piśmie (podkr. J.B.), dbanie  
o rozwój literatury socjalistycznej. Umowę o pracę na kierowniczym stanowisku 

podpisał dobrowolnie, nie może więc być mowy o jakimkolwiek przymusie” (s. 

20). I w zakończeniu tych elukubracji ubolewa p. (tow.?) Kajtoch nad „wstydli-
wym problemem nie identyfikowania się pewnych odpowiedzialnych pracowni-

ków instytucji ideologicznych i kulturalnych z polityką socjalistycznego pań-

stwa” (tamże, s. 21). 

„Polityka Polska” narzuciła sobie (a zaleca innym) wysokie wymagania  
w zakresie sposobu mówienia o przeciwnikach (jako składowej kultury poli-

tycznej). Wymagania te ograniczają niżej podpisanego w daniu upustu określe-

niom, jakie w najzupełniej uzasadnionych okolicznościach narzucają się czło-
wiekowi o zdrowych instynktach moralnych po przeczytaniu budzących obrzy-

dzenie wynurzeń p. Kajtocha. Nie o prawo do słusznego oburzania się jednak tu 

idzie, lecz o istotę zjawiska przedstawionego z wyjątkową otwartością: posta-
wienia znaku równości między partią a państwem, między uznaniem państwa a 

akceptacją socjalistycznej ideologii. To zatem „tamta strona” nie daje żadnych 

szans porozumienia na gruncie „ideologii państwowej”, mimo szermowania jej 

hasłami. Tak często słyszany zwrot: „nie ma Polski innej niż Polska socjali-
styczna” nie jest rytualnym zaklęciem, lecz wyrazem prawdziwego stanowiska 

warstwy rządzącej, a jako taki stanowi również ramy kontekstualne dla postaw 
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patriotycznych. Zwłaszcza dla nurtu prawicowego i katolickiego akceptacja 

„socjalistycznego państwa” jest niemożliwa ze względów ideowych. Można 
oczywiście w imię interesu narodowego poszukiwać modus vivendi czy nawet 

formuły kompromisu politycznego z czynnikiem rządzącym, albo uznawać, że 

zmiana „pryncypiów ustrojowych” przekracza obecne możliwości narodu. Nie 
zmienia to jednak faktu, że środowisko takie jak nasze jest – pod sankcją tożsa-

mości ideowej (i narodowej) – naprawdę opozycją „antyustrojową” (bo „antyso-

cjalistyczną”), nie zaś opozycją względem aktualnego rządu w normalnym za-
chodnioeuropejskim tego słowa sensie. Wynika to  

z faktu, iż ustrój socjalistyczny i państwo stanowią, w przypadku PRL, iunctim. 

Ewentualna zaś ewolucja w kierunku opozycyjności „normalnej” jest po prostu 

funkcją dezideologizacji, desocjalizacji i odpartyjnienia państwa, co jest równo-
znaczne z jego „unarodowieniem”. 

 

Jakie praktyczne „dyrektywy” wynikać mogą z powyższych roztrząsań, 
wywodów i uzasadnień? Oto wstępna próba ich systematyzacji: 

1. Z systemu wartości przez nas wyznawanych, zakorzenionych w chrześci-

jańskiej, katolickiej wizji państwa i społeczeństwa, wynika w sposób oczywisty 

nasze pozytywne nastawienie do instytucji państwa per se, traktowanie go jako 
wartości samoistnej, a w konkretnej sytuacji aprobata dla tego, co swoiście pań-

stwowe w istniejącej dziś organizacji państwowej, chociażby owa swoistość była 

jedynie cieniutkim marginesem ideologicznej nierzeczywistości. (Pod określeniem 
„swoiście państwowe” rozumie się tu podstawowe funkcje zewnętrzne  

i wewnętrzne państwa wypełniającego, poprzez swe instytucje, chociaż częścio-

wo, zadania ochronne wobec obywateli, ich zdrowia, życia i mienia, jak również 
istnienie atrybutów suwerenności państwowej uznanych przez społeczność mię-

dzynarodową). Jest to konsekwencja oczywistego dla wszystkich (z wyjątkiem 

anarchistów) założenia, że lepsza władza zła od braku władzy. Obowiązywanie tej 

tezy ulega zawieszeniu jedynie w przypadku systemów i reżimów eksterminacyj-
nych i ludobójczych, byłoby jednak kłamstwem twierdzić, że po roku 1956 reżim 

PRL-owski nosi znamiona ludobójcze. Może to zabrzmieć komuś jak prowokacja, 

niemniej człowiek wychowany w pojęciach europejskich musi powiedzieć, że 
lepsze państwo rządzone przez ekipę gen. Jaruzelskiego niż stan apaństwowy i 

„wojna wszystkich przeciw sobie wszystkim”. (Kwestia sympatii czy antypatii do 

komunistów jest tu zupełnie nieistotna). Nie sądzimy zatem by – jak to sformuło-
wał komunistyczny ongiś, a obecnie bardzo opozycyjny pisarz, Kazimierz Bran-

dys
7
– głównym wrogiem społeczeństwa było dzisiaj państwo. Co więcej, pogląd 

taki uznajemy za wybitnie szkodliwy, zaś ewentualne zaakceptowanie go przez 

niezależną opinię publiczną byłoby wręcz nieszczęściem, grożącym faktycznie 
uwiądem myśli niepodległościowej. Przeciwnie, naczelnym hasłem narodowym 

winno być dzisiaj to, że walczymy nie z państwem, lecz o państwo. Upowszech-
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nienie myślenia kategoriami państwowymi to najpilniejsze zadanie niezależnej 

publicystyki i propagandy.  
2. Przyjmujemy do wiadomości fakt, że PRL jest w obecnych (prawdopo-

dobnie względnie trwałych) warunkach jedynie możliwą, choć wysoce niezado-

walającą formą państwowości polskiej. Obce przeto jest nam dążenie do rewolu-
cyjnego zniszczenia tej formy, pragniemy natomiast brać udział w poszerzaniu 

zakresu jej suwerenności zewnętrznej i odmienności cywilizacyjnej wewnętrznej, 

w przeobrażaniu totalitarnego państwa-partii w autorytatywne państwo narodu. 
Pojmowanie naszych zadań politycznych jako służby interesowi narodowemu, nie 

zaś jako walki o miejsce w obozie rządzącym oraz realna ocena położenia mię-

dzynarodowego sprawy polskiej, skłaniają nas do szczerego uznania sfery władzy 

w istniejącym dziś państwie za domenę partii komunistycznej  
i jej satelitów. Zaznaczyć nadto trzeba, że nasze désintéressement wobec sfery 

władzy nie ulegnie zawieszeniu nawet w sytuacji względnej zmiany stosunku sił 

między władzą a społeczeństwem na korzyść tego ostatniego (zmiany porówny-
walnej do Sierpnia ’80), która to chwila powinna być wykorzystana do poszerze-

nia zakresu swobód życia narodowego, nie zaś do podjęcia próby „rewanżu” za 

Grudzień i obalenia władzy komunistów. Tylko pewność, że rewindykacje społe-

czeństwa nie przekroczą w takiej sytuacji Rubikonu walki o władzę, może ich 
skłonić do zawarcia rzeczywistego kompromisu. Kres obowiązywaniu tej zasady 

mogłaby położyć dopiero zasadnicza zmiana w międzynarodowym położeniu 

sprawy polskiej (równoznaczna z całkowitą zmianą światowej sytuacji politycz-
nej), otwierająca szansę bezpośredniej walki o niepodległość. Do tego, nieznanego 

dziś nawet w przybliżeniu, momentu (któremu polityka komunistyczna ma prze-

cież prawo i możność przeciwdziałać, nie ma zatem nic nieuczciwego  
w wyznaczeniu horyzontu dla naszej „lojalności”), strefa władzy jest poza zasię-

giem narodowych aspiracji, co zresztą nie oznacza ani bezdyskusyjności granic  

i sposobu sprawowania tej władzy, ani uznania jej za wyraz tychże aspiracji. 

Sprawdzianem funkcjonowania „historycznego kompromisu” władzy i społeczeń-
stwa może być tylko widoczne zmniejszanie się obecności i kontroli partii  

w sferach ekonomii, kultury, wychowania i życia społecznego. Po stronie społecz-

nej natomiast, odpowiednią na widoczne postępy w dezideologizacji życia pu-
blicznego powinna być gotowość do poszukiwania sfery consensusu z władzą. 

Trzeba tu jednakowoż zauważyć, że jak na razie owa sfera jest określona wyłącz-

nie negatywnie, tzn. władzę, Kościół, realistyczny odłam opozycji i tzw. milczącą 
większość łączy tylko jedno: niechęć do rewolucji i obawa przed jej ewentualnymi 

skutkami, różnie oczywiście motywowane. 

3. Jednocześnie, niezależny ruch narodowy i cała patriotyczna opinia pu-

bliczna zachowuje prawo do swoistej
 
„reservatio mentalis” co do niewyrzekania 

się myśli o realizacji – w opisanych powyżej okolicznościach – idei pełnej nie-

podległości państwowej, co stanowi, ni mniej ni więcej, tylko obywatelski  
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i narodowy obowiązek. Warto przypomnieć w tym miejscu słowa Romana 

Dmowskiego wypowiedziane przed 80 bez mała laty: „Państwo nie może kon-
trolować sumień, idei życia politycznego i moralnego. Polak – lojalny obywatel 

Prus czy Rosji może piastować ideę wyodrębnienia narodowego i niepodległego 

bytu państwowego. Trzeba ściśle określić do jakich granic można być lojalnym 
obywatelem państwa” (Niemcy, Rosja i kwestia polska). 

Nasze współczesne „piastowanie idei niepodległości” jeśli nie ma być rytu-

alnym powtarzaniem zaklęcia mającego świadczyć, że spełzliśmy na pozycje 
„myśli zaprzecznej”, musi wyrażać się poszukiwaniem już teraz, w warunkach 

niesuwerennej państwowości, czynników obdarzonych autorytetem pozwalają-

cym uznać je za wyraz i symbol państwa, czynników, których woli podporząd-

kowujemy się tak, jak – w normalnych warunkach – woli władz państwowych. 
Jedynym czynnikiem dysponującym dziś takim autorytetem jest instytucja pry-

matury, w której należałoby ujrzeć, nie tylko deklaratywnie, godność interrexa. 

Wobec każdego zaś „rexa” naród ma pewne obowiązki. Poczuwając się do wy-
pełniania tych obowiązków (a rezygnując z uzurpatorskiego „rozliczania”), in-

augurowalibyśmy nader trafnie naszą edukację państwową. 
 

 

Przypisy 
 

1 Cytat (w oryginale: „Wszak każdy naród co innego niż państwo. Naród ma je-

dynie prawo być jako PAŃSTWO. A państwo zaś jest w stanie pomieścić wszystkich, 

jakichkolwiek, we wspólnej gminie”) pochodzi z dramatu Stanisława Wyspiańskiego 

(1869-1907) pt. Wyzwolenie. 
2 Jean-Baptiste Racine (1639-1699) – francuski tragediopisarz okresu baroku, 

członek Akademii Francuskiej, autor m.in. Andromacha (1667), komedii Pieniacze 

(1668), Bereniki (1670) oraz Atalii (1691). 
3 Russell Kirk (1918-1994) – amerykański myśliciel polityczny, jeden z czołowych 

przedstawicieli myśli konserwatywnej, autor głośnej książki The Conservative Mind 

(1953). 
4 „Przy Tobie Najjaśniejszy Panie stoimy i stać chcemy” – tymi słowami zaczy-

nał się adres sejmu galicyjskiego do cesarza Franciszka Józefa z 10 grudnia 1866 r. 
5 Jacek Kajtoch (1933-) – eseista i krytyk literacki, pracownik naukowy Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego i IBL PAN, w latach 1955-1998 sekretarz literacki pisma „Ruch 

Literacki”. 
6 Leszek Bugajski (1949-) – publicysta, krytyk literacki, w latach 1981-1989 kie-

rownik działu literackiego „Życia Literackiego”, redaktor naczelny „Twórczości” (1997-

1999). 
7 Kazimierz Brandys (1916-2000) – pisarz, eseista, scenarzysta filmowy, wieloletni 

aktywny członek PZPR, z której wystąpił w 1966 r. protestując przeciwko represjom wo-

bec Leszka Kołakowskiego, w drugiej połowie lat 70-tych zaangażowany w działalność 

opozycyjną, od 1981 r. przebywający poza krajem, autor m.in. Matki Królów (1957). 



 
 
 

Aleksander Hall 
 
 

NOWA SYTUACJA – WYZWANIE DLA OPOZYCJI 
 
 

 

Ocena obecnej sytuacji politycznej kraju stanowi jedno z istotnych kryteriów 

różnicujących postawy opinii publicznej, a w szczególności opozycji politycz-

nej. Sądzę, że bardzo ważna linia podziału przebiega pomiędzy zwolennikami 
tezy, iż podstawowe wyróżniki sytuacji ukształtowanej po 13 grudnia nie uległy 

zmianie, a tymi, którzy uważają, że mamy do czynienia z sytuacją, którą można 

określić jako nową. 
Przyjęcie pierwszego z tych stanowisk skłania na ogół do postawy „kon-

serwatywnej”, przejawiającej się tak w formułowanych celach, jak też propono-

wanych metodach działania politycznego i akcji społecznej. Kluczem do roz-

wiązania polskich problemów jest w tej koncepcji powrót „Solidarności” jako 
legalnie działającej organizacji. Daleki jestem od wyrażania poglądu, że „Soli-

darność” to już tylko chwalebna przeszłość. Olbrzymia większość ludzi obecnej 

opozycji politycznej w Polsce – także tych, którzy już przed Sierpniem prowa-
dzili opozycyjną działalność – ma moralne prawo powiedzieć o „Solidarności”: 

„my wszyscy z niej”. Poszukiwanie dla dziedzictwa „Solidarności” form insty-

tucjonalnych i sposobów przełożenia go na nowe fakty społeczne nadal pozosta-

je wielkim polskim problemem. Uważam jednak, że błędem jest poszukiwanie 
wizji przyszłości w modelu życia publicznego i stosunków między społeczeń-

stwem a władzą, jaki ukształtował się w latach 1980-1981. Błędem byłoby rów-

nież, gdyby walka o NSZZ „Solidarność” była jedyną inicjatywą, w której wyra-
żać by się miało dążenie społeczeństwa do podmiotowości. 

Należę do tych, którzy uważają, że obecny czas trudno jest nadal traktować 

statycznie – jako proste przedłużenie epoki pogrudniowej, chociaż jej smutne 
konsekwencje wpływają rzecz jasna na kształt naszej sytuacji. „Nowe” wydaje 

się jednak przeważać nad „starym”. Zanim postaram się ten pogląd uzasadnić, 

jestem zobowiązany w największym skrócie przedstawić to, co uważam za istotę 

czasów pogrudniowych. 
Pogrudniowa konfrontacja odbywała się w warunkach olbrzymiej ze-

wnętrznej presji, której celem było unicestwienie przemian, jakie dokonały się w 

Polsce po Sierpniu 1980 roku. Wywierało je ówczesne radzieckie kierownictwo, 
nieskłonne do tolerowania tak wielkich odstępstw od ideologicznego modelu 
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obowiązującego w krajach realnego socjalizmu. Dziś wiemy, że pomiędzy 

sierpniem 1980 a grudniem 1981 przynajmniej dwukrotnie znajdowaliśmy się  
o krok od bezpośredniej radzieckiej interwencji wojskowej w Polsce. Presja 

radziecka była wywierana przede wszystkim na władze PRL, poważnie ograni-

czając pole ich manewru, ale przynajmniej po 13 grudnia wpływała również na 
postawy przeważającej większości społeczeństwa polskiego, również tej jego 

części, która całkowicie identyfikowała się z „Solidarnością”. Nie ulega wątpli-

wości, że zarówno stosunkowo niewielki zasięg oporu wobec operacji wprowa-
dzenia stanu wojennego, jak też ograniczone poparcie dla pomysłów strajku 

generalnego i manifestacji proponowanych przez solidarnościowe podziemie 

miały swe istotne przyczyny w dość powszechnym przekonaniu, że „przełama-

nie” władzy grozi konfrontacją z ich zewnętrznym sojusznikiem. Był to także 
czas dużego napięcia w stosunkach radziecko-amerykańskich, a w konsekwencji 

również pomiędzy satelitami ZSRR a państwami należącymi do Paktu Północ-

noatlantyckiego. Jest niemal prawidłowością, że taki stan stosunków międzyna-
rodowych powodował w przeszłości zaostrzanie rygorów ideologicznych w 

bloku radzieckim i zwiększanie zależności państw satelickich od „centrum”. 

Wizerunek Związku Radzieckiego w USA i w Europie Zachodniej po inwazji 

Afganistanu i wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce był na tyle zły, że do-
datkowe koszty, jakie wiązały się z eskalacją represji w Polsce, niewiele by mu 

już zaszkodziły. 

Jakie cele stawiali przed sobą ludzie sprawujący władzę w Polsce wprowa-
dzając stan wojenny? 

Z perspektywy czasu nie potwierdziły się prognozy sformułowane  

w pierwszych miesiącach stanu wojennego w wielu środowiskach „Solidarno-
ści” i opozycji politycznej. Władze nie zmierzały ani do przywrócenia czystego 

modelu stalinowskiego, ani też do ustanowienia na trwałe rządów wojska. Dąży-

ły raczej do restauracji modelu przedsierpniowego: odzyskania pełnego mono-

polu rządzenia, sterowania społeczeństwem, pełnej kontroli nad gospodarką. 
Plan ten wymagał rozbicia „Solidarności” i innych organizacji, które usamo-

dzielniły się lub powstały po sierpniu 1980, nie zamierzając spełniać funkcji 

„pasów transmisyjnych” systemu. Głównym narzędziem realizowania tej polity-
ki władzy były struktury aparatu państwowego; metodą – administracyjna, są-

dowa i policyjna represja. 

Celem, jaki wybrała ta część społeczeństwa, która zdecydowała się na prze-
ciwstawienie się pogrudniowej polityce władzy, było przede wszystkim dopro-

wadzenie do powrotu „Solidarności” jako legalnej organizacji, szerzej powrót do 

sytuacji sprzed 13 grudnia 1981 roku. Ośrodki przewodzące (lub usiłujące prze-

wodzić) tej części społeczeństwa, która identyfikowała się z „Solidarnością”, 
zamierzały wymusić ustępstwa władzy, organizując różnorodną presję spo-

łeczną, która miała znaleźć swą kulminację w przypływie fali rewolucyjnej w 
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postaci strajku generalnego kierowanego przez solidarnościowe podziemie. Me-

toda – strajk generalny, masowe demonstracje uliczne – miała być rewolucyjna, 
natomiast cel nie miał rewolucyjnego charakteru. Stanowił go kompromis mię-

dzy władzą i społeczeństwem oparty o logikę, jaka ujawniła się w Porozumie-

niach Sierpniowych. Charakterystyczną cechą tamtego czasu był niemal zupełny 
brak przestrzeni pozwalającej na uczestniczenie w życiu publicznym w sposób 

niezależny od władzy. Obóz rządzący postanowił zepchnąć wszelkie działania 

opozycyjne do podziemia. Trzeba też stwierdzić, że znaczna część środowisk 
solidarnościowych szybko przyzwyczaiła się do tych „reguł gry”, rezygnując z 

wypychania na „powierzchnię” inicjatyw społecznych. Polityce władzy chciano 

przeciwstawić „społeczeństwo podziemne”. Przestrzeń dla działania społeczne-

go i wyrażania nonkonformistycznych postaw w szerokiej skali społecznej da-
wał Kościół. Jego polityczne znaczenie zdecydowanie wzmocniło się. Nie znaj-

dziemy jednej symbolicznej daty otwierającej nowy okres. Narastały jednak 

nowe zjawiska i zmieniała się sytuacja wokół Polski. Co się zmieniło? 
Nie sposób odpowiedzieć na to pytanie nie próbując sporządzić bilansu po-

litycznego stron konfliktu, który w grudniu 1981 roku wkroczył w swą drama-

tyczną fazę. Co osiągnęła władza? Udało się jej zdelegalizować i w znacznym 

stopniu ograniczyć, a w niektórych przypadkach nawet położyć kres działalności 
organizacji, w których widziała w okresie przedgrudniowym zagrożenie dla 

własnego monopolu rządzenia. Ograniczeniu uległa baza społeczna skłonna 

czynnie wspierać opozycję polityczną, ale samo zjawisko opozycji politycznej 
stało się trwałym elementem polskiej rzeczywistości. Nie udało się przywrócić 

układu przedsierpniowych stosunków pomiędzy obozem władzy a społeczeń-

stwem. Nie udało się przywrócić sterowności społeczeństwem. Ideologia legi-
tymizująca system uległa powszechnej kompromitacji. Kryzys mechanizmów 

systemu społeczno-politycznego wzmacniany zapaścią gospodarczą powoduje, 

że potrzeby społeczne, również te najbardziej rudymentarne, nie są zaspakajane 

przez opiekuńcze w teorii państwo socjalistyczne. Jakkolwiek w społeczeństwie 
dominują obecnie postawy apatii, braku wiary w skuteczność nacisku na władzę, 

to zasięg zjawiska politycznego konformizmu jest wyraźnie węższy niż przed 

Sierpniem. Nie udało się wytworzyć żadnych mechanizmów regulujących i 
amortyzujących społeczne i polityczne konflikty. W sytuacji głębokiego kryzysu 

gospodarczego, drastycznego obniżania się stopy życiowej całych dużych grup 

społecznych zwiększa się prawdopodobieństwo kolejnego wybuchu, który wcale 
nie musi przebiegać pokojowo, według wzorca z sierpnia 1980 roku. 

Co osiągnęli ludzie „Solidarności”, którzy po 13 grudnia zdecydowali się 

na przyjęcie postawy oporu? Nie zapobiegli delegalizacji NSZZ „Solidarność”. 

Zamiary wymuszenia zmiany ekipy rządzącej czy wymuszenia na obozie spra-
wującym władzę kompromisu na kształt Porozumień Sierpniowych drogą straj-

ku generalnego, strajków nękających, demonstracji ulicznych itp. zawiodły, a 
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proponowane metody działania spotykały się z coraz większym sceptycyzmem 

społeczeństwa. Trudno dziś powiedzieć, aby „Solidarność” sprawowała rząd 
dusz przygniatającej większości Polaków, jak było niewątpliwie w najlepszym 

okresie legalnego działania Związku. W społeczeństwie poszerzył się znacznie 

zasięg postawy obserwatora, nieidentyfikującego się ani z obozem władzy, ani z 
szeroko rozumianą opozycją. Rozszerzył się zasięg wewnętrznej emigracji i 

postaw różnorodnej ucieczki od polskiej rzeczywistości. 

Pomimo to opozycja polityczna – różnicująca się pod względem ideowym i 
programowym – stała się zjawiskiem zakorzenionym w tkance społecznej. Iden-

tyfikuje się z nią znaczna część opinii publicznej. Jest to zjawisko jakościowo 

nowe w krajach „realnego socjalizmu”. Wytwarza się opinia publiczna w skali 

kraju i lokalnych środowisk, poddająca ocenie publiczne zachowania jednostek i 
wywierająca pewien wpływ na dokonywane wybory życiowe.  

W porównaniu z czasami przedsierpniowymi ograniczony został zasięg proce-

sów atomizacji społecznej, a przestrzeń pomiędzy jednostką, rodziną a wspólno-
tą narodową zaczęła powoli zapełniać się związkami pośrednimi. Pozostał 

wreszcie daleki od rozwiązania problem „Solidarności”. Rozmaicie go rozumie-

ją środowiska opiniotwórcze. Społeczeństwo dalekie jest od jednomyślności  

w ocenie perspektyw jego rozwiązania. Dla jednych polega on na wydobyciu  
z solidarnościowego doświadczenia tego, co trwałe i najcenniejsze, i poszukiwa-

niu dla tego dziedzictwa wyrazu w faktach społecznych i nowych rozwiązaniach 

instytucjonalnych. Dla innych sprowadza się on do żądania powrotu „Solidarno-
ści” w jej historycznym kształcie, a dla jeszcze innych do uznania przez pań-

stwowego pracodawcę prawa pracowników do posiadania własnych niezależ-

nych związków zawodowych. NSZZ „Solidarność” nadal posiada międzynaro-
dowe poparcie i uznanie – w szczególności ruchu związkowego. Dziedzictwo 

„Solidarności” uzyskało bardzo wysoką ocenę w nauczaniu Jana Pawła II, 

szczególnie w trakcie ostatniej pielgrzymki po Polsce. Z pewnością wywrze to 

wpływ na miejsce, jakie doświadczenie „Solidarności” zajmie w świadomości 
ogółu Polaków. 

Tak wygląda bilans pogrudniowej epoki. Można teraz próbować opisać 

nowe elementy polskiej rzeczywistości, odpowiedzieć na pytanie, co się zmieni-
ło. Istotnej zmianie uległ klimat i reguły gry politycznej w Polsce. Opozycja 

polityczna uzyskała znaczny zakres tolerancji dla swych działań (i nie jest rzeczą 

najważniejszą, czy ten fakt uzna się za rezultat jej konsekwencji i determinacji 
czy rozsądku władzy). Poszerzyła się niepomiernie przestrzeń dla działań jaw-

nych i jakkolwiek istnieją i często wydajnie pracują struktury podziemne, to ich 

tajny charakter ma charakter umowny, często po prostu symboliczny. Przebytą 

drogę może dobrze wyrażać porównanie dwóch obrazów: z początku roku 1984, 
gdy czołowi działacze „Solidarności” i ówczesnej opozycji siedzieli w więzie-

niach oskarżeni o zbrodnie przeciwko państwu, bądź ukrywali się;  
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i obecnej sytuacji, gdy spotykają się oficjalnie z zachodnimi mężami stanu, by-

wają na tych samych przyjęciach w ambasadach państw zachodnich, co przed-
stawiciele władzy, a wiceprezydent USA w polskiej telewizji wychwala Lecha 

Wałęsę
1
. 

Opozycja pluralizuje się. Dzisiaj dychotomiczny podział: władza – opozy-
cja niewiele już mówi o istocie polskiej politycznej rzeczywistości. W niektó-

rych opozycyjnych środowiskach ujawnił się nurt działań zmierzających do le-

galizacji. Powołanie Towarzystwa Przemysłowego w Krakowie, starania o To-
warzystwo Gospodarcze w Warszawie, legalizacja „Res Publiki” wydają się 

początkować głębsze procesy. 

Rozluźnieniu ulegają rygory cenzury. Rozszerza się pole działania dla pry-

watnej i spółdzielczej przedsiębiorczości. 
Obóz władzy nadal lęka się społeczeństwa, nie posiada – jak się wydaje – 

jednolitej wizji reformy państwa, ale przeżywa kryzys swej ideowej tożsamości, 

zdaje sobie sprawę z coraz mniejszej skuteczności dotychczasowych technik 
kierowania państwem. Wie także, że zmiany zachodzące w ZSRR stawiają go  

w obliczu nowej sytuacji. On także podlega procesom wewnętrznej dyferencjacji. 

Jego światlejsi przedstawiciele muszą zdawać sobie sprawę z dramatyzmu wy-

zwania, jakie stanowi dla kraju, ale także dla władzy zapaść gospodarcza Polski. 
Istotnym elementem polskiej sytuacji jest także kształtowanie się nowej 

świadomości ekonomicznej w szerokich kręgach społeczeństwa. Najogólniej 

polega ona na odchodzeniu od myślenia kategoriami socjalistycznymi, na zała-
maniu się nadziei, że etatystyczne recepty mogą przynieść rozwiązanie polskich 

problemów gospodarczych. Rozszerza się zasięg postaw, w których przejawia 

się branie przez jednostkę odpowiedzialności za gospodarczy byt własny i ro-
dziny. Energia społeczna uległa znacznemu przesunięciu ze sfery politycznej na 

rzecz inicjatyw gospodarczych podejmowanych poza sektorem państwowym. 

Zmienia się także międzynarodowe położenie Polski. Procesy zachodzące 

w Związku Radzieckim są przedmiotem różnorodnych interpretacji. Choćby 
jednak przyjąć najbardziej pesymistyczny pogląd – którego nie podzielam – 

dotyczący ich istoty i uznać, że przede wszystkim mają na celu zmianę „image” 

ZSRR w świecie w celu stępienia czujności Zachodu, uzyskania dostępu do 
zachodnich kredytów i technologii oraz powstrzymania procesu militarnego 

wzmacniania się Ameryki i jej sojuszników, to i tak stwarzają one korzystniejszą 

koniunkturę dla sprawy polskiej. Powiększają się możliwości działania sił nieza-
leżnych w Polsce, a obóz władzy nie znajduje się pod zewnętrzną presją ukie-

runkowaną na wtłaczanie społeczeństwa polskiego przy pomocy presji  

w ciasny gorset państwa ideologicznego. Nie popadając w megalomanię można 

stwierdzić, że sytuacja w Polsce pozostaje dla zachodniej opinii publicznej waż-
nym sprawdzianem tendencji politycznych w całym bloku wschodnim oraz in-

tencji radzieckiego kierownictwa. Otwierają się więc – przynajmniej w teorii – 
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możliwości poszukiwania nowych rozwiązań politycznych i gospodarczych  

w Polsce, w tym także innego modelu stosunków pomiędzy władzą i opozycją. 
Sytuacja jest więc nowa, co nie oznacza, że we wszystkich dziedzinach lep-

sza. Z pewnością nie jest lepsza w gospodarce, ekologii – słowem w sferze okre-

ślającej materialne warunki życia społeczeństwa. Powoduje to frustrację, kształ-
towanie się zjawiska pesymizmu co do przyszłości ojczyzny. Takie nastroje 

wydają się dzisiaj dominować w społeczeństwie. Natomiast jest to sytuacja nie-

porównanie korzystniejsza dla prowadzenia śmielszych działań politycznych. W 
paradoksalny sposób powaga położenia gospodarczego kraju, niepozwalająca 

już na zadowalanie się półśrodkami, „klajstrowanie” kryzysu, stwarza przesłanki 

dla podjęcia reform. 

Stan kraju stawia opozycję przed nowym wyzwaniem. Nie powinna ona 
szukać już wzorców w przeszłości. Nie może ograniczyć się do organizowania 

zewnętrznej presji na struktury państwa i starań o uzyskiwanie płaszczyzn, na 

których mogłoby się odtwarzać normalne życie narodu, kształtować jego du-
chowa suwerenność obok i pomimo państwa. Nie może także dać się wpisać  

w system struktur, wypełniających funkcje pasów transmisyjnych systemu, atrap 

lub w najlepszym razie wentyli bezpieczeństwa. 

Opozycja powinna podjąć walkę o państwo – o to, aby stało się ono rze-
czywiście skutecznym narzędziem realizacji narodowego interesu Polaków. 

Geneza obecnej formy polskiej państwowości i projekt ideologiczny w ogromnej 

mierze kształtujący mechanizmy jej funkcjonowania powodował, iż ogół społe-
czeństwa nigdy nie mógł identyfikować się z państwem, a ważne jego odłamy 

po prostu uważały je za obce. Te same przyczyny powodowały, że rządzący 

uważali państwo za instrument narzucania społeczeństwu swej ideologii. W tych 
warunkach – pomimo widocznej ewolucji w ciągu czterdziestu z górą lat – pań-

stwo nie wypełniało swych obowiązków wobec narodu w sposób właściwy. 

Utrzymanie tego modelu państwa, dotychczasowych relacji zachodzących po-

między społeczeństwem a władzą, grozi narodowi historyczną przegraną. Odzy-
skiwanie przez naród państwa trzeba widzieć jako proces ewolucyjny, dokonu-

jący się z wyczuciem międzynarodowych realiów. Proces ten musi mieć charak-

ter etapowy. Aby opozycja polityczna mogła skutecznie  
w nim uczestniczyć, musi być świadoma celu: państwa obywatelskiego, w któ-

rym władza wyrasta z szerokiej podstawy społecznej, a naród jest suwerenem – 

państwa stwarzającego ramy dla rozwoju pluralistycznego społeczeństwa, ale 
także drogi, jaką trzeba przebyć. Opozycja polityczna jest niezbędna, aby droga 

ta mogła zostać przebyta. Zarazem wymaga to od niej spełnienia kilku podsta-

wowych warunków: 

– Odrzucenia pokusy traktowania takich wartości jak niepodległość i de-
mokracja jako utopii czy też haseł służących mobilizacji mas. Trzeba je ujmo-
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wać w kategoriach politycznych i szukać realnych politycznych metod dla ich 

przybliżania. 
– Wyłonienia z siebie czytelnych społecznie orientacji ideowo-politycz-

nych, dysponujących programami definiującymi także cele bieżące. Jest to nie-

zbędny warunek, aby opozycja polityczna mogła w przyszłości rzeczywiście 
wziąć odpowiedzialność za państwo, a postulat wolnych wyborów nie był jedy-

nie sloganem propagandowym. 

– Wyrzeczenia się myślenia o obozie władzy w kategoriach brania rewanżu 
– przy jednoczesnym zachowaniu świadomości, że fiasko jego ideologii wcale 

nie oznacza wyrzeczenia się przezeń obrony monopolu rządzenia, ani związa-

nych z nim przywilejów. 

 
*  *  * 

 

Opozycja polityczna w Polsce ma więc przed sobą trudną drogę. Niekoncesjo-
nowane życie polityczne ma w Polsce rządzonej przez partię komunistyczną 

niedawne tradycje. Geneza zjawiska opozycji w drugiej połowie lat siedemdzie-

siątych związana była z dokonywaniem raczej wyborów moralnych: obroną 

podstawowych wartości, sprzeciwem wobec systemu „realnego socjalizmu” – 
aniżeli z tworzeniem pozytywnych programów politycznych i szkół myślenia 

politycznego. Fakt ten nie sprzyjał kształtowaniu się w polskiej opozycji reali-

stycznej myśli politycznej o stosunkach polsko-radzieckich. 
Polityka radziecka wobec Polski realizowana w erze Breżniewa nie dawała 

podstaw do poszukiwania polsko-rosyjskiego „modus vivendi”. Nie dopuszczała 

ideologicznych odstępstw. Na tym tle w ramach polskiej opozycji zbyt łatwo 
zyskiwały popularność koncepcje prometejskie, wiążące nadzieje na rzeczywiste 

zmiany w Polsce z upadkiem Związku Radzieckiego, z powstaniem uciskanych 

narodów. Zbyt łatwo przyjmowano jako aksjomat tezę o niereformowalności 

radzieckiego systemu. Utrzymanie się tych koncepcji jako reprezentatywnych 
dla polskiej opozycji mogłoby tylko przynieść umocnienie pozycji PZPR jako 

jedynego obliczalnego czynnika politycznego w Polsce. Zmiany zachodzące w 

ZSRR – nie przesądzając ich trwałości – stwarzają szanse otwarcia nowego, 
opartego na innych zasadach rozdziału w stosunkach polsko-radzieckich. Sprzy-

jają temu: odchodzenie od ideologicznej ortodoksji, demaskacja stalinizmu, w 

szczególności terroru jako metody rządzenia, a także powolne, ale dokonujące 
się odsłanianie prawdy o przeszłości stosunków polsko-radzieckich. Procesy 

cywilizacyjne w ZSRR powinny sprzyjać reorientacji polityki radzieckiej wobec 

Polski. Jest ona konieczna, aby mógł nastąpić istotny postęp w stosunkach pol-

sko-rosyjskich. Ważne jest, aby opozycja polityczna  
w Polsce wyzwanie historycznego czasu właściwie odczytała i potrafiła mu 

sprostać. 
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UWAGI O POLITYCZNEJ SYTUACJI  
OPOZYCJI W POLSCE 

 

 

 

Czas polityczny płynie obecnie w Polsce szybko i to chyba szybciej niż kiedy-

kolwiek od pierwszych tygodni stanu wojennego. A co istotne, to że ów poli-

tyczny czas zaczęliśmy znowu mierzyć przede wszystkim w dniach i tygo-

dniach, nie jest wynikiem przekształceń politycznych spowodowanych jakąś 
zdecydowaną presją społeczną. Nową sytuację określiły przemiany w Związku 

Radzieckim oraz ostrożne kroki liberalizacyjne władzy, z których pierwszym, 

najbardziej spektakularnym, była ubiegłoroczna amnestia dla więźniów poli-
tycznych. Opozycja została zmuszona do ponownego zdefiniowania założeń 

programowych realizowanych przez siebie działań politycznych, do przypo-

mnienia celów zasadniczych, jakie przyświecają podejmowanym inicjatywom. 
Trzeba było dać odpowiedź na pytanie o sens opozycji w realiach Polski roku 

1987. I można od razu stwierdzić, że opozycja w swych rozmaitych nurtach  

o ile nie bezpośrednio, to przynajmniej pośrednio udzieliła wyraźnej odpowiedzi 

na owe zasadnicze pytanie. Okazało się również, iż odpowiedź ta odzwierciedla 
różne style myślenia, filozofie polityczne, różne realizmy, różne odpowiedzial-

ności. 

 
*  *  * 

 

Opisywane ożywienie polityczne dokonuje się w sytuacji, w której podstawowe 
wyznaczniki położenia Polski pozostają niezmienne. Bowiem ta konstelacja 

międzynarodowa, która w 1944 roku zdeterminowała najbliższą przyszłość Pol-

ski i Polaków, do dziś nie uległa decydującym przekształceniom. Podział naszej 

części świata na „Wschód” i „Zachód” wówczas dokonany wykazuje dużą sta-
bilność. Obie strony wydają się zainteresowane utrzymaniem status quo. Jeżeli 

zaś chodzi o jakiekolwiek próby jego modyfikacji, to prym wiedzie tu strona 

wschodnia: pośrednio – przez dynamiczny ekspansjonizm w Trzecim Świecie. 
Natomiast strona zachodnia gros wysiłku skupia przede wszystkim na konser-

wowaniu układu. Tendencja ta jest widoczna nawet w polityce amerykańskich 

„jastrzębi”. W poszczególnych ruchach antykomunistycznych w bloku wschod-
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nim widzą oni głównie potencjalne źródło kłopotów mocarstwowego rywala, a 

tym samym szansę konsolidacji i wzmocnienia Zachodu. W każdym razie nie 
mamy do czynienia z rzeczywistą, realizowaną w praktyce „doktryną wyzwala-

nia”. Zaangażowanie polityczne na arenie międzynarodowej ma tu zawsze swoje 

strategiczne granice. 
Po drugiej wojnie światowej ci politycy w Polsce, którzy nie chcieli przyjąć 

do wiadomości, iż nowy układ sił w Europie, z decydującą rolą ZSRR w środ-

kowej i wschodniej części kontynentu, w zasadniczy sposób określa możliwości 
akcji politycznej w kraju, skazywali się na polityczny anachronizm, czasem 

polityczne awanturnictwo i nieodpowiedzialność, zawsze zaś, prędzej czy póź-

niej, na polityczną przegraną. Z biegiem czasu do wszystkich liczących się opo-

zycyjnych organizacji i ugrupowań dotarło, choć bardzo często po dramatycz-
nych doświadczeniach, iż rządy komunistów w Polsce są uwarunkowane czyn-

nikami geopolitycznymi. Spowodowało to dwojakiego rodzaju reakcje. Albo 

wycofanie się z jakiejkolwiek aktywności publicznej, uznanie, że wszelkie dzia-
łania w tej sytuacji są pozbawione sensu, przynoszą tylko straty, albo podjęcie 

inicjatyw o charakterze wychowawczym, realizowanych niejako „poza” pań-

stwem. Tak rozumiana opozycja ogłaszała désintéressement wobec instytucji 

władzy, wpływając co najwyżej pośrednio na sytuację kraju przez kształtowanie 
ideowego oblicza pewnych grup i środowisk społecznych. W ciągu ostatnich 

kilku lat obraz ten uległ poważnym zmianom. 

W Polsce wciąż jeszcze nie ma dylematu kto rządzi w kraju, jest to bowiem 
rozstrzygnięte czynnikami geopolitycznymi, ale aktualnym jest już problem jak 

rządzi. To znaczy, iż działaniem politycznie bezsensownym jest próba faktycz-

nego zakwestionowania komunistycznej władzy w obecnych warunkach, nato-
miast rzeczą konieczną jest organizowanie aktywności niezależnych środowisk 

w kierunku rekonstrukcji społeczeństwa obywatelskiego, modyfikowanie w 

miarę możliwości instytucji państwa, tak by obiektywnie pełniły one coraz bar-

dziej służebną rolę wobec społeczeństwa. Założenie takie musi uznać możliwość 
„unarodowienia” i deideologizacji pewnych obszarów i funkcji instytucji pań-

stwowych. Czy jest to możliwe? 

 
*  *  * 

 

Początki PRL łączą się z zakwestionowaniem podmiotowości politycznej naro-
du. Cała późniejsza historia tej formy państwowości polskiej, to historia prób 

uobywatelnienia się społeczeństwa i unarodowienia państwa. Wysiłki te okazały 

się w dużej mierze skuteczne; trudno porównać dzisiejszą sytuację z czasami 

stalinowskimi, bądź z rzeczywistością innych krajów „demokracji ludowej”. 
Wyraźną ewolucję przebył w Polsce również obóz władzy – od wyalienowanej 

społecznie, nielicznej i agenturalnej grupy, bezwzględnej w realizowaniu zało-
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żeń totalitarnego komunizmu, niszczeniu społeczeństwa, do obozu cieszącego 

się wcale niemałym zapleczem społecznym, traktującego z przymrużeniem oka 
wiele z podstawowych pryncypiów ideologicznych marksizmu, myślącego kate-

goriami nie tylko ściśle partykularnymi, ale i ogólnopaństwowymi (przynajmniej 

w pewnych sferach), choćby z tego względu, iż to właśnie w nich zawierają się 
wszystkie podstawowe interesy grupy rządzącej. Długa to droga – od fizycznego 

likwidowania jakiejkolwiek opozycji, jawnej czy konspiracyjnej, do zastanawia-

nia się, czy w celu uniknięcia kolejnego kryzysu politycznego nie warto dopu-
ścić do legalnego zafunkcjonowania „realistycznej” części opozycji i faktyczne-

go tolerowania istnienia pozostałych jej odłamów. 

Świadomość tej ewolucji posiada nawet sam obóz władzy. Ciekawa jest 

również komunistyczna reinterpretacja doświadczenia ponad czterdziestoletnich 
rządów. Komuniści przyznają się dziś publicznie, iż władzę objęli nie  

w wyniku spontanicznej rewolucji społeczno-politycznej, lecz z rozkazu i naka-

zu Moskwy. Ale zadają jednocześnie pytanie – jaką alternatywę miała wówczas 
Polska? W powojennych realiach międzynarodowych taką alternatywą mogła 

być tylko republika radziecka. Tworząc PRL komuniści jednocześnie zabezpie-

czali w jedyny możliwy sposób polski interes narodowy, ratowali odrębność 

Polski, choćby prawną, w stosunkach międzynarodowych, odrębność terytorium 
narodowego, doprowadzali do odzyskania Ziem Zachodnich. Słowem – stwarza-

li szansę na przyszłość. To tylko reinterpretacja, zbyt łatwo  

w dodatku prześlizgująca się po niszczycielskich, w stosunku do własnego naro-
du, dokonaniach komunistycznej władzy. Ale ciekawy jest sam fakt poszukiwa-

nia innych niż ideologiczne uzasadnień własnych rządów. 

Amnestia dla więźniów politycznych, przeprowadzona pod koniec roku 
1986, została odebrana jako zapowiedź nowego kursu obozu rządzącego. Wyda-

je się jednak, że sam fakt amnestii i wydarzenia, które po nim nastąpiły (liberali-

zacja prasy, stworzenie szerszych możliwości gospodarczych dla prywatnego 

kapitału, legalizacja towarzystw gospodarczych, Rada Konsultacyjna, debit dla 
„Res Publiki”), są konsekwencją znacznie wcześniej przyjętych założeń. Myślę 

tutaj o roku 1980. Wtedy bowiem, pierwszy raz na szerszą skalę, komuniści 

przyjęli możliwość uwzględnienia czynnika społecznego w konstruowaniu rze-
czywistości politycznej państwa. I nawet w momencie, kiedy stanąwszy wobec 

faktycznego zakwestionowania ich rządów w Polsce, sięgnęli po drastyczne 

środki represji politycznej, nie zrezygnowali z myśli o poszerzeniu zakresu śro-
dowisk uczestniczących w życiu państwa, godząc się przy tym na sporą autono-

mię i samodzielność ewentualnych partnerów. Co więcej sukces na tym odcinku 

uczynili warunkiem rzeczywistej stabilizacji w kraju. Nie jest chyba przypad-

kiem, że w ekipie gen. Jaruzelskiego zabrakło miejsca dla frakcji „wściekłych”, 
którzy mieli przecież bardzo prostą receptę na spokój w Polsce. Dlatego nie 

powinno specjalnie szokować, że korzystając najśmielej z wszystkich państw 
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obozu komunistycznego z koniunktury, jaką wytworzyły przemiany wewnętrzne 

w Związku Radzieckim, ekipa gen. Jaruzelskiego, politycznie w pełni panując 
nad sytuacją w kraju, zainicjowała szereg ostrożnych prób poszukiwania jakie-

goś modus vivendi ze stroną społeczną. Stało się to tym pilniejsze, że Kościół, 

pomimo swojego olbrzymiego znaczenia, nie jest zainteresowany w utworzeniu 
politycznego duumwiratu z komunistycznym rządem. 

Na nową sytuację w Polsce różnie zareagowały poszczególne środowiska 

opozycyjne. Pierwsza, dominująca postawa charakteryzuje się rewolucyjnym 
postrzeganiem rzeczywistości politycznej. Tu o każdej instytucji społecznej 

myśli się w kategoriach przydatności do walki z komunistami, która to walka 

staje się zresztą bardziej realizacją „mesjanistycznego” przesłania, niż weryfi-

kowalnego planu politycznego. W myśleniu takim nie ma miejsca na autonomię 
poszczególnych sfer i instytucji życia społecznego. W oparciu o kryterium poli-

tyczne można przeprowadzić precyzyjną ocenę postaw moralnych społeczeń-

stwa. Zresztą rewolucjonistów porusza przede wszystkim świat własnych idei i 
pomysłów wykoncypowanych w separacji od życia „spacyfikowanego” narodu. 

Myślenie to, w dużej mierze przejęte od systemu, opiera się na założeniu, iż 

wszelkie programy, wszelkie instytucje i obszary życia społecznego są jedynie 

instrumentem, bądź polem do mobilizowania nastrojów. Praca ta  
w odpowiednim momencie musi zaowocować zbiorowym, zdecydowanym wy-

stąpieniem, które zmiecie znienawidzony reżim. Podobnym programom nie 

towarzyszy refleksja geopolityczna, ani państwowa. Zresztą pojęcie państwa, 
utożsamiane z obozem rządzącym, stało się również obiektem zasadniczej nie-

chęci. Państwo, każde państwo, jest w tym widzeniu odbierane jako zagrożenie 

społeczeństwa i czynnik wobec niego zewnętrzny. Przeciętny działacz miesz-
czący się w omawianej formacji myśli raczej o środkach politycznego oddziały-

wania, niż o zasadniczych celach, dla realizacji których zostaje powołana, przy-

najmniej teoretycznie, dana inicjatywa. Środki te są właśnie na ogół absoluty-

zowane, stają się celem samym w sobie. Działanie jest tu niejako sposobem i 
formułą życia, wszystko się w nim zawiera. Przestaje być postrzegane jako ze-

spół racjonalnych posunięć, inspirowanych oczywiście refleksją etyczną, ale 

mających zrealizować konkretne, ograniczone zadanie. To musi być zawsze 
ogólnie pojęty „ruch”, ciągła mobilizacja, tak aby przygotować ów dzień,  

w którym wszystko się nareszcie dokona. Przyjęcie wyłączności kryterium poli-

tycznego powoduje niedostrzeganie znaczenia przemian świadomości społe-
czeństwa, jego pojęć i wartości oraz uniemożliwia zrozumienie i zaakceptowa-

nie organiczności, autonomii życia społecznego. Pojęcie samej polityki jest re-

dukowane do socjotechniki, pozwalającej, w naszym konkretnym przypadku, 

odpowiednimi hasłami i postulatami zmobilizować masy i dokonać jednorazo-
wej, całościowej systemowo-politycznej zmiany. 
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Omawiany styl myślenia politycznego ujawnił się również w trakcie prze-

biegu III pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II do ojczyzny. Trudno powstrzymać 
się od refleksji, że wielu znanych działaczy opozycyjnych doszło w swym dzia-

łaniu i myśleniu do politycznego zaułka, skoro jedyną nadzieję na szerszą akcję 

upatrują w socjotechnicznym wykorzystaniu zgromadzenia wiernych na Mszy 
św. odprawianej przez Papieża, a przeprowadzone demonstracje, obejmujące po 

kilka, kilkanaście tysięcy uczestników, uznają za oszałamiający sukces. 

Wymienione działania nie powinny być nawet interpretowane w katego-
riach jakiejś makiawelicznej przebiegłości, czy zimnego cynizmu. Lepiej mówić 

tu o politycznej bezprogramowości. W końcu liczy się tylko przeprowadzana 

akcja, a jeżeli dziś nie może to być bunt intelektualistów, ani socjalny protest 

robotników, można sięgnąć chociażby po kontestację młodzieżową i pacyfizm. 
Choć szczerze mówiąc nie wiem, jak można traktować poważnie manifesty pro-

gramowe ruchu „Wolność i Pokój”, który jest przecież ostatnio sztandarową 

inicjatywą środowisk radykalnych. Jeżeli konsekwentnie udałoby się zrealizo-
wać zamierzenia jego działaczy, nasza zależność od Związku Radzieckiego 

zwiększyłaby się jeszcze bardziej. Wschodni sąsiad musiałby bowiem zapewnić 

swoje militarne interesy w Polsce bezpośrednio, poprzez rodzaj okupacji woj-

skowej. Ponadto nie da się ukryć, że takie ruchy jak „WiP” kontestują nie tylko 
system władzy komunistycznej, ale w ogóle tradycyjne wartości społeczne  

i narodowe, i jest wątpliwe, czy doprowadzają do wzmocnienia społeczeństwa w 

rozgrywce z komunistycznymi rządami. 
Drugą wyraźnie zarysowaną grupą są działacze zaliczani przez władze do 

„realistycznej części opozycji”. Uznają oni, iż wbrew komunistom niewiele 

można w Polsce zrobić. A w związku z tym, że obecna ekipa rządząca powodo-
wana różnymi przyczynami wewnętrznymi i międzynarodowymi szuka sposo-

bów uwiarygodnienia siebie w społeczeństwie, należy te tendencje wykorzystać 

dla prac pożytecznych z narodowego punktu widzenia. Podjęcie działań poli-

tycznych razem z przedstawicielami obozu władzy (na terenie Sejmu, rad naro-
dowych, Rady Konsultacyjnej itp.) pozwoli poszerzyć wpływ społeczeństwa na 

instytucje państwowe, kształt podstawowych regulacji prawnych. Oczywiście 

istotnym osiągnięciem byłoby zrealizowanie wymienionych zamierzeń. Nasuwa 
się jednak pytanie o realność tych oczekiwań. Rządzący nie czynią w tym kraju 

żadnych koncesji z powodu jakiejś swoistej filantropii politycznej. Decydując 

się na nie mają zawsze na uwadze konkretne cele. Obecnie chodzi głównie o 
zabezpieczenie się na możliwe sposoby przed niekontrolowanymi wybuchami 

społecznymi, których perspektywa staje się coraz bardziej realna w katastrofal-

nej sytuacji ekonomicznej kraju. Stąd próby poszerzenia swojego zaplecza poli-

tycznego i społecznego, próby znalezienia bezpiecznego dla rządzących sposobu 
rozładowania energii społecznej. Do tego dochodzą jeszcze uwarunkowania 

międzynarodowe (oczekiwanie na zachodnie kredyty, reakcja na oznaki odprę-
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żenia w stosunkach międzynarodowych). Wątpliwościami napawa fakt, że prak-

tycznie jedynym adresatem wysiłków władz są grupy intelektualistów skupiają-
ce po kilka, kilkanaście osób, ludzi prawych,  

o dużej wiedzy, ale nieposiadających zaplecza i oparcia w szerszych środowi-

skach społecznych czy politycznych. Tym samym ludzie ci stają się raczej od-
biorcami ograniczonych koncesji niż partnerem kompromisu (choćby nawet 

bardzo cząstkowego). Uniemożliwia to w zasadniczy sposób realizację szer-

szych koncepcji politycznych. Grupy zainteresowane podjęciem propozycji eki-
py rządowej zdają sobie na ogół sprawę, że tej ostatniej chodzi raczej o nazwi-

ska, niż o szukanie współpracowników do przeprowadzenia zasadniczej reformy 

systemu. Mają jednak nadzieję, że znalazłszy się blisko centrum,  

w którym zapadają decyzje o znaczeniu ogólnopaństwowym, uda się jednak 
wywalczyć szereg istotnych zmian systemowych w Polsce. Czy rzeczywiście się 

uda – można wątpić. Przynajmniej w ten sposób. Zresztą czas będzie tu najlep-

szym weryfikatorem. Według nas takie inicjatywy mogą co najwyżej zdynami-
zować pewne procesy społeczne, nie mogą natomiast zainicjować zjawisk  

rzeczywiście nowych i znaczących. Uznajemy wysiłki wspomnianych osób.  

Z pewnością przyniosą one określone korzyści społeczeństwu (nowe pisma, 

wydawnictwa, zmuszenie rządu do większego zainteresowania się sprawą za-
grożenia ekologicznego kraju itd.), ale zapewne źle by się stało, gdyby opozycja 

przyjęła omawianą koncepcję działalności. Natomiast określanie takich inicja-

tyw mianem „lokajstwa” jest oburzające. Można i trzeba polemizować, pokazy-
wać błędne założenia, dyskutować skuteczność postaw i działań politycznych, 

ale po inwektywy sięgają zwykle ci, którym zabrakło argumentów, a nie zbywa 

na ambicjach. 
Obok „neopozytywistycznych” koncepcji działania coraz częściej uwidacz-

nia się kierunek, który zakładając rezygnację z koncepcji polityki narodowej, 

kreślenia programu dla całego społeczeństwa, skupia się na konstruowaniu nie-

wielkich środowisk twórczych. Dla takich „poetów polityki” wartością jest samo 
formalne istnienie grupy i możliwości legalnej prezentacji własnych przemyśleń. 

W ten sposób, realizując poszczególne inicjatywy, wzbogaca się społeczeństwo, 

buduje się jego świadomość. Tworzy się istotne zjawiska kulturalne, które mogą 
zadecydować o obliczu cywilizacyjnym społeczeństwa. Przy takiej koncepcji 

działania realnym jest jednak zagrożenie, iż istnienie grupy, czy wydawanego 

przez nią pisma, stanie się wartością nadrzędną, a sukces sprawy zostanie utoż-
samiony z sukcesem polityka. Tym samym na każdą sytuację, która może poten-

cjalnie zagrozić wynegocjowanemu status quo, zaczyna się patrzeć jednoznacz-

nie. Partykularna inicjatywa przesłania perspektywę przemian w skali ogólno-

społecznej i staje się elementem stabilizacji politycznej w rozumieniu władz. 
Moim zdaniem realizować szerokie koncepcje polityczne może tylko ruch o 

rzeczywistym zapleczu społecznym, zapleczu, które jest dla niego jednocześnie 
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źródłem realnej siły i płaszczyzną tworzenia samodzielnej polityki. Są to ele-

menty mogące gwarantować podmiotowość strony społecznej w konstruowaniu 
cząstkowych kompromisów z władzą. Nawet zresztą jeżeli nie dochodzi do for-

malnego consensusu, to opozycja mająca charakter ruchu społecznego  

i tak kształtuje rzeczywistość kraju, przynajmniej pośrednio. Raz, że może reali-
zować podstawowe cele obok i pomimo ekipy rządzącej, a dwa, że ta ostatnia, 

prędzej czy później musi przyjąć do wiadomości fakt przeobrażania się społe-

czeństwa, jego struktur, wartości i aspiracji. 
Chodzi o to, by taki ruch społeczny w sposób zdecydowany walczył o una-

rodowienie szeregu istotnych instytucji życia publicznego. Rezygnując z metody 

rewolucyjnej, z kwestionowania rządów komunistycznych w skali całego pań-

stwa, należy uczynić płaszczyzną ewentualnego starcia lub porozumienia bardzo 
konkretne sprawy. Trzeba realizować pewne pozytywne cele społeczne, których 

osiągnięcie jest konieczne dla każdej społeczności narodowej. Nie można ich 

traktować instrumentalnie, stawiać z myślą o przysporzeniu kłopotów rządzą-
cym. W wielu sprawach należy organizować presję społeczną, która, mam tego 

pełną świadomość, będzie się zderzać z większym lub mniejszym oporem 

władz. Rządzący pogodzili się już z pluralizmem światopoglądowym Polaków, 

obecnie jest czas walki o instytucje życia społecznego, które ów pluralizm mo-
głyby praktycznie wyrażać i realizować. Kierunki działań na dziś to przede 

wszystkim obrona wolności szkoły, rozszerzenie obszaru prywatnej przedsię-

biorczości, walka o rzeczywistą reformę gospodarczą, pluralizm związkowy, 
niezależne młodzieżowe organizacje ideowe. Działania te mieszczą się w pro-

gramie dezideologizacji państwa rządzonego przez komunistów, którzy wciąż 

jeszcze traktują wymienione sfery jako dogodne pole poszerzania swojej domi-
nacji. Osobną sprawą jest walka o uznanie statusu prawnego Kościoła Katolic-

kiego, z zaakceptowaniem jego prawa do działalności społecznej, charytatywnej 

i wychowawczo-edukacyjnej, przez wysiłki na rzecz obalenia ustawy dopusz-

czającej możliwość zabijania dzieci nienarodzonych. Każde ustępstwo władzy w 
tych dziedzinach trzeba odnotować jako zjawisko pozytywne. Politycznie nie-

istotne są bowiem intencje czynnika rządzącego, ważne są fakty przezeń stwa-

rzane. 
Przy tak zarysowanej formule ruchu opozycyjnego trzeba założyć, że mogą 

istnieć obszary, gdzie zainteresowania władzy i opozycji są zbieżne. Dostrzega-

my przede wszystkim dwie takie płaszczyzny. To po pierwsze położenie mię-
dzynarodowe Polski, uznanie, że degradacja znaczenia kraju na tym forum jest 

bardzo niekorzystna i niebezpieczna dla całego narodu i w przyszłości, nawet 

przy mocno sprzyjającej koniunkturze, może zaważyć na szansach zrealizowania 

podstawowych funkcji państwa wobec społeczeństwa. Drugą płaszczyzną jest 
ekonomia. Totalne załamanie gospodarcze może mieć skutki katastrofalne z 

punktu widzenia naszego interesu narodowego. Tym samym gospodarcza izola-
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cja Polski od świata zachodniego musi być przez nas oceniana nie tyle jako śro-

dek represjonujący reżim komunistyczny w Warszawie, ale jako jeszcze jeden 
czynnik ograniczający możliwości faktycznego poszerzenia suwerenności naro-

dowej, doprowadzający w rezultacie do dalszego uprzedmiotowienia sprawy 

polskiej, do zagrożenia elementarnej podmiotowości narodu ze strony najbliż-
szych sąsiadów. 

Ewolucja obozu władzy w Polsce w ciągu minionych czterdziestu lat jest 

ewidentna. Jest to proces odchodzenia od ideologii marksistowskiej w kierunku 
realiów życia narodu. Mowa jednak o procesie, który trwa. Z pewnością daleko 

jeszcze do jego zakończenia. Komunizm stracił już zupełnie pozytywną moc 

oddziaływania, nie daje dziś żadnej perspektywy. Wydaje się, że większość w 

elicie władzy ma tego pełną świadomość. Nie oznacza to jednak, że ideologia 
przestała się liczyć. Ujawnia się przede wszystkim jej destrukcyjny, ograniczają-

cy wpływ. Sprawa to wyraźna w dziedzinie ekonomii i szkolnictwa. Ponadto 

jeżeli władza nie ma sankcji społecznej, ideologia marksistowska, choć martwa i 
zmurszała, jest jedyną legitymacją rządzącej elity. 

Czasem proces obumierania ideologii marksistowskiej ujawnia się w formie 

specyficznego nihilizmu. Straciwszy własny ideowy punkt odniesienia, komuni-

ści wszystkie inne propozycje ideowe postrzegają jako groźne niebezpieczeń-
stwo. Stąd agresywna walka z katolicyzmem w szkole. Próbuje się tutaj nie tyle 

zaszczepić marksowski pogląd na świat, co przede wszystkim zrelatywizować 

postawy społeczne, zakwestionować propozycje katolickie na zasadzie czystej 
negacji. Rzecz jasna tendencjom tym trzeba przeciwstawiać się bardzo ostro. 

W „Polityce Polskiej” udowadniano już, że PRL nie jest państwem, innym 

razem, że z pewnością nim jest. W tym artykule nie chodzi o jurydyczne ustale-
nie. Możemy pozostać na poziomie politycznej pragmatyki, bądź powszechnych 

intuicji społecznych. W sierpniu 1980 roku gdańscy stoczniowcy identyfikowali 

się mocno z państwem, nawet w tej formie, jaką przyjęło ono po 1945 roku, 

deklarując jednocześnie poczucie obcości wobec instytucji władzy tego państwa. 
Świadomi zewnętrznych ograniczeń sytuacji polskiej byli w stanie tolerować i 

uznawać rządy komunistów, o ile spełnią one podstawowe wymagania społe-

czeństwa. Nie widzę powodów, aby z owej warunkowości zrezygnować. Komu-
niści mogą reprezentować interesy państwa polskiego wobec Rosji, mogą, bo są 

dla Moskwy ciągle jedyną „obliczalną” stroną polityczną  

w Polsce. Ale co ważne, dla Rosjan mniej liczy się obecnie ideologiczna orto-
doksja. Oczywiście decydujący jest rodowód władzy, weryfikujący i zabezpie-

czający jej dyspozycyjność wobec Centrum, ale równie istotna jest sprawność w 

zapewnieniu normalnego egzystowania państwa, zarówno w sferze politycznej, 

jak i ekonomicznej. Komuniści szukają dziś nowego modelu swoich rządów w 
Polsce. Trzeba tę ewolucję dostrzegać i wzmacniać. 
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Dziś gros opozycji w Polsce sprawia wrażenie „zawekowanej” w rzeczywi-

stości roku 1982. Istnienie opozycji stało się wartością samoistną i bezwzględną, 
niezależną od podstawowych celów społecznych, jakie ta opozycja miała zreali-

zować. W dłuższej perspektywie stan taki jest nie do utrzymania. Życie ma swo-

je prawa. Nawet neo-związki, które zostały powołane z myślą o zniszczeniu 
ruchu zawodowego, spełniają obecnie funkcje ochronne przed państwowym 

pracodawcą, czasem w ramach wręcz spektakularnych (nie namawiam jednak do 

zapisywania się do OPZZ, chodzi mi tutaj tylko o ilustrację procesu). Jeżeli opo-
zycja traci kontakt z rzeczywistością społeczną kraju, władzy tym łatwiej przy-

chodzi wiązanie energii społecznej w tworzonych przez siebie organizacjach 

fasadowych. 

 
*  *  * 

 

A zatem dostrzegam potrzebę ruchu społeczno-politycznego, którego działania 
miałyby charakter nie tylko rewindykacyjny, ale byłyby również świadomym 

urzeczywistnieniem pewnego porządku społecznego. Sądzę, że powinien on być 

inspirowany i określany przez zasady katolickiej nauki społecznej, a tym samym 

zasady realizmu i odpowiedzialności wobec własnego narodu. Inspiracja dorob-
kiem katolicyzmu społecznego oznacza przyjęcie poszanowania autonomii życia 

społecznego, uznanie, że realizacja każdego z podstawowych celów społecznych 

nie może być traktowana instrumentalnie, bowiem owoce, jakie przynosi reali-
zacja któregokolwiek z postulatów, mają swoją odrębną, autonomiczną wartość 

(na przykład w sferze edukacji). Inspiracja ta wiąże się  

z przyjęciem zasady pomocniczości polityki i państwa wobec życia społecznego, 
wizji polityki opartej na etyce. Katolicka doktryna społeczna uczy w końcu po-

szanowania rzeczywistości, odnoszenia działań do konkretnej zbiorowości, kon-

kretnych ludzi i wartości, które ich spajają, a nie do utopii politycznych,  

w których żyjące społeczeństwo, a nawet naród w sensie historycznym, są tylko 
instrumentem. Mowa tu jedynie o inspiracji katolicyzmem. Postulowany ruch 

społeczny nie miałby być ruchem konfesyjnym. Nie byłoby to ani celowe, ani 

sensowne. Nawet sam Kościół jest daleki od promowania konfesyjnych struktur 
politycznych. 

Mam świadomość, że ruchu społecznego nie można zadekretować. Są sytu-

acje, w których można zaledwie wypracować zasady programu oraz zbudować 
stosunkowo szeroką kadrę aktywnych działaczy. Ale jeżeli myśli się o sytuacji 

polskiej, trzeba ów wysiłek podjąć już dzisiaj. Sądzę, iż otwierają się przed spo-

łeczeństwem nowe możliwości, pojawia się szansa na rzeczywistą opozycję 

polityczną, opozycję, która przekroczyłaby próg polityki „gestu  
i protestu”. Koniunktura międzynarodowa sprzyja nam jak nigdy dotąd od kilku, 

kilkunastu lat. I w dużej mierze od nas zależy, czy w Polsce kolejny raz obróci 
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się koło swoistego determinizmu historycznego, czy też nie. Czy kolejna „od-

wilż sewastopolska”
1
 zaowocuje w Polsce siłą inercji po kilku latach niekontro-

lowanym wybuchem, czy też uda się ująć budzącą się energię społeczną  

w ramy realnej polityki narodowej. 

Istnieje pewna psychologiczna trudność przy konstruowaniu takiego ruchu 
politycznego. Aktywności nie nakręca tutaj mit konspiracji, nie ma poczucia 

uczestnictwa w permanentnej rewolucji (choćby pokojowej), gdzie liczy się 

głównie działanie, a nie finalny efekt akcji. Nie ma też oparcia w koncesjach 
władzy, jakie można uzyskać wybierając „neopozytywistyczną” koncepcję poli-

tyki. Pomimo tego właśnie w formule ruchu społecznego widzę szansę dla zre-

alizowania bardzo konkretnych celów, które wymieniłem w tym artykule. Jed-

nak prawdą jest, że taki ruch, to ciągle raczej sfera potencjalnych możliwości, 
niż politycznej rzeczywistości kraju. 

 

*  *  * 
 

W latach siedemdziesiątych opozycja musiała budzić Polaków uśpionych rze-

czywistością dekady gierkowskiej. Trzeba było przypominać podstawowe poję-

cia, bronić podstawowych wartości. Dziś trzeba i można robić ciągle to samo, 
ale walcząc jednocześnie o konkretne cele będące już wyraźnie określonymi 

etapami na drodze do suwerenności narodu. To znaczy, że należy odtwarzać  

z jednej strony podstawowe pojęcia polityczne i ekonomiczne, kultywować war-
tości narodowe, a z drugiej tworzyć stałe nastawienie społeczne, tak aby przy 

sprzyjającej koniunkturze Polacy myśleli w pierwszym rzędzie o tym, jak odbu-

dować system edukacji szkolnej, zrealizować postulat pluralizmu związkowego, 
albo jak uzdrowić gospodarkę, a nie o tym, jak rozbić Rosję i przynieść wolność 

np. Uzbekistanowi. 

Na początku artykułu wskazałem kilka bardzo ważnych, najbliższych do 

zrealizowania zadań. Wykonanie któregokolwiek z nich warunkuje postawienie 
następnych kroków na drodze ku pełnej podmiotowości narodu. Wszak, po-

wtórzmy to jeszcze raz, suwerenność nie wyrasta z próżni moralnej, ekonomicz-

nej, demograficznej, czy politycznej. 
Oczywiście nie wierzę w jakąś jedynie słuszną koncepcję działalności poli-

tycznej. Niemniej sądzę, że uważna analiza pozwala wyodrębnić kilka czynni-

ków stałych, które warunkują położenie Polaków. Są to głównie czynniki geopo-
lityczne. Dlatego można powiedzieć, iż istnieje coś takiego jak polityka polska, 

rzecz jasna o ile formułuje się tę politykę poprzez pryzmat interesu narodowego. 

Właśnie tak rozumianą politykę polską, na miarę swych ograniczonych możli-

wości, wraz z grupami i środowiskami politycznymi podobnie myślącymi, 
chcemy współkształtować i współtworzyć. 
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*  *  * 

 
Adam Michnik pisze dziś o różnych realizmach, prezentując realizm swojego 

środowiska jako realizm wierności ideom „Solidarności”, zaś realizm „nowych 

realistów” jako rezygnację z wierności „Solidarności” na rzecz doraźnie pojętych, 
partykularnych korzyści. Efektowna to figura publicystyczna, ale niezbyt solidna 

w opisie postaw Polaków zaangażowanych w politykę. Sądzę, że pojęciem 

znacznie dokładniej określającym działania różnych grup jest odpowiedzialność. 
I wokół tego pojęcia rozgrywają się zasadnicze dylematy ludzi zaangażowanych 

politycznie w Polsce. Odpowiedzialność wobec narodu, społeczeństwa, które 

chce się reprezentować – czy partykularny interes grupy. Przyporządkowanie 

działań interesowi narodowemu (łączącemu materialne  
i duchowe elementy narodowego bytu) – czy wyłącznie autoekspresja danego 

środowiska politycznego. Suwerenność narodu, niepodległość państwa jako 

konkretne cele – czy slogany do mobilizowania nastrojów. 
 

 

Przypisy 
 

1 Nawiązanie do złagodzenia polityki caratu, które nastąpiło po klęsce Rosji  

w wojnie krymskiej (1853-1856, jedną z jej najważniejszych aren był Sewastopol). 

Aleksander II (1818-1881) zdecydował się wówczas m.in. na zniesienie poddaństwa 

chłopów, skrócenie służby wojskowej, wprowadzenie prawa do obrońcy, niezawisłości  

i nieusuwalności sędziów. Absolutna władza cara nie została jednak ograniczona,  

a skala reform nie zadowoliła wielu środowisk. 
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CZYNNIK STAŁY – ROSJA! 
 

 

 

Stosunek do Rosji i Niemiec to problemy, które stale muszą być podejmowane 

przez polską myśl polityczną. Bodaj ważniejszym jeszcze zadaniem jest kształ-

towanie w społeczeństwie umiejętności polityczno-realnego i racjonalnego my-

ślenia o naszych dwóch najważniejszych sąsiadach. Pozostaje tu wiele do zro-
bienia. W swym szkicu pragnę skupić uwagę na naszym stosunku do Rosji. Po-

między sierpniem 1980 a grudniem 1981 polskie społeczeństwo toczyło  

z kierownictwem radzieckiego państwa Wielką Grę. Skończyła się ona polską 
przegraną. Trudno jednak oprzeć się refleksji, że do tej przegranej w istotny 

sposób przyczyniły się błędy przez nas samych zawinione. Oczywiście bardzo 

trudno jest powiedzieć, co by było gdyby… Z dużą pewnością można jednak 

sformułować pogląd, że nie umieliśmy do końca wykorzystać historycznej szan-
sy, jaka otworzyła się przed nami w wyniku Polskiego Sierpnia. Wielką Grę z 

Rosją prowadziliśmy nieumiejętnie.  

W sferze wielkiej polityki ruch Solidarność zdobył się jedynie na deklarację 
o poszanowaniu sojuszów i „Posłanie do narodów i ludzi pracy Europy 

Wschodniej”
1
. Polityczne i intelektualne elity ruchu nie zdołały zarysować reali-

stycznych, a zarazem bardziej długofalowych koncepcji naszego postępowania 
wobec Rosji. Jedne cechował doraźny pragmatyzm, wyrażający się  

w koncentrowaniu wszystkich sił na rozwiązywaniu kolejnych kryzysowych 

sytuacji, inne ulegały pokusie konstruowania wizji, w których zapomniano  

o realiach miejsca i czasu, a program celów perspektywicznych brano za pro-
gram celów bieżących. 

W szerokich kręgach ruchu (co niemal równoznaczne ze społeczeństwem) 

szybko zwyciężyła tendencja, aby pójść po najmniejszej linii oporu – wykrzy-
czeć głośno to wszystko, co dotąd było zakazane, pokazać prawdziwe uczucia  

i sentymenty. Stąd cała fala niezależnych publikacji „rozliczeniowych” o prze-

szłości polsko-rosyjskiej i polsko-radzieckich stosunków, stąd popularność 
„niedźwiadków” – karykatur Breżniewa, w których zamieszczaniu prześcigało 

się wiele związkowych biuletynów, stąd wreszcie królowanie „problematyki 

radzieckiej” w uwolnionej spod kontroli cenzury twórczości kabaretowej. Rzecz 

jasna nie był to żaden spisek. Działo się to spontanicznie. Polacy zachłysnęli się 
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wolnością i korzystali z niej. Psychologicznie było to całkowicie zrozumiałe, 

politycznie – niewątpliwie szkodliwe. Zachęcało przeciwnika do rozprawy, da-
wało mu propagandowe argumenty. W fakcie, iż społeczeństwo nie potrafiło 

konsekwentnie narzucić sobie samoograniczeń, a jego elity polityczne nie umia-

ły pokazać niebezpieczeństw wynikających z tego stanu rzeczy  
i zaproponować alternatywnych zachowań, upatrywać należy jeden z naszych 

podstawowych błędów popełnionych pomiędzy Sierpniem a Grudniem. 

 

Polacy wobec Rosji 

Jaki jest stosunek ogółu Polaków do Rosji i Rosjan? Niewątpliwie najbardziej 

charakterystyczną jego cechą jest wrogość, której towarzyszy spora doza pogar-

dy. Przyczyny tego stanu rzeczy są aż nazbyt oczywiste. Szukać ich należy w 
przeszłości i teraźniejszości polsko-rosyjskich stosunków. Nie ma tu i być nie 

może wspólnej miary krzywd. Od początku XVIII wieku wahadło przesuwa się 

w zasadzie tylko w jedną stronę – to Polacy są krzywdzeni przez Rosjan. Na 
dziedzictwo przeszłości nakłada się teraźniejszość. Zależność od Rosji jest pod-

stawową przyczyną uniemożliwiającą Polakom swobodne kształtowanie życia 

narodowego, budowę suwerennego państwa będącego wyrazem woli narodu, 

Grudzień 1981 był kolejnym bolesnym przypomnieniem tej prawdy. Nasz pa-
triotyczny, niepodległościowy ethos kształtował się i w dalszym ciągu jest 

kształtowany w bezpośredniej, bądź pośredniej konfrontacji z Rosją. Charakte-

rystyczny rys pogardy, jakim naznaczony jest nasz stosunek do Rosji i Rosjan, 
również stanowi konsekwencję przeszłych i teraźniejszych doświadczeń. Spoty-

kaliśmy się przecież przede wszystkim z brutalną przemocą i podstępem. Nie z 

tym, co w Rosji wielkie i zasługujące na szacunek, ale z tym, co bezwzględne  
i podłe. Obcość cywilizacyjna oraz odmienność typów życia zbiorowego są ko-

lejnymi czynnikami pogłębiającymi przepaść pomiędzy nimi a nami. Bez wąt-

pienia istnienie tej przepaści spełniało z naszego punktu widzenia przede 

wszystkim pozytywną rolę. Chroniło przed rusyfikacją, a potem sowietyzacją, 
ułatwiało obronę tożsamości i duchowej niepodległości narodu. Był to czynnik 

korzystny zwłaszcza w tych okresach naszej historii, gdy najważniejsze było 

przetrwanie. Gdy jednak otwierały się możliwości prowadzenia z Rosją gry – co 
prawda bardzo rzadko zdarzało się to na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci – 

mogącej przynieść pożądaną ugodę a nawet porozumienie, antyrosyjskie nasta-

wienie naszej patriotycznej opinii publicznej okazywało się czynnikiem utrud-
niającym, a niekiedy nawet uniemożliwiającym działania zmierzające  

w tym kierunku. 

Inną cechą naszego stosunku do Rosji i Rosjan jest niewątpliwie sprawa 

ignorancji, gdy chodzi o znajomość problematyki naszego potężnego, wschod-
niego sąsiada.  
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Najczęściej popełniane błędy to utożsamianie państwa radzieckiego z naro-

dem rosyjskim, niezrozumienie specyfiki wielonarodowego organizmu, dostrze-
ganie w ZSRR prostej kontynuacji dawnej Rosji, a co za tym idzie niedocenianie 

uwarunkowań ideologicznych w polityce tego mocarstwa. 

Czy Polacy doceniają siłę Rosji? Czy się jej boją? Przed Sierpniem odpo-
wiedziałbym twierdząco, ale doświadczenia 16 miesięcy polskiej wolności spo-

wodowały, że dziś trudno jest mi udzielić tak jednoznacznej odpowiedzi.  

Doświadczenia wyniesione ze starć polsko-rosyjskich powinny skłaniać do 
doceniania rosyjskiej potęgi. Jakkolwiek udało się nam zachować umocnioną 

świadomość narodową i dążenia niepodległościowe, nie ulegliśmy rusyfikacji, 

ani sowietyzacji, to jednak nie potrafiliśmy pomimo wielu zrywów i ogromnych 

ofiar wyzwolić się spod rosyjskiej dominacji. Polska Niepodległa okazała się 
tylko dwadzieścia lat trwającym epizodem. Niesuwerenna państwowość, to z 

pewnością coś znacznie lepszego niż nieposiadanie jej w ogóle, ale z pewnością 

nie zadowala narodowych aspiracji Polaków. Świadomość rosyjskiej siły  
i realiów międzynarodowych, powstałych w wyniku II wojny światowej, z pew-

nością wpływa na samoograniczenie się społeczeństwa w prowadzonej przez nie 

walce z komunistycznym reżimem w ciągu całego powojennego okresu. Doty-

czyło to zarówno celów, jak i metod walki. Trzeba jednak także stwierdzić, że 
na aktywność dość szerokich kręgów społeczeństwa polskiego ta świadomość 

działała w okresie przedsierpniowym paraliżująco. Argumentacja z reguły była 

ta sama: „Nie możemy nic zrobić, bo Rosja” oraz „Jeżeli nawet udałoby się nam 
doprowadzić do istotnych przemian w Polsce, musi to spowodować narodową 

katastrofę – radziecką interwencję”. Z pewnością u wielu powyższa argumenta-

cja była usprawiedliwieniem bierności czy konformizmu – swoistą ideologią 
strachu, ale nie u wszystkich. Znaczna część Polaków naprawdę tak myślała.  

A jednak równocześnie do tych zjawisk występowało inne – życzeniowe 

myślenie o Rosji. 

W czasie, gdy niemal na całym świecie Rosja uważana była za jedno  
z dwóch supermocarstw, ubiegające się o hegemonię na naszym globie, u nas 

nierzadko można było spotkać ludzi poważnych, uchodzących za polityczne 

autorytety, którzy zapewniali, że „Rosja jest kolosem na glinianych nogach”, 
niemal rozpadającym się na naszych oczach. Jakaś część polskiej opinii publicz-

nej skłonna była przyjmować ten pogląd, zapewne dlatego, że ludzie chętnie 

uważają za prawdę to, co chcieliby, aby prawdą było.  
Pomiędzy sierpniem 1980 a grudniem 1981 w polskim społeczeństwie do-

konała się znamienna ewolucja. Sierpień 1980 – czas wielkiej nadziei, był zara-

zem czasem wielkiego niepokoju. Obawialiśmy się reakcji ZSRR. Ten niepokój, 

mniej widoczny w Trójmieście czy Szczecinie, można było niemal fizycznie 
wyczuć w czasie tych pamiętnych dni w Warszawie. Niewątpliwie świadomość 

radzieckiego zagrożenia wpłynęła w istotny sposób na realizm politycznych 
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postulatów sierpniowych strajków i literę zawartych wówczas porozumień, for-

malnie nienaruszających zasad ustrojowych PRL, w tym monopolu partii komu-
nistycznej na sprawowanie władzy w państwie. 

Z upływem czasu, w miarę odnoszenia przez „Solidarność” kolejnych suk-

cesów świadomość zewnętrznego zagrożenia systematycznie malała – tak  
w szerokich kręgach społeczeństwa, jak też w zdecydowanej większości jego elit. 

Im dalej od Sierpnia ’80, tym większa pewność siebie. Zaczęło dominować 

przekonanie, że „skoro dotąd nie wkroczyli, to już nie wkroczą”. Jesienią 1981 
stosunkowo niewiele ludzi obawiało się rychłej konfrontacji z zewnętrzną siłą. 

Wystarczyło kilkanaście miesięcy względnej wolności, aby skutecznie za-

trzeć, a w każdym razie przyćmić pamięć o doświadczeniach, również i tych 

bardzo nieodległych. 
 

*  *  * 

 
Bywają czasy i okoliczności, w których nie sposób prowadzić realnej polityki, 

gdy pozostaje jedynie strzec wartości, świadomości i substancji narodu. Taka 

właśnie sytuacja zaistniała w polsko-rosyjskich stosunkach po roku 1943. Rosja 

Stalina nie szukała z Polską ugody, nawet najbardziej dla siebie korzystnej. Nie 
chciała polskiego partnera, a jedynie wasala i to podporządkowanego bez reszty 

– politycznie, ideologicznie i gospodarczo. Układ sił i wynikająca z niego cał-

kowita dysproporcja pomiędzy rosyjskim i polskim potencjałem w istocie prze-
kreśliły naszą swobodę manewru. Zwłaszcza, gdy zachodni alianci dali Stalino-

wi wolną rękę w urządzaniu wschodniej Europy. Walczyliśmy jeszcze, bo wal-

czyć musieliśmy, nie mieliśmy już jednak szans na odniesienie politycznego 
sukcesu.  

Rzeczywistość polsko-rosyjskich stosunków odbiła się fatalnie na naszej 

powojennej niepodległościowej myśli politycznej. Myśl polityczna, godna tego 

miana, musi wskazywać nie tylko cele perspektywiczne, ale także drogę, metody 
dochodzenia do nich. Musi być zakorzeniona w rzeczywistości, budować plany 

na przyszłość w oparciu o realne siły i procesy już występujące, bądź takie, któ-

rych pojawienie się w przyszłości można przewidzieć uwzględniając coś więcej, 
niż tylko pobożne życzenia. Bardzo często myśl ta ograniczała się  

w tym okresie jedynie do pokazywania celów perspektywicznych, nierzadko 

zresztą przedstawianych jako znajdujące się już w zasięgu ręki. 
Tę ocenę trzeba odnieść do przeważającej części dorobku wojennej  

i przedwojennej emigracji, a także krajowych ośrodków niepodległościowych 

takich jak „Ruch”, przeważająca część Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywa-

tela, a potem Konfederacji Polski Niepodległej. Częstokroć ujawniał się w nich 
następujący sposób rozumowania:  
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1) Przyczyną naszych nieszczęść, a przede wszystkim braku niepodległości 

jest Rosja (ZSRR). 
2) Z systemem radzieckim kompromis nie jest możliwy.  

3) ZSRR jest ostatnim imperium kolonialnym świata i tak jak dawne impe-

ria skazane jest na upadek. Problem narodowościowy jest jego piętą achillesową. 
4) Nasza walka o niepodległość jest nierozerwalnie związana z walką  

o niepodległość nierosyjskich ludów i narodów ZSRR, w szczególności zaś tych, 

z którymi byliśmy związani historycznymi więzami w ramach dawnej Rzeczy-
pospolitej. 

5) W pełni osiągniemy nasz cel, gdy imperium legnie w gruzach.  

Rozumowanie to jest dobrze osadzone w naszej niepodległościowej, anty-

rosyjskiej tradycji, nawiązuje do hasła „za naszą i waszą wolność” oraz do dzie-
dzictwa Rzeczypospolitej wielu narodów. Ma jednak dwie podstawowe wady:  

– skazuje nas na trwały antagonizm z Rosją, i to każdą Rosją, wykluczając 

jakiekolwiek z nią porozumienie  
– uzależnia szanse na naszą niepodległość od zasadniczej przemiany poli-

tycznej mapy Europy Środkowej i Wschodniej i od ukształtowania się całkowi-

cie nowego układu sił w świecie, w którym nie ma miejsca dla Rosji jako mo-

carstwa. 
Z drugiej zaś strony tragizm polskiego wojennego i powojennego losu ro-

dził koncepcje, które odwołując się do kategorii realizmu politycznego i geopoli-

tyki sprowadzały się do godzenia się z rzeczywistością i rezygnowania w ogóle z 
bardziej długofalowych celów, a nawet uzasadniania praktyki współdziałania z 

władzą komunistyczną w dziele ubezwłasnowolniania społeczeństwa. Najbar-

dziej jaskrawym przykładem tych koncepcji była linia realizowana przez Bole-
sława Piaseckiego

2
 i jego PAX. Dziś zwolennicy tych koncepcji znajdują swe 

miejsce w PRON-nie. Ta pseudo-realistyczna orientacja nie zdobyła sobie w ca-

łym powojennym okresie liczącego się, autentycznego społecznego poparcia. 

 
*  *  * 

 

Jakie wnioski można wyciągnąć z tych rozważań? Wydaje się, że społeczeństwo 
polskie jest dobrze przygotowane do odpierania zagrożeń rusyfikacyjnych  

i sowietyzacyjnych, dobrze przystosowane do trwania i wytrwania w oporze, ma 

silnie rozwiniętą świadomość należnych mu narodowych praw. Posiada wystar-
czającą liczbę ludzi i środowisk przypominających o imponderabiliach, w tym 

naszym prawie do niepodległości. Nie jest natomiast dostatecznie przygotowane 

do prowadzenia z Rosją politycznej rozgrywki – do realnego, politycznego, a nie 

tylko emocjonalnego myślenia o niej. Nie jest przygotowane do stwarzania w 
stosunkach polsko-rosyjskich pozytywnych faktów, nawet wówczas, gdy temu 

sprzyjają okoliczności. 
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Podstawy myślenia o Rosji 

1. W myśleniu o ZSRR często można się spotkać z dwoma skrajnymi ujęciami. 
Pierwsze chce widzieć w państwie radzieckim prostą kontynuację dawnej car-

skiej Rosji. Przyjmuje, że podstawowe kierunki wewnętrznej a zwłaszcza zagra-

nicznej polityki ZSRR zostały odziedziczone po caracie, a także, że Lenin, Sta-
lin, Breżniew byli niekoronowanymi carami – kontynuatorami polityki  

i następcami Iwana Groźnego, Piotra I, Katarzyny II czy Mikołaja I. 

Ideologia komunistyczna stanowi jedynie użyteczne narzędzie służące im-
perialnej polityce. Słowem, ZSRR – to Rosja dzisiaj. 

Drugie ujęcie, którego najwybitniejszym przedstawicielem jest Aleksander 

Sołżenicyn
3
, stwierdza całkowite zerwanie ciągłości historycznej oraz ideowej 

pomiędzy dawną Rosją, a ZSRR. Widzi w komunizmie uniwersalne zło, którego 
chronologicznie pierwszą ofiarą stały się Rosja i rosyjski naród. ZSRR to już nie 

Rosja, lecz przede wszystkim ideologiczne, komunistyczne państwo, w którym 

Rosjanie stanowią najliczniejszą grupę poddanych. Sądzę, że prawda leży gdzieś 
pośrodku. Historycznie ukształtowany rosyjski model państwa oraz życia zbio-

rowego niewątpliwie ułatwił powołanie komunistycznego eksperymentu właśnie 

w Rosji. Wiele kierunków radzieckiej polityki zagranicznej rzeczywiście stano-

wi kontynuację szlaków wytyczonych w czasie caratu. 
ZSRR jest na pewno przekształconą formą rosyjskiej państwowości. Dlate-

go też często w tym tekście używam zamiennie pojęć Rosji i ZSRR, gdy mowa  

o państwie. Nie rozumie się jednak Związku Radzieckiego, gdy zapomni się, że 
jest to państwo ideologiczne i nie wyciągnie z tego faktu wszystkich należytych 

wniosków. Ideologia stanowi legitymację władzy rządzącej elity, ona jest jed-

nym z głównych zworników wielonarodowego tworu państwowego, a także 
całego systemu państw zwasalizowanych. Ona czyni wreszcie z Moskwy głów-

ne centrum międzynarodowego ruchu komunistycznego i wciąż jeszcze najbar-

dziej wpływowy jego ośrodek dyspozycyjny. Dzięki ideologii przywódcy pań-

stwa radzieckiego mają wielu potężnych sojuszników nie tylko w krajach „trze-
ciego świata”, ale i na Zachodzie.  

I doprawdy nie jest ważne, czy ludzie kierujący polityką ZSRR rzeczywi-

ście uważają się za wiernych uczniów Marksa, Engelsa i Lenina, a także czy 
partyjny establishment w państwach satelickich serio traktuje frazesy o interna-

cjonalistycznych więzach i ideowo-moralnej wspólnocie łączącej ich z radziec-

kimi towarzyszami. Ważne jest to, że bez tej ideologicznej postawy radziecki 
system imperialny w jego obecnym kształcie przestałby istnieć. Nie musiałoby 

to zresztą oznaczać trwałego upadku Rosji, choć trudno sobie wyobrazić, aby 

uniknęła ona gwałtownych wstrząsów. Dla nas, dla Polaków ideologiczny cha-

rakter państwa radzieckiego jest czynnikiem zdecydowanie niekorzystnym. 
Utrudnia porozumienie pomiędzy narodami polskim i rosyjskim oraz znalezienie 

płaszczyzny współpracy tam, gdzie nasze interesy zbiegają się z rosyjskimi. 
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Przesądza on także, iż ZSRR dobrowolnie nie zaakceptuje
 
rządów niekomuni-

stycznych, chociażby miały one prorosyjską orientację i respektowały rosyjską 
rację stanu.  

Są przesłanki pozwalające prognozować zmierzch radzieckiej potęgi,  

a nawet załamanie się radzieckiego państwa. Narastają zjawiska i procesy kryzy-
sowe:  

– niewydolność gospodarcza i pogłębianie się luki technologicznej w sto-

sunku do Zachodu, 
– anachroniczność modelu politycznego i gospodarczego, w którym skostnia-

łe struktury i mechanizmy władzy blokują możliwość przeprowadzenia niezbęd-

nych reform, 

– wzrost tendencji odśrodkowych wśród nierosyjskich narodów i ludów 
ZSRR, wzmacniany niekorzystnymi dla Rosjan trendami demograficznymi, 

– dążenia wolnościowe i niepodległościowe w państwach znajdujących się 

w strefie radzieckiej dominacji. 
Nic jednak nie wskazuje – o ile nie nastąpi światowy kataklizm wojenny, 

którego nie można wykluczyć – by zjawiska te miały doprowadzić w najbliż-

szych latach do gwałtownego załamania się imperium. Przeciwnie, mamy  

w tym przypadku do czynienia z długotrwałymi procesami, które trzeba liczyć w 
długie lata, a nawet w dziesięciolecia. Zresztą nie wszystkie są zdeterminowane, 

niektóre mogą być przezwyciężone drogą systemowych reform – mało prawdo-

podobnych, ale jednak możliwych. 
W każdym razie ci, którzy już teraz doszukują się „śmiertelnych drgawek” 

imperium, kierują się wiarą i wyobraźnią, a nie rzetelną analizą rzeczywistości. 

Widzą to, co chcieliby widzieć. Dziś, jutro i zapewne pojutrze Związek Ra-
dziecki pozostanie wielkim mocarstwem, wywierającym potężny wpływ na losy 

nie tylko Polski i naszej części Europy, ale i świata. 

2. Sformułować można następującą tezę – dopóki w Europie obowiązywać 

będzie porządek jałtański, a Związek Radziecki pozostanie państwem ideolo-
gicznym, utrzymanie rządów komunistycznych w Polsce będzie dla kierownic-

twa radzieckiego sprawą o podstawowym znaczeniu. W tej kwestii nie można 

mieć złudzeń. Jedynym kierownictwem w Polsce, które jest dla ZSRR do przy-
jęcia, jest kierownictwo komunistyczne. Nie jest i nie może nim być żadne inne, 

choćby najbardziej skłonne do uwzględnienia radzieckich interesów. 

Odsunięcie komunistów od władzy może dokonać się w Polsce jedynie  
w sytuacji istotnej zmiany układu sił w Europie i w świecie, znaczącego kryzysu 

bądź załamania się radzieckiej potęgi, wreszcie w przypadku zmiany charakteru 

państwa radzieckiego. 

3. Za polską sprawę gotowi są cierpieć i umierać Polacy. I to bynajmniej 
nie wszyscy. Tylko dla nich jest ona najważniejsza. Rządy i opinia publiczna 

państw tzw. wolnego świata mogą odczuwać dla niej sympatię, udzielać popar-
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cia, nigdy jednak nie wystawią na szwank swoich własnych interesów. Dla Za-

chodu sprawa polska zawsze będzie elementem pewnej gry. Gra grze nierówna. 
Możemy być traktowani fair, uczciwie, ale możemy też być użyci jako instru-

ment lub karta przetargowa, którą można oddać, jak miało to miejsce pod koniec 

II wojny światowej. Sądzę zresztą, że obecny stosunek do Polski głównych 
czynników politycznych zachodniego świata znacznie bliższy jest temu pierw-

szemu, bardziej dla nas korzystnemu wariantowi. 

Jednak od najbardziej życzliwych Polsce polityków Zachodu nie oczekuj-
my polonocentryzmu. Nie ma żadnych podstaw, aby się z tego powodu oburzać, 

trzeba tylko wiedzieć, że tak właśnie jest. Jeśli nawet któregoś dnia USA powo-

łując się na sprawę polską wypowiedzą ZSRR wojnę, choć to prawie zupełnie 

nieprawdopodobne, zrobią to tylko wówczas, gdy nakazywać im będzie takie 
postępowanie ich własny państwowy i narodowy interes. 

Wniosek: musimy liczyć przede wszystkim na własne siły, a już z pewno-

ścią być świadomymi naszej własnej odpowiedzialności za polską politykę. 
4. Można bardzo nie lubić, nawet nienawidzić Rosji, ale zawsze miłość do 

Polski i odpowiedzialność przed nią muszą być silniejsze niż te negatywne 

uczucia. Piszę o tym, bo czasami można odnieść wrażenie, że są także Polacy, 

którzy gotowi byliby zaryzykować bytem swego kraju, byle tylko spowodowało 
to lub przynajmniej walnie się przyczyniło do krachu radzieckiego imperium. 

Ten punkt widzenia musi być nam całkowicie obcy. Sprawa polska nie jest 

fragmentem żadnej większej sprawy, dla której można by ją poświęcić. Kardy-
nalnym wymogiem naszego myślenia o Rosji musi być zdecydowane odrzucanie 

wszystkich tych koncepcji, w których dla Polski przeznaczona jest rola samo-

palnej ofiary, która spowodować ma uwolnienie ludzkości od „czerwonego cara-
tu”. 

5. Dziś Rosją rządzą komuniści i oni określają rosyjską politykę wobec Pol-

ski. Nic nie wskazuje, aby miało się to zmienić w najbliższych latach, a stan ten 

może utrzymać się przez dalsze dziesięciolecia. To prawda, ale prawdą jest rów-
nież, że ideologie i partie przemijają, a narody trwają. Bez względu na dalsze 

losy systemu komunistycznego w Rosji, pozostanie naród rosyjski. Pewne jest, 

że Rosja – biała, czerwona, czy jeszcze inna – pozostanie trwałym i liczącym się 
elementem naszej części Europy. 

Leży w naszym interesie przezwyciężenie dzielącej nasze narody wrogości 

i niezrozumienia, budowanie podstaw pod przyszłe – choćby bardzo odległe – 
porozumienie, ukazywanie płaszczyzn współpracy. Trzeba mieć przy tym świa-

domość, że proces ten siłą rzeczy musiałby być długotrwały i nie przyniósłby 

szybkich efektów, zwłaszcza że w obecnej dobie naród rosyjski i jego niekomu-

nistyczne elity nie wywierają żadnego wpływu na politykę ZSRR. 
6. Nie można budować porozumienia z narodem rosyjskim i Rosją przy-

szłości, a jednocześnie myśleć o Rzeczypospolitej jako antyrosyjskim Piemon-
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cie, oparciu dla ruchów narodowowyzwoleńczych. W tej sprawie trzeba dokonać 

wyboru. Żadna Rosja nie pogodzi się z Polską, która zaangażuje się w jej rozbi-
janie. Dylemat, który musimy rozstrzygnąć wygląda następująco: albo będziemy 

próbować osiągnąć ugodę polsko-rosyjską, zakładającą trwałość naszej obecnej 

wschodniej granicy i mocarstwowej pozycji Rosji, albo z góry rezygnujemy z 
działań w kierunku ugody, uzależniając sprawę polskiej niepodległości od upad-

ku Rosji, a w każdym razie głębokiego załamania się jej pozycji.  

 

Konkluzje 

W ramach obecnego układu nie jest możliwa ani niepodległość Polski, ani 

prawdziwa ugoda między Polakami a Rosją. Już teraz jednak można i należy 

przygotować i jedno i drugie. Oczywiście, nie może być wątpliwości, że niepod-
ległość jest celem podstawowym, a ugoda z Rosją – państwem i narodem, 

przede wszystkim środkiem urealnienia tego celu. 

Powtórzmy: dopóki obowiązuje jałtański podział Europy oraz dopóki Rosja 
pozostaje ideologicznym, komunistycznym supermocarstwem, takim, jakim 

poznaliśmy je w dobie Stalina-Breżniewa, nie możemy skutecznie „wybić się na 

niepodległość”, ani przekształcić PRL w Rzeczpospolitą, w której naród wybiera 

swą władzę w demokratycznych wyborach. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć 
czasu trwania tego okresu. Może on trwać kilka lat, ale może także potrwać 

jeszcze dziesięciolecia. Musi zostać wykorzystany na położenie mocnych fun-

damentów pod naszą przyszłą niepodległość.  
W jaki sposób? 

I. Podstawowym zadaniem jest zachowanie narodowej tożsamości i mak-

symalne rozszerzenie autonomii życia polskiego społeczeństwa. 
Jest to możliwe jedynie poprzez uporczywą walkę, pasowanie się z syste-

mem komunistycznym i partią, reprezentującą jego interesy. Paradoks tej walki 

polega na tym, że dopóki nie ulegną zmianie warunki zewnętrzne nie możemy i 

nie chcemy odnieść w niej pełnego zwycięstwa – jesteśmy skazani na walkę, ale 
i koegzystencję.  

To, że władzę w Polsce sprawują komuniści, wcale nie przesądza jeszcze 

zakresu wolności narodowych i obywatelskich. Zmieniał się on w przeszłości  
i będzie się zmieniał także w przyszłości. Sytuacja powstała po 13.12.1981 r. 

stawia nas przed zadaniem odzyskiwania utraconego terenu – sfer aktywności 

społecznej niezależnych od władzy. Uważam, że nie ma stałych granic strefy 
wewnętrznej niezależności społeczeństwa. W znacznej mierze od nas samych 

będzie zależało, gdzie będą one przebiegać. A przecież jest oczywiste, że zasięg 

tej wewnętrznej niezależności nie pozostaje bez znacznego wpływu na status 

Polski w „bloku”. Leży w naszym interesie, aby siła społeczeństwa polskiego 
zmuszała kierownictwo radzieckie do godzenia się z polską odmiennością i do 
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tolerowania zjawisk, które były i są nie do wyobrażenia w innych krajach znaj-

dujących się pod dominacją radziecką. 
II. Musimy próbować nadrobić te nasze błędy i słabości, które ujawniły się 

z całą ostrością w okresie 17 miesięcy wolności. Przyczyniły się one w istotny 

sposób do grudniowej przegranej. Najważniejszą słabością polskiego ruchu od-
nowy, uosabianego przez „Solidarność”, była jego niedojrzałość.  

W znacznej mierze wynikała ona z braku elit polityczno-społecznych i sil-

nych politycznych ośrodków koncepcyjnych. Od tego, czy uda się wytworzyć 
silną tkankę tych elit i ośrodków, od ich dorobku i umiejętności wpływania na 

postawy i poglądy ogółu będzie zależeć, czy znowu zostaniemy zaskoczeni spo-

tkaniem z historią, czy też będziemy sami kształtować jego treść. 

Do najważniejszych zadań należy tworzenie akceptowanych społecznie,  
a zarazem realnych programów narodowych. W perspektywie politycznej muszą 

one pokazywać drogę do suwerenności Polski. Nie wywiążą się z tego zadania, 

pomijając problem sąsiadów Polski lub zadawalając się w tej kwestii frazeso-
wymi deklaracjami. Muszą zawierać propozycje. Trzeba przyjąć, że lepsza  

i potrzebniejsza społeczeństwu jest nawet bulwersująca i wywołująca sprzeciw 

propozycja, oparta jednak na racjonalnej argumentacji, niż najładniejszy frazes. 

Problemu Rosji „nie przeskoczymy”. 
 

Zarysy koncepcji 

Uważam, że najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia naszego naro-
dowego interesu byłoby wypracowanie jednej podstawowej koncepcji polityki 

polskiej wobec Rosji. Główne elity polityczne i odłamy opinii publicznej po-

winny w tej sprawie osiągnąć consensus. 
Koncepcja ta stanowiłaby naszą ofertę pod adresem Rosji. Oczekiwałaby, 

aż „dojrzeją” warunki do podjęcia jej przez stronę rosyjską. 

O tych warunkach pisałem już wcześniej, teraz tylko pokrótce je przypo-

mnę: 
a) pęknięcie systemu jałtańskiego, połączone ze znacznym osłabieniem po-

zycji ZSRR, 

b) przemiany państwa radzieckiego w kierunku osłabienia, bądź eliminacji 
czynnika ideologicznego w jego polityce,  

c) załamanie się dotychczasowego modelu rosyjskiej państwowości.  

W moim przekonaniu wystąpienie jednej z tych możliwości otwierałoby 
szansę na realizację naszych podstawowych, perspektywicznych celów narodo-

wych.  

Oczywiście przyjmuję założenie, że nie nastąpi kataklizm, w którym zo-

stałby unicestwiony naród rosyjski. Przeciwnie, zakładam, że Rosja nadal pozo-
staje naszym potężnym sąsiadem, a naród rosyjski najliczniejszym narodem 

Europy.  
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Rosja powinna wiedzieć, że: 

1. Niepodległość państwowa oraz całkowita swoboda kształtowania ustroju 
politycznego i społecznego jest celem niezbywalnym, z którego Polacy nigdy 

nie zrezygnują. Nie oznacza to, że ma on koniecznie zostać zrealizowany jedno-

razowym aktem, może też być osiągany stopniowo. 
2. Niepodległość Polski oznacza, że ośrodek politycznej dyspozycji znajdu-

je się w Polsce i powoływany jest przez naród. Nie oznacza natomiast, że będzie 

on prowadził „politykę księżycową”, przeciwnie – interes narodowy będzie na-
kazywał mu uwzględnianie realiów, w tym realiów geopolitycznego położenia 

Polski. 

3. Te realia skłaniają do dobrosąsiedzkiego ułożenia stosunków z Rosją  

w oparciu o obecne granice. Wiemy, że ukształtowały się one z oczywistą 
krzywdą narodu polskiego w wyniku spisku Hitlera i Stalina wymierzonego 

przeciwko Polsce. Bywa jednak i tak, że zbrodnia i przemoc stwarzają fakty na 

tyle trwałe, że przewidzenie ich staje się niecelowe. 
Warunkiem akceptacji przez naród polski jego granicy wschodniej jest po-

szanowanie narodowych i kulturowych praw Polaków żyjących na dawnych 

terenach wschodnich Rzeczypospolitej oraz polskiej historycznej spuścizny 

znajdującej się na tych ziemiach. 
4. Polska nie ingeruje w wewnętrzne sprawy Rosji, w tym w sposób roz-

wiązywania w niej problemu narodowego. Nie jest to sprzeczne z uznawaniem 

przez Polskę prawa każdego narodu do samostanowienia i sympatią dla wysił-
ków narodów, pragnących zachować bądź umocnić swą narodową tożsamość. 

5. Istnieje wiele kwestii w Europie, w których interes Polski może okazać 

się zbieżny z interesem rosyjskim. Oparta na rzeczywistym partnerstwie, a nie 
jednostronnym uzależnieniu współpraca polityczna, gospodarcza i kulturalna 

może być obustronnie korzystna i w perspektywie historycznej bez porównania 

trwalsza od obecnego modelu stosunków polsko-rosyjskich. 

Aby ten – naszkicowany tu jedynie w zarysach – program mógł być kiedy-
kolwiek urzeczywistniony, w stosunku społeczeństwa polskiego do Rosji po-

winny zajść daleko idące zmiany. Problem to delikatny. Dotychczasowy, histo-

rycznie ukształtowany stosunek Polaków do wschodniego sąsiada dobrze chronił 
nas przed groźbą duchowego zniewolenia, był rodzajem uodporniającej „szcze-

pionki”. Tego dorobku utracić nie wolno. Lepiej jednak, aby nasza narodowa 

tożsamość wyrażała się nie poprzez resentymenty, choćby najbardziej usprawie-
dliwione, a raczej poprzez wartości pozytywne i poczucie słuszności naszych 

praw, postrzeganie polskiej narodowej wspólnoty jako części europejskiej rodzi-

ny narodów – która, jeśli nawet nie jest obecnie rzeczywistością, powinna być 

ideałem, do którego staramy się zdążać, wreszcie poprzez umiejętności racjonal-
nego myślenia o naszych sąsiadach. Pierwszym wymogiem, aby tak właśnie się 

stało, powinien być szacunek do narodu rosyjskiego, w którym musimy przestać 
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widzieć „kacapów”, azjatyckich barbarzyńców, swą potęgę zawdzięczających 

wyłącznie sile i podstępowi. 
Ułatwi to nam świadomość, że najliczniejszą grupą wśród ofiar komuni-

stycznego systemu stanowią Rosjanie. Wiele ich milionów musiało zginąć, aby 

system ten mógł zostać Rosji narzucony. Pamiętać powinniśmy o wielkiej  
a zarazem różnorodnej kulturze, którą ten naród wytworzył, o rzadko spotykanej 

zdolności do poświęceń w imię Ojczyzny i narodu. Jednocześnie nie powinni-

śmy mieć złudzeń. Rosjanie są i będą inni niż my. Są Europejczykami, ale in-
nymi niż my. Ich tradycja cywilizacyjna jest odmienna od naszej łacińskiej, inne 

są też ich historyczne doświadczenia i typ życia zbiorowego. Rosjanie za wyjąt-

kiem krótkiego okresu lat 1905-1917, a może III 1917– XI 1917 nie zaznali 

demokracji i niewiele wskazuje na to, aby w przyszłości szybko i bez ustępstw 
poszli szlakiem zachodnich demokracji. Ich droga rozwojowa będzie zapewne 

bardzo odmienna. Przyznać wreszcie musimy, że poprzez swoją historię Rosja-

nie niemal skazani zostali na ścieranie się z aspiracjami narodowymi ludów, 
które znalazły się w granicach ich imperium. Nic nie pozwala przypuszczać, aby 

antagonizm ten mógł być w przyszłości szybko rozwiązany, przy zaspokojeniu 

dążeń wszystkich zainteresowanych stron. Pozostaje wreszcie ogrom spustoszeń 

i znieprawień, które musiał wywrzeć na rosyjskiej narodowej psychice system 
komunistyczny. Nawet gdyby miał on załamać się już jutro, jego smutne dzie-

dzictwo pozostanie i trzeba będzie wielu lat i ogromnej pracy, aby je przezwy-

ciężyć.  
Pamiętając o tych wszystkich trudnościach, a także o wielkiej dysproporcji 

wzajemnie wyrządzonych krzywd, powinniśmy jednak podjąć kroki na rzecz 

zbliżenia naszych narodów, a w perspektywie ich pojednania. Dziś kroki takie 
mogą być podejmowane jedynie z pominięciem rządzących Polską i Rosją par-

tyjnych establishmentów. 

A podjęte być muszą, o ile kiedykolwiek w przyszłości koncepcja polsko-

rosyjskiego porozumienia ma się przyoblec w realne kształty. 
Jej powodzenie zależy nie tylko od Polaków. Zależy również od tego, czy  

w Rosji znajdują się dość wpływowe siły, które zdolne będą do podjęcia polsko-

rosyjskiego dialogu. Wymaga on uznania podmiotowości polskiej strony, jej 
naturalnych dążeń, a także win wobec nas popełnionych przez Rosję lub w jej 

imieniu. Czy takie siły pojawią się w Rosji? Nie sposób dziś na to pytanie od-

powiedzieć. Cokolwiek jednak złego powiedziałoby się o polityce rosyjskiej, nie 
można odmówić jej umiejętności skutecznego działania i realizmu – trzymania 

się konkretów. Można mieć nadzieję, że ten realizm na dłuższą metę zmusi Ro-

sję do zmiany jej polskiej polityki. Jeśli nie, skazani zostaniemy na wrogość. Ani 

im, ani nam w dłuższej perspektywie czasowej nie może ona przynieść niczego 
dobrego. Jedno wszakże jest pewne. Niczego nie dostaniemy za darmo. Dobre 

chęci nie zastąpią siły narodu – a tę buduje się konsekwentną, upartą pracą. 
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Przypisy 
 

1 Zob. przypis 13 w tekście Próba spojrzenia. 
2 Bolesław Piasecki (1915-1979) – działacz polityczny i publicysta, w II RP 

związany ze środowiskami narodowo-radykalnymi, żołnierz AK, więziony przez Gesta-

po  

i NKWD, w PRL współpracownik władz komunistycznych i członek peerelowskiego 

establishmentu, członek Rady Państwa, poseł na Sejm, twórca i lider Stowarzyszenia 

Pax. 
3
 Aleksander Sołżenicyn (1918-2008) – rosyjski pisarz, więziony przez władze 

sowieckie w czasach stalinowskich, w 1975 r. pozbawiony obywatelstwa i wydalony  

z kraju, do którego powrócił w 1994 r., laureat Nagrody Nobla (1970), autor słynnego 

Archipelagu Gułag (1973-1975). 

 
 





 
 
 

Marek Gadzała 
 
 

WOBEC WSCHODU – WCZORAJ I DZIŚ 
 
 
 

Stosunki Polski z jej wschodnim sąsiadem – kluczowe dla Polaków zagadnienie 

od z górą dwustu lat – były do niedawna kształtowane bez udziału społeczeń-
stwa i jego elit politycznych. W przypadku opozycji politykę wschodnią musiało 

zastąpić myślenie o Wschodzie (w drugiej połowie lat osiemdziesiątych wsparte 

coraz liczniejszymi, bezpośrednimi kontaktami z tymże Wschodem). Refleksję 
tę odzwierciedlały przede wszystkim łamy czasopism i wydawnictw „drugiego 

obiegu” oraz publikacji emigracyjnych. Gościła ona także na kartach „podziem-

nej” „Polityki Polskiej” i poprzedzającego ją „Bratniaka”, układając się – jak 

sądzę – w pewną zwartą koncepcję polityczną. 
Jej zarys wykluwał się na łamach „Bratniaka” – bodaj najstarszego z tzw. 

„poważnych”, liczących po kilkadziesiąt stron periodyków opozycyjnych; 

pierwszy numer pisma, wokół którego uformowało się wkrótce środowisko nie-
istniejącego dziś Ruchu Młodej Polski, ukazał się w październiku 1977. Do 

Sierpnia zdołano postawić pierwsze kroki. Dojrzalszą formę przybrała proble-

matyka rosyjska w kręgu „Bratniaka” dopiero w okresie legalnego istnienia „So-
lidarności”. 

Czym się ona charakteryzowała? 

Punktem wyjścia było przekonanie o konieczności wypracowania polityki i 

przyjęcia przez społeczeństwo postawy łączącej maksymalizm celów z ewolu-
cyjną metodą ich osiągania. W myśleniu o Rosji dominował dotychczas, zda-

niem publicystów „Bratniaka”, albo tzw. realizm, starający się przelicytować  

w uległości wobec Moskwy polskich komunistów i szermujący argumentami 
geopolityki, albo styl życzeniowy, nieliczący się z kolei z realiami. Postawę 

ogółu społeczeństwa cechowała i nadal cechuje wrogość połączona z lękiem  

i pogardą wobec zarówno ZSRR, jak Rosji; postawę tę łatwo zrozumieć w świe-
tle doświadczeń historii. Nie istnieje więc właściwa koncepcja ułożenia stosun-

ków Polski z jej największym sąsiadem – jednocześnie zwrócona ku przyszłości, 

lecz licząca się z bieżącymi uwarunkowaniami, a przy tym będąca do przyjęcia 

dla społeczeństwa. Niepodległość traktuje się bądź jako szkodliwą mrzonkę, 
bądź jako cel sam w sobie, dla którego warto wszystko zaryzykować i który 

można osiągnąć jednorazowym zrywem. 
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Środowisko wydające „Bratniaka” również uważało niepodległość za bar-

dzo istotny cel – stan niezbędny dla normalnego życia narodowego – jednak nie 
za cel jedyny. Niepodległość stwarza przede wszystkim najlepsze warunki do 

normalnego rozwoju społeczeństwa. Osiąga się ją na ogół stopniowo, harmoni-

zując przygotowania narodu do niezawisłego bytu, prowadzone w warunkach 
niesuwerenności, ze sprzyjającą koniunkturą międzynarodową. Te dwa czynniki 

to filary każdej rozsądnej strategii niepodległościowej. 

Dążąc do odzyskania niepodległości trzeba jednocześnie myśleć o jakiejś 
formie normalizacji stosunków z Rosją. Owa normalizacja nie jest praktycznie 

możliwa dopóki oblicze państwa radzieckiego i jego politykę współkształtuje 

ideologia marksistowsko-leninowska (ponieważ państwo to, łącząc tradycję  

i interesy historycznej Rosji z nakazami i aspiracjami płynącymi ze wspomnia-
nej ideologii, stanowiło – zdaniem autorów „Bratniaka” – przekształconą formę 

rosyjskiej państwowości, często używano zamiennie terminów „Rosja” i „Zwią-

zek Radziecki”). A jednak poszukiwanie modus vivendi ze wschodnim sąsiadem, 
przezwyciężanie dzielącej obydwa narody wrogości, budowanie podstaw przy-

szłego, choćby bardzo odległego porozumienia, jest konieczne. U źródeł tego 

przekonania leżał pogląd, iż Rosja, niezależnie od jej barwy, stanowi trwały, 

liczący się element naszej części Europy. 
Ażeby jednak proces normalizacji mógł się w ogóle rozpocząć trzeba, aby 

po obu stronach zostały spełnione wstępne warunki. Z Rosją Stalina czy Breż-

niewa żaden kompromis nie był możliwy – państwo to pragnęło widzieć w Pol-
sce wasala, a nie partnera. Warunkiem jest więc głęboka zmiana charakteru pań-

stwa radzieckiego, pozbycie się przezeń rysu ideologicznego. Z drugiej nato-

miast strony w Polsce powinna istnieć klarowna koncepcja polityczna na 
wypadek, gdyby w ZSRR wzięły górę racje pragmatyczne nad ideologicznymi, 

ciesząca się przy tym poparciem społecznym i możliwa do przyjęcia dla Rosjan. 

Winna ona – zdaniem Aleksandra Halla, czołowego publicysty „Bratniaka” – 

wspierać się na następujących zasadach: 
 
I. Zagwarantowanie w okresie przejściowym uczestnictwa Polski w Pakcie War-

szawskim (…) 

II. Utrzymanie gospodarczych związków Polski z ZSRR i jego blokiem, przy kon-

sekwentnym dążeniu, aby nabrały one partnerskiego charakteru, a nie spełniały 

– jak dotychczas – roli narzędzia w uzależnianiu Polski. (…) 

III. Należy dążyć do tego, aby społeczeństwo polskie już teraz zaakceptowało 
prawdę, że polityka polska, w tym także polityka przyszłej suwerennej Rzeczy-

pospolitej, powinna dążyć do normalizacji stosunków z Rosją. Wymaga to  

z naszej strony uznania trwałości polskiej granicy wschodniej i wyrzeczenia się 

politycznych koncepcji zakładających aktywny udział Polski w demontażu 

ZSRR. (Wobec Rosji, broszura Wydawnictwa Młoda Polska, Gdańsk 1981). 
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Dwa ostatnie postulaty – pogodzenie się z przebiegiem granicy na wscho-

dzie i rezygnacja z prometeizmu – ściągnęły na środowisko „Bratniaka” (niejed-
nolite w tej kwestii) najostrzejszą krytykę. Jak uzasadniano te postulaty? 

Zasadnicze argumenty brzmiały następująco: geneza obecnej granicy nie 

jest w stanie przekreślić zmian, jakie dokonały się na ziemiach utraconych na 
wschodzie. Przywrócenie jej poprzedniego kształtu mogłoby dokonać się  

w przypadku rozpadu ZSRR, lecz nawet wówczas za cenę konfliktu z Ukraiń-

cami, Białorusinami i Litwinami. Nasz rewizjonizm na wschodzie stworzyłby 
ponadto niebezpieczny precedens umożliwiający kwestionowanie naszej granicy 

zachodniej. 

Przedstawiając te argumenty czyniono bardzo ważne zastrzeżenie: stanowi-

sko to nie zwalnia wcale z obowiązku podejmowania starań o zapewnienie Pola-
kom, zamieszkującym kresy dawnej Rzeczypospolitej, prawa do zachowania ich 

tożsamości, oraz z obowiązku dbałości o pozostały na tych terenach polski do-

robek kulturalny. To jest nasze „non possumus” na Wschodzie. 
Drugi postulat wynikał z zakwestionowania tezy, iż Polska może odzyskać 

suwerenność wyłącznie w razie buntu uciśnionych narodów imperium i rozpadu 

ZSRR. Związek Radziecki nie przetrwa zapewne w dotychczasowej postaci – 

czytamy w cytowanej broszurze Wobec Rosji – lecz „od futurologii nie sposób 
uzależniać obecnych losów Polski. (…) Nasza droga do suwerenności jest tylko 

naszą drogą. Wiele wskazuje na to, że może się ona okazać znacznie krótsza od 

dróg zmierzających do tego samego celu, jakie mają do przebycia inne narody 
tej części naszego kontynentu”. Nasza sympatia wobec aspiracji innych narodów 

nie może nigdy budzić wątpliwości, jednakże ordo caritatis nakazuje dbać  

w pierwszym rzędzie o dobro własnego narodu; ponadto „najlepiej pomożemy 
innym narodom naszego obszaru poprzez (…) udany przykład przeprowadzonej 

u nas samych przebudowy warunków życia”. 

Odgrywanie roli wschodnioeuropejskiego Piemontu skazałoby nas zarazem 

na wieczystą wrogość z Rosją – każdą Rosją. Przekreśliłoby możliwość znale-
zienia modus vivendi, nawet gdyby na Kremlu rezydował najbardziej antykomu-

nistycznie nastawiony Rosjanin. 

Omawiany postulat wiązał się też ściśle z odpowiedzią udzielaną w publi-
cystyce „Bratniaka” na pytanie: kto w obecnych warunkach jest naszym poli-

tycznym partnerem na Wschodzie. Partnerem tym, odpowiadano, nie może być 

ani naród rosyjski, „spętany dziedzictwem historii i okowami systemu”,  
z wyniszczoną moralnie i intelektualnie elitą, ani wyizolowana ze społeczeństwa 

i podzielona wewnętrznie opozycja demokratyczna, ani – ze wspomnianych 

wyżej względów – nierosyjskie narody zamieszkujące ZSRR. „Pozostaje więc 

jedyny, podstawowy czynnik w ZSRR, który ma realny wpływ na naszą sytu-
ację. Jest nim kierownictwo państwowe ZSRR. Polityczne zachowania polskie-
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go społeczeństwa muszą przede wszystkim uwzględniać (…) jego reakcję” (Wo-

bec Rosji). 
Sierpień 80 otworzył do pewnego stopnia pole dla innej polityki wobec 

ZSRR niż ta, którą prowadziły władze. Możliwość jej przedstawienia stanęła 

przede wszystkim przed „Solidarnością” i jej kierownictwem, aczkolwiek nie 
mniej ważna była postawa ogółu społeczeństwa. Historycznej szansy nie zdoła-

no jednak, zdaniem autorów „Bratniaka”, a następnie „Polityki Polskiej”, wła-

ściwie wykorzystać. Gra prowadzona przez społeczeństwo polskie z kierownic-
twem radzieckim została przegrana, a do tej przegranej przyczyniły się w dużej 

mierze błędy popełnione przez nas samych. 

Przede wszystkim „Solidarność” nie miała klarownej koncepcji politycznej 

odzwierciedlającej dążenie do znalezienia modus vivendi ze wschodnim sąsia-
dem. Koncepcji tej nie mogły zastąpić deklaracje mówiące o poszanowaniu ist-

niejących zobowiązań. W tej sytuacji związek nie był w stanie opanować fali 

powszechnie manifestowanej, spontanicznej antyradzieckości, której symbolem 
stały się osławione „niedźwiadki” – „przejaw zaniżenia i tak już niewysokiej 

kultury politycznej, dalszego prymityzowania myślenia o Rosji”, jak stwierdzo-

no w jednym z opracowań pisanym po 13 grudnia. Radykalizm niepodległo-

ściowy, zyskując coraz większą popularność, oddziaływał na postawy kierowni-
czych gremiów „S”. Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, uchwalone 

przez zjazd „Solidarności”, potwierdziło niedostatek przejawianego przez nie 

myślenia politycznego i niewystarczającą jego jakość. Nie „przyniosło  
i nie mogło przynieść żadnej wymiernej korzyści adresatom”, stało się „nato-

miast jeszcze jednym argumentem na rzecz rozprawy ze Związkiem. Narodom i 

ludziom pracy Europy Wschodniej na pewno bardziej potrzebne od naszych 
deklaracji solidarności byłoby przetrwanie NSZZ „Solidarność” i utrzymanie 

przez Polaków zdobyczy Sierpnia 1980” (Aleksander Hall, Próba spojrzenia, 

„Polityka Polska”, 1/1982). 

„Solidarność” nie dostrzegła również, że skurczyło się w ówczesnej sytu-
acji międzynarodowej pole manewru polskiej polityki. Skończyło się odprężenie 

w stosunkach między supermocarstwami, a wraz z nim obniżył się zdecydowa-

nie próg tolerancji Moskwy wobec eksperymentów w krajach sojuszniczych. W 
Związku zdawano sobie wprawdzie sprawę z niebezpieczeństwa radzieckiej 

interwencji, z czasem jednak zaczęto je bagatelizować lub wręcz lekceważyć 

licząc, że skoro do tej pory Rosjanie nie weszli, to już nie wejdą. 
Problematyka radziecka była stale obecna na łamach „Polityki Polskiej”, 

wydawanej w latach 1982-89 i zawsze wiele miejsca poświęcającej sprawom 

zagranicznym, zgodnie z przekonaniem, że o losie sprawy polskiej decyduje  

w znacznej mierze także koniunktura międzynarodowa. Koniunktura ta nie była 
korzystna na początku lat osiemdziesiątych. Oddalała w czasie, zdaniem zespołu 

pisma, realizację perspektywicznych celów narodu. Zastanawiając się nad real-
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nymi wówczas zadaniami zespół ten dochodził do wniosku, że bezpośrednim 

celem oporu społeczeństwa – w pogrudniowej rzeczywistości – nie może być 
odsunięcie komunistów od władzy, odzyskanie przez naród państwa. ZSRR „jest 

gotów zapłacić bardzo wysoką cenę, aby uniknąć konsekwencji tego. W sytuacji 

krańcowej również cenę bezpośredniej, zbrojnej interwencji” (Między Polską 
naszych pragnień a Polską naszych możliwości. Szkic do programu, wrzesień-

październik 1983). Niepodległość może stać się realnym postulatem tylko w 

przypadku „osłabienia lub wyeliminowania w polityce radzieckiej (…) roli 
czynnika ideologicznego” lub też „istotnego zachwiania na niekorzyść ZSRR 

obecnego układu sił w świecie i w Europie, czy też zewnętrznego lub wewnętrz-

nego kryzysu państwa radzieckiego”. Dzisiaj natomiast, pisano, stoi przed naro-

dem zadanie osiągnięcia wewnętrznej suwerenności, stworzenie przesłanek 
możliwie najpełniejszej, autentycznej egzystencji w warunkach niesuwerennego 

państwa. 

Nawet tak niesprzyjające okoliczności nie powinny wszakże skłaniać do re-
zygnacji z myślenia o przyszłej normalizacji stosunków z Rosją. Koncepcja 

takiego historycznego kompromisu „powinna istnieć już teraz i czekać aż wa-

runki w Rosji dojrzeją do jej przyjęcia”. Trzeba też tworzyć przesłanki przyszłe-

go pojednania narodów polskiego i rosyjskiego, nie zapominając przy tym o 
ogromnej dysproporcji krzywd wyrządzonych sobie nawzajem i różnicach kultu-

rowych, a nawet cywilizacyjnych dzielących obydwa narody. Wysiłek ten moż-

na podejmować, w istniejących warunkach, jedynie z pominięciem partyjnych 
establishmentów rządzących Polską i ZSRR. 

Publicyści „Polityki Polskiej” upatrywali w trudnościach wewnętrznych 

ZSRR przesłanki daleko idących zmian systemowych i czynniki mogące poważ-
nie zachwiać jego potęgą. W odróżnieniu jednak od dominującej tendencji 

ostrożniej odnosili się do opinii akcentujących możliwość rychłego załamania 

się państwa radzieckiego; wątpili też w sensowność opierania na tym koncepcji 

polskiej polityki wschodniej. Nie negowali bowiem z góry, że w polityce ra-
dzieckiej, mimo panującego skostnienia i dogmatyzmu, możliwe są zmiany. 

Kreml – pisał w październiku 1984 r. Grzegorz Grzelak – „może dojść do wnio-

sku (…) że należy dokonać ostrożnego, planowanego zwrotu, przyjąć nową 
opcję polityczną”. Niewykluczone, że dojdzie „do wymiany kierownictwa na 

takie, które uwzględni ‘znaki czasu’” (Wschód, Zachód i sprawa polska, „Poli-

tyka Polska”, 7/1985). 
Stan wojenny i pogrudniowa „normalizacja” w Polsce dostarczyły nowych 

argumentów do podjęcia przez znaczną część zachodnich polityków kampanii 

ideologicznej przeciwko „imperium zła”, stojącemu za decyzjami władz w Pol-

sce. Środowisko „Polityki Polskiej” doceniało znaczenie materialnego i moral-
nego wsparcia płynącego z Zachodu. Wsparcie to należało jednak, jego zdaniem, 

odróżnić od planów i koncepcji, kreślonych niekiedy na Zachodzie, wyznaczają-
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cych naszemu krajowi szczególną rolę w spektaklu obalenia komunizmu. Dla 

Polaków bowiem ważny był sposób, w jaki ów demontaż miał się dokonać oraz 
cena, jaką należało przy tym zapłacić. „Sprawa polska – czytamy w numerze z 

1983 roku – nie jest fragmentem żadnej większej sprawy, dla której można by ją 

poświęcić. Kardynalnym wymogiem naszego myślenia  
o Rosji musi być zdecydowane odrzucenie wszystkich tych koncepcji, w których 

dla Polski przeznaczona jest rola samo palnej ofiary, która ma spowodować 

uwolnienie ludzkości od ‘czerwonego caratu’”. 
Objęcie przez Gorbaczowa władzy na Kremlu wniosło do publicystyki ro-

syjskiej „Polityki Polskiej” nowe elementy. Z początku jego poczynania ocenia-

no nader ostrożnie – bardziej jako intensyfikację dotychczasowych prób reformy 

niż jako rzeczywiście nowatorskie usiłowania. Niczego jednak nie przesądzano. 
Dominował pogląd, że należy doceniać każdą zmianę podnoszącą cywilizacyjnie 

sąsiadujący z nami kraj i zdecydowanie odrzucić rozumowanie w kategoriach 

„im gorzej, tym lepiej”. 
Już na tym etapie nie ulegało wątpliwości, że polityka Gorbaczowa znacz-

nie poszerza pole manewru polskiej polityki. „Ex oriente lux – „światło ze 

wschodu” i tym razem wyznacza kierunek zasadniczych przeobrażeń”, pisał 

wówczas Tomasz Wołek, szukając źródeł „kontrolowanej liberalizacji” – ogra-
niczonych reform, z którymi władze wystąpiły od września 1986. Apelował 

jednocześnie, by niewątpliwe szanse dla sprawy polskiej, stwarzane przez ra-

dzieckie i rodzime przemiany, odróżnić od złudzeń i możliwych zagrożeń. „Nie-
ufność i ostrożność wobec poczynań komunistów jest aż nadto zrozumiała” (Od-

różnić złudzenia od szans, „Polityka Polska”, 9/1987). 

W miarę jak nabierały tempa i rozmachu przeobrażenia w ZSRR, zmieniała 
się ocena Gorbaczowa i jego polityki formułowana na kartach pisma. W artykule 

analizującym politykę nowego sekretarza KPZR wobec Europy Wschodniej, 

pisanym w 1987 roku, podkreślano postępującą pluralizację monolitycznego 

dotąd bloku radzieckiego. Przewidywano, że wraz z widocznym gołym okiem 
słabnięciem roli czynnika ideologicznego, tak w polityce wewnętrznej, jak za-

granicznej Moskwy, będzie ona w coraz większym stopniu zainteresowana 

przede wszystkim w utrzymaniu stabilnej sytuacji w państwach Europy 
Wschodniej. „Do utrzymania ideologicznej czystości wystarczą jedynie komuni-

ści. W przypadku stabilizacji koniecznością staje się uwzględnienie także innych 

realnie działających sił politycznych”, pisał autor niniejszego szkicu. Polityka 
radziecka przestawia się w coraz większym stopniu na tory polityki mocarstwo-

wej lecz nierewolucyjnej, „szukającej gwarancji interesów nie tyle w jednolitej 

strukturze „bloku”, ile w dopuszczającej różnorodność strefie wpływów” (Per-

spektywa polska, „Polityka Polska”, 10/1987). 
Nadchodził więc prawdopodobnie czas, gdy kierownictwo radzieckie bę-

dzie zdolne pogodzić się z trwałym istnieniem opozycji w Polsce i wyciągnąć  
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z tego faktu konsekwencje. Zarysowująca się koniunktura czyniła coraz bardziej 

realnym postawienie na porządku dziennym przez opozycję postulatu odzyska-
nia państwa, uczynienia z istniejącej formy państwowości państwa wszystkich 

obywateli. Wszelako opozycja musi wyraźnie dać do zrozumienia, że jest skłon-

na – nie zapominając o ciężkim brzemieniu przeszłości i nie ustając głośno mó-
wić o niewygodnych dla Rosjan kwestiach – szukać trudnego polsko-rosyjskiego 

modus vivendi. 

Zasięg zmian w ZSRR pozwolił na sformułowanie w końcu 1988 roku opi-
nii, iż „po raz pierwszy w okresie powojennym powstają przesłanki dokonania 

prawdziwego przełomu w naszych wzajemnych stosunkach, rozpoczęcia (…) 

procesu rzeczywistej „ratyfikacji” naszych związków politycznych”. Przełom 

ten może się w pełni dokonać jedynie wówczas, gdy kontynuowane będą prze-
miany w Związku Radzieckim i gdy strona radziecka spełni podstawowe warun-

ki – wypowie słowa prawdy o tragicznych wydarzeniach w historii naszych sto-

sunków, ujawni prawdę o nierównoprawnych relacjach ekonomicznych, uszanu-
je prawa Polaków żyjących w ZSRR oraz polskie dziedzictwo kulturalne na 

byłych ziemiach wschodnich. Przystępując do odzyskania państwa opozycja 

„powinna respektować zasadę układu sojuszniczego ze Związkiem Radzieckim 

nie kryjąc, że będzie się starać, po uzyskaniu wpływu na kształt polityki pań-
stwa, aby sojusz ten stał się układem równoprawnych stron”. Nadszedł też czas, 

by szukać partnera na Wschodzie nie tylko w rządzącym establishmencie, lecz 

także wśród autentycznych elit społeczeństwa rosyjskiego  
i innych narodów żyjących w ZSRR (A. Hall, Problemy wschodnie w polskiej 

myśli politycznej, „Polityka Polska”, 12/1989). 

To ostatnie stwierdzenie nie oznaczało zmiany zdecydowanie negatywnej 
opinii środowiska „Polityki Polskiej” o skutkach ewentualnego uczestnictwa 

Polski, wraz ze zniewolonymi narodami imperium, w antyrosyjskim sojuszu. 

Przy sprzyjającej koniunkturze Polacy winni w pierwszym rzędzie myśleć  

o tym, jak uzdrowić gospodarkę i oświatę, przywrócić pluralizm związkowy,  
„a nie o tym jak rozbić Rosję i przynieść wolność np. Uzbekistanowi” (Wiesław 

Walendziak, Uwagi o politycznej sytuacji opozycji w Polsce, „Polityka Polska”, 

10/1987). 
Komentując wydarzenia w ZSRR, autorzy parający się w piśmie problema-

tyką radziecką stwierdzali, że dla Polski tak samo niekorzystne jest zahamowa-

nie „pierestrojki”, jak wymknięcie się sytuacji spod kontroli i następujący chaos. 
Pogląd ten wyraził zwięźle A. Hall w sierpniu 1989 r., w momencie formowania 

się w Polsce pierwszego po wojnie niekomunistycznego rządu: „Jesteśmy zain-

teresowani trwaniem demokratycznych zmian w ZSRR, lecz jednocześnie ich 

ewolucyjnym przebiegiem. W tym upatruję perspektywę ułożenia stosunków – 
w tej chwili już także państwowych – między Polską a ZSRR” („Polityka Pol-

ska”, 14/1989). 
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Od ponad roku stosunki te podlegają dynamicznym przeobrażeniom.  

Z nierównoprawnych przekształciły się w partnerskie, z płaszczyzny ideologicz-
nej zostały przeniesione na płaszczyznę rzeczywistych interesów. Zmieniła się 

Polska, zmienia się Związek Radziecki. 

Ta ostatnia okoliczność – wciąż płynna sytuacja na wschodzie, z trudnym 
do odgadnięcia finałem – niebywale utrudnia posiadanie koncepcji stosunków z 

tym obszarem, zaś jej realizatorów naraża na mnóstwo niespodzianek. Sytuację 

dodatkowo komplikuje dezintegracja dotychczasowego systemu europejskiego i 
brak wyraźniejszych zarysów nowego ładu, z określonymi w nim pozycjami 

Polski i Związku Radzieckiego lub tego, co zeń pozostanie lub w co się on prze-

obrazi. Przychodzi zatem poruszać się po bardzo niestabilnym gruncie, przygo-

towywać się na rozmaite możliwości, adaptować do ustawicznie zmieniających 
się warunków obmyślane wcześniej koncepcje. Przed polską myślą wschodnią 

stanęło chyba jeszcze trudniejsze zadanie niż poprzednio: odwołując się do po-

równania z dziedziny fizyki można by rzec, iż jest ono o tyle trudniejsze, o ile 
dynamika jest bardziej skomplikowana od statyki operującej tylko kilkoma – 

zamiast wieloma – zmiennymi. Nie ułatwia tego zadania fakt, iż myśl ta nie 

może pochwalić się zbyt bogatym dorobkiem z lat ubiegłych. Słowem – kro-

czymy bardzo trudną drogą. 
Nie można oczywiście przewidzieć wszystkiego, co stanie się na wscho-

dzie. Dlatego planowanie, uwzględniające z konieczności tylko najbardziej 

prawdopodobne warianty rozwoju sytuacji, powinno opierać się na bardziej 
generalnych zasadach – odwołujących się do wcześniejszych koncepcji i prze-

myśleń – mówiących o tym, co jest pożądane, a czego należałoby unikać  

z punktu widzenia interesów państwa i narodu. 
Pierwsza z owych zasad musiałaby, jak sądzę, przypominać, że Polska jest 

żywotnie zainteresowana – teraz i w przyszłości – jak najlepszymi stosunkami z 

wschodnim sąsiadem (wschodnimi sąsiadami). 

Wobec niewyklarowanej sytuacji za naszą wschodnią granicą, polska poli-
tyka nie może zamykać oczu na żadną ewentualność związaną z procesami na-

rodowej emancypacji; nie może zarazem już dziś przechodzić do porządku nad 

istnieniem Centrum związkowego. Tę dwutorową linię postępowania odzwier-
ciedla realizowana obecnie strategia wschodnia polskiego MSZ-u. 

W razie kontynuacji widocznych dziś trendów w ZSRR jeszcze wyraźniej, 

lub zgoła zupełnie, wyodrębnią się dotychczasowe człony imperium. Stanie 
jeszcze mocniej zagadnienie ich wzajemnego współistnienia. Być może współ-

życie to ułoży się, poza nieuniknionymi wyjątkami, w sposób przyjazny i prawi-

dłowy. Lecz przecież nie brak przesłanek by sądzić, że dzisiejsze konflikty Cen-

trum z republikami zastąpią spory i utarczki między nie tylko Azerbejdżanem i 
Armenią, ale także między na przykład niekomunistyczną Rosją i niekomuni-

styczną Ukrainą czy Białorusią, prącymi do rzeczywistej samodzielności wbrew 
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tejże Rosji, niepogodzonej z tą perspektywą. Do sporów może również docho-

dzić w razie pełnego usamodzielnienia się republik. W tych okolicznościach 
jedynym właściwym stanowiskiem, w przypadku naszego kraju, byłaby ścisła 

nieingerencja. Nie miałoby żadnego uzasadnienia wikłanie się w konflikt niero-

syjskich narodów z nową Rosją, przekreślające możliwość posiadania dobrych 
stosunków z wszystkimi częściami byłego imperium. (Odrębną kwestią są sym-

patie i sposób ich wyrażania przez społeczeństwo.) Trzeba się również liczyć z 

tym, że Rosja, inna Rosja, zachowa wśród nich dominującą pozycję. 
Ustrój tej nowej Rosji nie będzie na pewno ustrojem komunistycznym, lecz 

– być może – nie będzie odpowiadał naszym wyobrażeniom o demokracji. Czy 

na przykład sołżenicynowska Rosja, miast odwzorowywać mechanicznie za-

chodnie wzorce, nie przetrawi ich i połączy ze specyficzną rosyjską tradycją, 
ciągnąc na dodatek za sobą, przez długi czas, przygnębiającą spuściznę lat ko-

munizmu? A przecież nie można wykluczyć, że nowa Rosja wyraźnie wkroczy 

na drogę do autorytaryzmu. 
Nie byłoby rzeczą słuszną, gdyby Polska – w razie takiego obrotu rzeczy  

w Rosji – nie potrafiła zachować równowagi między oddaniem sprawie demo-

kracji a potrzebą utrzymywania przynajmniej poprawnych stosunków z najwięk-

szym partnerem na wschodzie, gdyby poddała się przemijającej emocji. Oczywi-
ście powróciłby problem relacji Polski z jej najbliższymi sąsiadami (przy zało-

żeniu, że Ukraina i Białoruś nie zdołałyby się w pełni usamodzielnić), tym 

bardziej, że system autorytarny nie byłby w stanie stłumić ich rozbudzonych 
aspiracji wolnościowych. Stanęłoby przed nami z powrotem bardzo trudne  

i delikatne zadanie, które należałoby rozwiązywać na kilku płaszczyznach, uni-

kając starannie mylenia ich ze sobą. 
Druga zasada, wiążąca się z możliwością pójścia wydarzeń w ZSRR w nie-

korzystnym kierunku, powinna skłaniać do uczynienia wszystkiego co tylko 

możliwe, aby zapobiec przenoszeniu do Polski negatywnych zjawisk i ich skut-

ków zza wschodniej granicy. Odgrodzenie się od nich lub ich minimalizacja ma 
szczególne znaczenie w przypadku państwa o wciąż nieustabilizowanym syste-

mie politycznym i chwiejnych podstawach gospodarczych. 

Sytuacja w Związku Radzieckim może się rozmaicie rozwinąć. Wydaje się, 
że w rzeczywistości może odpowiadać któremuś z trzech poniższych wariantów. 

Polska polityka powinna wszystkie z nich uwzględnić, starając się ograniczyć 

ich negatywne konsekwencje. 
Wariant pierwszy – kształtowanie się na drodze ewolucyjnej i pokojowej 

nowego, prawdopodobnie uszczuplonego, zarysu państwa lub nowych państw 

oraz nowego oblicza społeczeństw i narodów, z towarzyszącymi tej bezprece-

densowej transformacji nieuniknionymi konfliktami i trudnościami, nie przekra-
czającymi wszakże pewnych ram. 
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Wariant drugi – przewrót zmierzający do ustanowienia reżimu autorytarne-

go. Możliwe są rzecz jasna próby restauracji starego systemu na modłę stalinow-
ską, niemniej ich powodzenie musiałoby być chyba krótkotrwałe – niczego nie 

rozwiązując, wyłączyłyby wielkie mocarstwo z polityki światowej, skazując je 

na „albanizację”. Prawdopodobnie szybko ustąpiłyby miejsca kolejnemu prze-
wrotowi, tym razem o charakterze autorytarnym. Przewrót autorytarny jest moż-

liwy także w przekształconym terytorialnie Związku lub jego sukcesorach, np. w 

Rosji. 
Wariant trzeci – wymknięcie się sytuacji w ZSRR spod czyjejkolwiek kon-

troli, wzajemne walki wyodrębniających się części imperium, pogrążenie się  

w ogólnym chaosie. 

Polskę nie ominą negatywne skutki wielkich przeobrażeń w Związku Ra-
dzieckim. Nie omijają jej już teraz. Będziemy je odczuwać – przynajmniej okre-

sowo – w każdym z wymienionych przypadków. Nawet w razie biegu wydarzeń 

zgodnego z pierwszym, niestety chyba najmniej prawdopodobnym scenariu-
szem, nie ustaną odczuwane mocno przez polską gospodarkę kłopoty związane z 

krachem radzieckiej gospodarki i poszukiwaniem nowych sposobów jego prze-

zwyciężenia. W największym jednak stopniu problemy te, zarówno gospodar-

cze, jak społeczne i polityczne, dałyby o sobie znać w przypadku chaosu  
w ZSRR. Zabrakłoby wówczas i czasu i środków, by móc je częściowo chociaż 

zminimalizować, zastępując niefunkcjonalne więzy współpracy gospodarczej  

i pozwalając okrzepnąć strukturom ustrojowym państwa. Za chaos za naszą 
wschodnią granicą przyszłoby zapłacić borykając się z trudnościami, które  

w przypadku pozostałych wariantów wystąpiłyby w mniejszym natężeniu, rów-

nomierniej rozłożone w czasie. Nie byłoby też wówczas na Wschodzie prak-
tycznie nikogo, z kim można by o nich rozmawiać. 

Nie wydaje się, aby w najbliższym czasie Związek Radziecki lub nowa Ro-

sja, jeżeli taka się wyłoni, mogły świadomie wywierać wpływ na sprawy polskie 

inny, niż to wynika z normalnego współżycia państw i narodów. Jest to na pew-
no niemożliwe w przypadku zaniku silnego ośrodka władzy na tym obszarze, w 

następstwie walk wszystkich ze wszystkimi. Nie jest to bardzo realna perspek-

tywa również w przypadku dwóch pierwszych wariantów. Jakkolwiek tego ro-
dzaju aspiracje, które świadczyłyby o trwałości wśród Rosjan myślenia w kate-

goriach sfer wpływów, nie musiałyby koniecznie zniknąć nawet w przypadku 

Rosji zmierzającej ku jakiejś formie demokracji, bo przytłoczenie wewnętrzny-
mi problemami i szczupłość środków (pomijam w tym momencie wpływ, jaki 

mógłby wywierać możliwy w nieodległej perspektywie jeszcze bardziej pozy-

tywny klimat w stosunkach ogólnoeuropejskich) prawdopodobnie skutecznie 

kładłyby im tamę. 
Polska strategia wschodnia powinna więc, w ogólnych zarysach, łączyć 

otwartość wobec naszych sąsiadów i gotowość do utrzymywania z nimi jak naj-
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lepszych stosunków z przygotowaniem do minimalizacji niekorzystnych  

i przynajmniej po części nieuniknionych skutków wielkich przeobrażeń na 
Wschodzie, skutków, które mogą dać o sobie znać także w naszym kraju. Trzeba 

umiejętnie ważyć proporcje między elementami tej strategii, między perspekty-

wami stworzonymi przez dążenia emancypacyjne a faktem dalszego istnienia 
Centrum, między zwrotem ku zachodowi Europy – w sensie jak najbardziej 

praktycznym, a kontaktami ze Wschodem. Trzeba to wszystko przemyśleć, 

zwłaszcza w perspektywie nowego układu ze Związkiem Radzieckim. 
Wyemancypowanie się spod kurateli wschodniego sąsiada kosztowało lata 

cierpliwego wysiłku; nie było możliwe bez zaistnienia koniunktury międzynaro-

dowej. Nie mniej energii przyjdzie teraz włożyć w sensowne ułożenie naszych 

stosunków z dynamicznie zmieniającym się Wschodem. 
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„Artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej” – oto sparafrazowane słowa 

z norwidowskiego Promethidiona, dumne motto młodych twórców kultury spod 
znaku „Sztuki i Narodu”

1
. 

Styczniowe spotkanie na wieczorku literackim w 1942 roku, kiedy zapre-

zentowano pierwsze utwory, kiedy wybrane grono studentów z tajnego Uniwer-
sytetu Warszawskiego usiłowało pochwycić w dyskusji wspólne wartości  

w miarę niemal manifestu, dało w rezultacie redakcyjne uporządkowanie  

1. numeru SiN-u. „Sztuka i Naród” stała się pierwszym pismem kulturalnym 

okupacyjnej Warszawy, pismem – dodajmy – ukazującym się z zalecenia i pod 
patronatem Konfederacji Narodu. 

O bezpośrednich związkach organizacyjnych nie wiedzieli nawet wszyscy 

zamieszczający w piśmie teksty własne, a i redaktorzy bardzo stopniowo wpro-
wadzani byli w tajniki polityczno-wojskowych struktur. Trudno też ukryć, że 

owo „organizowanie narodowej wyobraźni” nakierowywało koncepcje stwarza-

ne przez polityków z Konfederacji na płaszczyznę sztuki i etyki właśnie, dając 
niekiedy efekty zgoła odmienne od zamierzeń konfederackich przywódców. 

Z intelektualnych kręgów tajnych kompletów wyłaniała się grupa, która  

z zainteresowań sprawami własnego narodu i jego kultury, z niesłychanego po-

tencjału aktywności, gromadzącego się zwykle w pokoleniach wchodzących z 
przyspieszeniem w społeczną dojrzałość, czyniła swój artystyczny oręż, ulegając 

jednocześnie marzeniom o Imperium Słowiańskim ze zbawczą Polską na sztan-

darach zwycięstwa. Miło łaskocząca własną próżność młodych, nadzieja naro-
dowej wielkości rysowana przez Konfederację Narodu, odważna wizja wielkiej 

Polski stawała się dla SiN-owców odwetem za kruchość dwudziestoletniej nie-

podległości i niepowodzenie września 1939. 
SiN-owcy byli jednak przede wszystkim ludźmi kultury, którzy mając po-

czucie współodpowiedzialności tak za losy kraju, jak za utrzymanie ciągłości 

narodowej kultury, szamotali się między postawą żołnierza a postawą twórcy. 

Ta druga postawa wzięła górę, ale nigdy nie rozstała się z pierwszą. Odczuwali 
niedosyt i gorycz z powodu niemożności chwycenia za broń w oddziałach Ude-

rzenia, ale wspierali swoje uderzeniowe grupy piosenkami. Sami zaś prowadzili 
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inną walkę, o taką formę i wyraz w kulturze, które stałyby się same walką, ży-

ciem, siłą, czynem i sztuką zarazem. 
„O nową postawę człowieka tworzącego” nawołuje Wacław Bojarski, od-

rzucając letniość i pasywność artystycznych postaw międzywojnia, gubiących w 

fermentach przemian wojennych wszystkie wartości uprzednio rozszczepione i 
żyjące dla siebie samych, jak „praca dla pracy, rozrywka dla rozrywki no i sztu-

ka dla sztuki”. Nie będzie tolerował Bojarski postaw słabości, żadnej ucieczki 

odwlekającej widmo katastrofy, żadnego poddawania się jakiejś karzącej ręce 
mściwego Boga, żadnego uchylania się w zmysłowość ni też łudzenia się pozo-

rami państwowotwórczej propagandy. Przeciw mechanizmowi i zewnętrzności 

muszą twórcy postawić mocne punkty oparcia odnalezione  

w głębi siebie, bowiem wybór istnieje tylko między poddaństwem prowadzącym 
do unicestwienia a imperialną wielkością ojczyzny. „Nadchodzi epoka bez-

względnej nie kończącej się walki, epoka akcentowana mocnym, radosnym ryt-

mem kroków żołnierskich i upartą wolą działania”. Jest to postawa wiary  
w „człowieka silnego, naładowanego dynamitem możliwości, o jakich nie śniło 

się historii. W człowieka, który przychodzi na planetę, aby dać świadectwo 

prawdzie”. Wszystkie gałęzie i kształty istnienia czerpiące ze wspólnych korze-

ni, muszą się znaleźć w zasięgu tego twórczego uorganizowania. „Nowa posta-
wa człowieka tworzącego będzie organizowała na wskroś jego wizję walki o 

wolność i wizję pomidorowej zupy. Mówimy to pełni świadomości artystyczne-

go równouprawnienia obu tych wizji”. Ten imperatyw współczesnego twórcy 
nie wyznacza programu, ma natomiast budować i porządkować postawę wyra-

stającą spontanicznie z temperamentu narodowego. 

Niebezpieczeństwa tych fascynacji wielkością i siłą są dostrzegalne, ale 
śledząc rodowód polityczno-społeczny i drogi poszukiwań twórczych SiN-

owców ujawnić można głębsze pokłady ich potencjału myślowego i celów arty-

stycznych. Mieszczą się oni w ramach tzw. pokolenia wojennego, roczników 

1921-1922 z wyjątkiem założyciela pisma, Kopczyńskiego – ur. w 1916 i naj-
młodszego Wojciecha Mencela – ur. w 1923. Określanie ich jednak mianem 

„pokolenia apokalipsy spełnionej” jest nadużyciem wobec miejsca, jakie wyzna-

czali sobie w kataklizmie wojny i mimo ich pełnej świadomości śmierci  
w tym świecie. Bojarski pisze o nowej postawie, Gajcy ulegając może najsilniej 

obrazowaniu i atmosferze poetyckich przeczuć katastrofistów przedwojennych 

będzie jednak wzywał w obliczu urzeczywistniania się tych wizji do jakiegoś 
ostrego „cięcia” w sztuce, przerywającego poczucie bezsilności. Wyrwanie się 

spod apokaliptycznej siły, znalezienie prawdy ponad trwogą i lękiem uważał za 

odpowiedzialność moralną pokolenia. Z walki o wyzwolenie się z katastrofy 

miała rodzić się jego wielka poezja. Trzebiński będzie kilkakrotnie powtarzał 
swoje in statu nascendi w odniesieniu do pokolenia?… grupy? I nieważne, czy 

stanie przy tym nazwa, dramatyczne, wojenne czy jakieś tam dopełnienie. Waż-
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na jest ta zalążkowość kulturowej drogi mimo świadomości, że owoc ich twór-

czej myśli wypielęgnowany być może przez naród w chwili, gdy ich już nie 
będzie. Rola więc nowego narodowego artysty to kreatywne i pełne dynamiki 

poszukiwanie wspólnego mianownika dla życia i twórczości, którego efektem 

ma być przyszły czyn patriotyczno-artystyczny.  
Sięgnijmy jeszcze wstecz, w tło splotów zdarzeń, które doprowadziły do 

ukonstytuowania się grupy „Sztuki i Narodu”. 

Najpierw młody muzyk z predyspozycjami na kompozytora i polityka rów-
nocześnie, działacz Konfederacji Narodu, za wskazówką własnej organizacji 

poszukuje współpracowników do redakcji pisma kulturalnego, które sprawom 

narodowym i koncepcjom tego odłamu myśli narodowej nada głębię kulturo-

wych motywacji. Onufry Bronisław Kopczyński – o nim to bowiem mowa – ma 
ambicję powołania do życia nie tylko pisma, ale przy okazji zgromadzenia  

takich ludzi z najmłodszych kręgów intelektualnych, którzy zdolni będą przy-

ciągnąć grona patriotycznej młodzieży w stronę jego macierzystej grupy poli-
tycznej. Osobistemu urokowi Kopczyńskiego, ale niewątpliwie dzięki pokre-

wieństwu przekonań, ulega jako pierwszy Wacław Bojarski – student polonisty-

ki tajnego UW. Ten z kolei zyskuje do przyszłego pisma kolegę z roku  

– Andrzeja Trzebińskiego. Tylko Kopczyński – pierwszy formalny redaktor – 
miał już jakąś przeszłość polityczno-organizacyjną, a nawet znamię męczeństwa 

(kilka miesięcy na Pawiaku w 1940 r.) dodające mu powagi przed młodszymi 

kolegami. 
Onufry Kopczyński z grupą B. Piaseckiego

2
 związany był już przed wojną 

przez współpracę z ONR-Falangą. W pierwszej fazie wojny środowiska zbliżone 

do ONR-Falanga nie utworzyły własnej konspiracji, a dopiero po wyjściu Pia-
seckiego z niemieckiego więzienia, powstające wówczas organizacje zbrojne 

powołują Wojskowe Oddziały Skonfederowane, potem Konfederację Zbrojną 

we wrześniu 1940 r. i wreszcie powstaje Konfederacja Narodu – zrazu jako ciało 

polityczne – stając się wnet nazwą organizacji polityczno-wojskowej ze zbrojną 
formacją: Uderzeniowe Bataliony Kadrowe. Kierownictwo KN stanowili: B. 

Piasecki, J. Hagmajer, Wł. Pietrzak, W. Kętrzyński, R. Reiff, M. Kurzyna, W. 

Zaleski. Duchową opiekę sprawował jezuita, ojciec Warszawski
3
, który na śro-

dowisko kulturalne KN wywarł olbrzymi wpływ koncepcją uniwersalizmu. 

Młodzi twórcy o narodowej optyce aktywizowali się wokół SiN-u, oskarża-

jąc jednocześnie wszystkie grupy polityczne dwudziestolecia o dopuszczenie do 
klęski. „Starzy” narodowcy jawili im się letni, sanacja była obliczem słabości i 

jako rządząca odpowiedzialna za niepowodzenie. Przedwojenne formacje poli-

tyczne nie wykazały, według nich, operatywności i politycznej przytomności. O 

kontynuacji, ani w polityce, ani w też w literaturze czy sztuce nie mogło być 
mowy. Takiej odpowiedzialności nie dźwigali rzekomo na swoich barkach fa-

langiści, zwłaszcza w wydaniu wojennym, gdy motywy faszystowskie byłego 
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ONR słabły, lub co najmniej ulegały przesunięciu akcentu. KN, której losy i 

strategie polityczne znał bliżej tylko Kopczyński, organizacja nienosząca piętna 
odpowiedzialności za wrzesień, nadto zwodząca nadzieją odwetu, zamykała 

stopniowo SiN-owców w organizacyjne ramy. 

Wspólna z ideologią KN będzie niechęć młodych do demokracji jako prze-
jawu słabości. Widać to w ich artykułach, utworach literackich; dawali wyraz 

swej niechęci także w wypowiedziach dyskusyjnych, na „koncertach”. Zazna-

czamy jednak, że demokracja, jak większość kategorii politycznych, zostanie 
przeniesiona w tekstach SiN-owców na pole tarć kulturowych w ramach euro-

pejskiej cywilizacji. Równie niechętni byli artyści ze „Sztuki i Narodu” wszel-

kim przejawom totalitaryzmu, a więc w tym samym stopniu komunizmowi, co i 

faszyzmowi. Bojarski i Trzebiński nie wnikali w przedwojenne pasje przywód-
ców z KN. Nie znali zresztą wszystkich przywódców; wszakże była to konspira-

cja. Znalazł się wreszcie w ramach organizacji człowiek, który natchnął ich du-

chem uniwersalizmu, dając szanse na wyrwanie się z zaklętego kręgu biegunów: 
demokracji i totalitaryzmu. Człowiekiem tym był ojciec Warszawski, uczestnik 

licznych spotkań i „koncertów”, szanowany również wśród młodzieży twórczej 

stojącej na lewo od KN. Piszącym „organizatorom narodowej wyobraźni” przy-

chodził też z pomocą, w postaci sugestii i własnych doświadczeń literackich, 
krytyk i prozaik Włodzimierz Pietrzak

4
, kierownik wydziału politycznego, po-

tem szef sztabu KN. Zaproszony wraz z Jerzym Zagórskim
5
 do jury konkursu 

poetyckiego, ogłoszonego w 2. numerze SiN-u, razem z nim pozostał w gronie 
najbliższych przyjaciół i współpracowników pisma do końca jego istnienia. 

Jest jeszcze jedna kwestia łącząca SiN-owców, o ile nie w pełni z duchem, 

to na pewno z literą haseł Konfederacji Narodu – chodzi oczywiście o Słowiań-
skie Imperium.  

Plany imperialne KN uzależnione były od nadziei na pokonanie Rosji przez 

Polskę, idące w parze z równoczesnym upadkiem Niemiec, o ile uda się wyko-

rzystać domniemane wyczerpanie wojną Rosji. Według wydawnictwa KN  
z 1941 r.: „Konieczny dostęp do Morza Czarnego winna sobie Polska zapewnić 

przez włączenie Besarabii i Bukowiny aż po Prut… W pierwszym okresie impe-

rium musi obejmować: a) ziemie Polski z roku 1939, rozszerzone na zachodzie o 
Odrę, na północy o Prusy Wschodnie, b) kraje nadbałtyckie, c) Białoruś jako 

kraj narodowo niewykrystalizowany winna być poddana działaniom kultury 

polskiej i włączona w obszar państwa polskiego, d) Ukraina w unii z polską,  
e) Czechosłowacja jest sztucznym tworem… Dlatego też Polska powinna za-

wrzeć osobne unie ze Słowacją i Czechami… Księstwo Moskiewskie zamiesz-

kałe przez ludność o słowiańskim języku, ale z dużą domieszką krwi mongol-

skiej, przesiąknięte bizantyjsko-turańską kulturą, wejść może w skład imperium 
po dłuższym okresie wychowawczego wpływu polskich idei…”.  
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Poeci SiN-u ogarnięci mitem Imperium, włączyli się w tworzenie tej wizji 

w sposób szczególny. Bojarski zaczął się gwałtownie uczyć języka ukraińskiego 
i zachęcać skupione wokół niego dziewczęta do podejmowania podobnych prób 

lingwistycznych. Skończyło się na uroczystym wieczorku poezji ukraińskiej, do 

którego i Trzebiński dołożył cegiełkę, pisząc wiersz specjalnie na tę okolicz-
ność. Były to więc raczej skromne próby słowiańskiej integracji niż wola pano-

wania nad ościennymi ludami. Trzebiński napisał piosenkę o Imperium, które 

miało powstać z konfederackiej krwi, a może w ogóle słowiańskiej? polskiej? 
Spod pióra Trzebińskiego wyszedł także szkic W kręgu kultury imperialnej, w 

którym jednak nie gloryfikował narodu, nie był to również przejaw faszystow-

skich poglądów. SiN-owskie imperium prawdziwe miało wyrastać w ich sztuce, 

twórczych wizjach czynu artystycznego, miało się rysować w heroicznej posta-
wie artysty budującego polską świadomość ponad codziennym okrucieństwem 

wojny. Artysta ten zobowiązany był, miast histerii wywołanej brutalnością rze-

czywistości, sprostać trudowi odnajdywania w tym świecie ponadczasowych 
wartości etycznych; znaleźć siły na przezwyciężenie gwałtu, wydobyć wartości 

jednoczące całą słowiańską wspólnotę. Poglądy Trzebińskiego ewoluowały 

jeszcze dalej, w kierunku większej otwartości twórców na różne pokłady naro-

dowego istnienia i przejawy aspiracji narodowych, przekraczające partykularne 
interesy, czemu da wyraz przy okazji organizowania Ruchu Kulturowego

6
. 

Chociaż wybór – na miejsce aktywności twórczej – pisma Konfederacji Na-

rodu był dla młodych twórców aktem świadomym, wolno mówić o specyficznej 
autonomii SiN-u w ramach tej organizacji, autonomii będącej początkiem ich 

ideowej niezależności, której jednak nie zdążyli osiągnąć. Wyjątek od tej auto-

nomii stanowi jedynie Onufry Bronisław Kopczyński, który pozostał wierny 
linii politycznej Piaseckiego i już przed wojną zapisał się jako publicysta, który 

sprawdzał swe pióro w „Prosto z mostu”, miesięczniku „Ruch Młodych” i kwar-

talniku „Ruch Kulturalny”. Pod ciśnieniem lotniejszych kolegów z SiN-u ha-

mował jednak swoją przygodę ze słowem, sprawując bardziej rolę mecenasa niż 
redaktora, bardziej stróża chroniącego przed groźbą dewiacji ideowych niż 

współtwórcy pisma i środowiska. Po ponownym aresztowaniu Kopczyńskiego w 

styczniu 1943, redakcję przejął Wacław Bojarski. Pełen inicjatywy, młody 
gniewny erudyta dał poznać swoją pasję pisarską we wspomnianym tu artykule 

O nową postawę człowieka tworzącego. Krytyka polityków przedwojennych 

wiązała się u niego z krytyką stylów pisarstwa w dwudziestoleciu. Kontynuacje 
dawnych nurtów w literaturze nie mogły już dać satysfakcji. Próby ucieczek i 

mglistych oddaleń zasłaniały lub roztkliwiały rzeczywistość, ulegały jej, nie 

budując mostów dla przekroczenia, ku zmianie tej rzeczywistości, nie wspoma-

gały czynu żadną dojrzałą wizją. Bojarski żądał od artystów postawy męskiej i 
bohaterskiej. Sztuka współczesna miała z rozziewu między obrazem szalejącej 

grozy wojennej, który jednak był obrazem chwili, choć urastał do rangi wiecz-



174 MAŁGORZATA BARTYZEL 
 
 

ności,  

a obrazem myśli opanowującej przemijalność działań, wyłonić pokrewieństwa  
i stworzyć jednolity styl. Narodowa sztuka miała dać formę, która nie czekając 

na ugaszenie emocji w perspektywie wieków mogłaby sama tworzyć dystans, 

ten niezbędny filtr do przeprowadzenia oceny sytuacji, filtr do twórczego prze-
tworzenia wszystkich wojennych skomplikowań rzeczywistości w nasyconą 

wartościami, zorganizowaną w pełni artystyczną wypowiedź. W ciekawie, na 

modłę filozoficznego dyskursu skonstruowanej Pochwale milczącej muzy daje 
Bojarski przykład postawy stylistycznej spójni pomiędzy aktywnością artysty  

i żołnierza: 
 

Piotr – (…) Podczas domowej wojny hiszpańskiej jeden z żołnierzy w okopach 

tłumaczył Homera. Czy to przepaść między słowem a czynem? Czy może raczej 

wzniosły akt panowania nad przemijającymi wypadkami.  

Paweł – Otóż właśnie, Piotrze. Zaskakuje nas tylko, że pisał w takich warunkach. 
Ale to wszystko. Nie dziwimy się, że tłumaczył właśnie Homera, którego tempera-

tura, atmosfera i postawa tak naturalnie przecież towarzyszą bohaterstwu. Słowo 

ma tu wspólny styl z czynem.  

 

W polskiej tradycji dwie wartości: działanie i tworzenie rozmijały się dotąd. 

Czyn Legionów nie szedł w parze z wielkością poezji. Mickiewicz i Słowacki 

dawali wielkie wizje czynu z oddalenia, bez udziału w zmaganiach powstań-
czych. Bojarski dezawuował rozumienie sprawy polskiej w „ciepłej Ameryce”. 

Podobne zarzuty stawiał Trzebiński poetom emigrantom, którzy nie zaniechali 

artystycznych kreacji, lecz przestali czerpać z naturalnego, narodowego podłoża. 
Dostało się także i warszawskim intelektualistom, za ucieczkę na innego typu 

emigrację – w wymiar metafizyki. Odczuwali SiN-owcy potrzebę wyzbycia się 

tkliwości, prywatnych wzruszeń i emocji związanych ze wstrząsami rzeczywi-
stości. Szukając nowego wyrazu, bardziej aktywizującej formy zawierającej 

element dystansu przez artystyczne przeorganizowanie wypowiedzi, przeciw-

stawiali się równie mocno intelektualnej postawie obserwatora i komentatora 

zdarzeń. Pamflet Trzebińskiego Udajmy, że istniejemy, gdzie indziej, skierowany 
był między innymi przeciw Miłoszowi, za zajęcie postawy poza ich światem, 

postawy zainteresowanego badacza bardziej niż współtwórcy; za rezygnację z 

walki. Nowa postawa – uzupełni Gajcy – jest postawą „sięgających po waw-
rzyn”. Walka z okupantem jest dla SiN-owców możliwa, tak przy pomocy broni, 

jak przez zapewnienie ciągłości wspólnocie narodowej, przez wewnętrzną inte-

grację narodu w aktach kulturowych. Nowa poezja ma zastąpić zaściankowe 
spory przedwojennych tygodników przez narodowe wychowanie. Musi jednak 

przekroczyć hermetyczną, w światowym odczuciu, problematykę tracenia i od-

zyskiwania niepodległości. Literatura narodowa ma być polska, ale jednocześnie 

europejska, światowa, w jej rozumieniu i odbiorze. 
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Płomienna wypowiedź Bojarskiego po rozstrzygnięciu konkursu poetyckie-

go zmierza do przypomnienia, iż zgodnie z tradycjami i doświadczeniami poko-
leń, po utracie państwowości naród realizuje się w kulturze. Okupant znając te 

drogi tym mocniej uderza w świat twórczy i tym silniejszą musi dostać odpo-

wiedź. Nie tylko w postaci gestu, wskazującego na istnienie jakiegokolwiek 
spójnego momentu w społeczeństwie polskim, lecz w przezwyciężeniu warun-

ków i organizowaniu przez sztukę wolności wewnętrznej, dającej mocną pod-

stawę do porwania się na walkę o wolność zewnętrzną – narodową i państwową. 
Recenzując poemat Borowskiego Gdziekolwiek ziemia, atakuje autora za cier-

piętnictwo, chowanie twarzy w dłoniach w obliczu kosmicznego koszmaru wo-

jennego, przeciwstawia temu odwagę podjęcia walki w trosce o człowieka. 

Świat Borowskiego, to świat, w którym walczy zło ze złem, podłość z podłością, 
zostawiając jedynie ból i rozgrzeszenie, jeśli się w walce nie uczestniczy; „złom 

i drwiący śmiech pokoleń”. Dla Bojarskiego zaś jest to świat, w którym zgodnie  

z etyką chrześcijańską walczy zło z dobrem, więc chodzi o to, by „dobro otrzy-
mało siłę”. Oto zadanie sztuki – zorganizowanie w człowieku „mocnego dobra”, 

które przetrwa w narodzie, odporne na zawieruchy historii. Trzebiński rozpatru-

jąc słabość i siłę wykazuje, że obie kategorie są etycznie obojętne. Siła zawiera 

w sobie pewien potencjał, który w zależności od sposobu i kierunku jej wyko-
rzystania może zostać nacechowany pejoratywnie bądź afirmatywnie. Niezbęd-

ny dystans będą SiN-owcy czerpać z poetyki groteski. W nagrodzonym na po-

etyckim konkursie liryku Bojarskiego Ranny różą w formalno-baśniowym odda-
leniu ukaże się efekt wrześniowej klęski: „Ruiny miasta? Ależ nie. To 

wystrzyżone fantastycznie i prymitywnie z czerwono szarej tektury proscenium 

wędrownej szopki. Pośrodku pięciu „chłopców malowanych” zielenią i rozpa-
czą. Pod pachą każdy ma kijek maleńki, wystrugany gładko, którym można by 

poruszać te figurki wypchane na pół trocinami i muzyką”. – To nowa sytuacja 

„malowanych chłopców” z ułańskiej piosenki, których obecna rola przeniosła 

ich w kukiełki dziadów, figury rozczarowań. Są w lirykach Bojarskiego widoki 
bardziej krzepiące, jak tych staruszków-herosów w wytartych płaszczach, którzy 

jednak przez swe drobne codzienne działania świadczą, że „jesteśmy”. Do grote-

ski jako bardziej adekwatnego do rzeczywistości środka wyrazu sięga Bojarski 
chętnie, zwłaszcza w opowiadaniach O barze pod lampionami, zielonym nosie i 

dyktatorze czy w Pożegnaniu z mistrzem. Groteska daje bowiem postulowaną 

jedność z odbiorem rzeczywistości i jednocześnie pozwala, poprzez transpozycję 
tej rzeczywistości w rozmaite kształty i postaci różnych jej wymiarów, oddzielić 

mistyfikację i fałsz od ukrytych wartości, dać ocenę ogólną, wykroczyć poza 

drobiazgowość codzienności, przezwyciężyć chwilowość dnia dzisiejszego. 

Groteska była czymś więcej niż chwytem formalnym, była szansą stylu kumulu-
jącego w sobie potencjał działania i sztuki oraz ich ocenę z objaśnieniami naraz. 

Atakując wespół z Gajcym formalizmy i rozgardiasz ideowy Dwudziestolecia 
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konstatują, że „Do wielkiej sztuki zabrakło wielkiego starcia ideowego”. Artysta 

z pokolenia w wojnie wyrosłego, musi szukać stylu odpowiedniego rzeczywisto-
ści z równoczesnym obowiązkiem rozstrzygnięć ideowych, których nie wolno 

odkładać na „po wojnie”. Twórcy muszą mieć pełną swobodę poczynań arty-

stycznych, ale oznacza to większą odpowiedzialność  
i dźwiganie wszystkich konsekwencji tej odpowiedzialności. Wybory ideowe 

dokonane podczas wojny mają organizować wizję przyszłego państwa i przy-

szłej sztuki. 
Wacław Bojarski nie zostawił po sobie dojrzałych dzieł literackich, spójnej 

koncepcji literackiej, czy uporządkowanego zespołu zasad ideowych, ani też 

zwartej wizji politycznej. Zaznaczył ledwie swą krótką obecność dynamiczną 

postawą człowieka, który w latach okupacji ożywiał myśli młodej inteligencji, 
aktywizował ją w kierunku wysiłku twórczego, bulwersował i zmuszał do reakcji. 

W brawurowej akcji składania wieńca pod pomnikiem Kopernika, gdzie 

„Geniuszowi Słowiańszczyzny” złożył hołd życiem własnym, wystąpił raz 
ostatni w imieniu „Rodaków”. Jego doroślejsi przywódcy z KN z właściwą so-

bie niefrasobliwością przyzwolili na zbrojny gest trzech kształtujących się pięk-

nie artystów-poetów, w wyniku czego śmierć poniósł Bojarski. Pawiakiem za-

płacił Zdzisław Stroiński
7
, Gajcemu udało się zbiec

8
. 

Deklaracje słowne Bojarskiego ucieleśniły się w jedności z czynem, i ten 

typ bohaterstwa wspaniale uchwycił Trzebiński przypominając słowa zmarłego 

przyjaciela. Bohaterstwo jego życia i śmierci polegało na „nie poddawaniu się 
przemocy w żadnym wypadku, nigdy. Kiedy mając cały dzień zabity pracą, 

mając pomrożone ręce i uszy i jadąc zapchanym wariacko tramwajem, wyjmuje 

się naraz z kieszeni jakiś tom Szekspira, Kochanowskiego czy Tomasza  
z Akwinu i zapada się w piętnastominutową lekturę, to mam wrażenie, że to jest 

istotą prawdziwego dzisiejszego bohaterstwa!”. Mimo bohaterstwa trudno się 

jednak oprzeć wrażeniu, że śmierć ta, podobnie jak o pół roku późniejsza śmierć 

Trzebińskiego będąca wynikiem przypadku
9
, była brakiem szacunku ze strony 

Konfederacji Narodu dla twórców narodowej kultury i brakiem odpowiedzialno-

ści za losy organizacyjnych towarzyszy w ogóle. Widać to równie ostro w de-

sperackich gestach wymarszu za Bug oddziałów Uderzenia
10

, gdzie zginęło po-
nad 700 członków Konfederacji, gdy cała organizacja liczyła wówczas około 

2000 osób. Jak na organizację kadrową, to zbyt poważna lekkomyślność w sza-

fowaniu krwią. 
Andrzej Trzebiński, rzutki i inteligentny krytyk, poeta i prozaik, dramaturg 

i publicysta, organizator Ruchu Kulturowego z zadatkami na teoretyka kultury, 

nieukończony polonista, ciągle ewoluował w kierunku jak najszerszego ogarnię-

cia rzeczywistości przy „stawianiu przed sobą kulturowych imperatywów”. Szu-
kał wskazówek w dziełach St. Brzozowskiego i Norwida. Chwytał się poetyki 

Przybosia, aby odnaleźć receptę na formułowanie własnych wypowiedzi, ale z 
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rozczarowaniem odrzucił w końcu tę drogę. Nazywał swoją postawę, dążenie 

raczej, „duchowym imperializmem człowieka wobec rzeczywistości”. Była w tej 
postawie wola zawładnięcia prawdą, zamiast przyjmowania półprawd. Jego 

„imperializm” żył w marzeniu o mocarstwie ducha, w dążeniu do poznania 

prawdy przy pośrednictwie wektorów kulturowych,
 
w wyzbywaniu się determi-

nizmów rasowych, klasowych, indywidualistycznych i innych. „Czy widziałeś i 

poznałeś już Boga?” – będzie pytał w Pamiętniku zmarłego przyjaciela z pewną 

dozą żalu, że Bojarski zawsze wszystko poznawał pierwszy. 
Kulturze polskiej wskazywał Trzebiński drogę realizmu przez odrzucenie 

wzorów demokratycznych i totalnych, a wyznaczenie jej autentycznej roli  

w „krystalizacjach kulturalnych Europy środkowej i Bałkanów”. Miał to być 

kopernikański przełom wojennej myśli polskiej przeciw przedwojennym nurtom 
myślowym tworzącym krajobraz fantastyki kulturalnej, przełom, w którym inte-

lekt opanuje odruchy i emocje. 

Drogą do realizmu miał być uniwersalizm jako „złoty szczyt”, w opozycji 
do „złotego środka”. Istotą uniwersalizmu, który przeciwstawia się ekstremi-

zmom indywidualizmu i totalizmu, nie jest centrowe „bagno”, szamoczące się 

między przyciągającymi biegunami. Przestrzeń między biegunami jest wypeł-

niona walką. Problem leży w kierunku tej walki, w tym, czy będzie ona przebie-
gać między skrajnościami, co prowadzić może do kataklizmu i śmierci, czy też 

jej uderzenie rozsadzi komplikacje i zagmatwania współczesności, dążąc do 

proporcji, które zhierarchizują wartości od jednostkowych poprzez narodowe ku 
ogólnoludzkim, wreszcie boskim, absolutnym. Uniwersalizm ma być „zarysem 

narodowej filozofii społecznej”, przenikającym związki między jednostką, naro-

dem i ludzkością, wyprowadzającym dla nich prawa oparte o „ład serca”  
i proporcje, w których istnieje prymat całości nad częścią. Walka i działanie 

jednostki ukierunkowane być musi na naród, ten zaś jako część ludzkości musi 

odnaleźć swą indywidualną drogę w pracy dla wspólnoty ludzkiej. Część nie 

może wyznaczyć sobie celów ważnych tylko dla niej samej, ale jest tu miejsce 
dla całego bogactwa rozmaitych dróg i wariantów prowadzących od części do 

całości, jest pole do olbrzymiej gamy postaw prowadzących do wypracowania 

„zbioru społeczno-narodowych powinności”, jakby rzecz ujął patron duchowy 
Trzebińskiego – Stanisław Brzozowski.  

W ten sposób dojdzie Trzebiński do idei szerokiej platformy Ruchu Kultu-

rowego, stojącego ponad partiami i stronnictwami, zespalając jednostkę i zbio-
rowość w świadomą pracę twórczą. Zrozumienie związku kultury polskiej  

z kulturą katolickiego Zachodu stanowi podstawę dla wytworzenia nowego 

kształtu i dalszej ekspansji kultury narodowej. Ruch Kulturowy „chce wycho-

wać w kulturze typ jednostki czynnej i odpowiedzialnej”. Ta koncepcja imperia-
lizmu kulturowego Trzebińskiego, koncepcja ekspansji polskiej kultury narodo-

wej, nie prowadziła, w zgodzie z zasadami uniwersalizmu, w stronę ogarnięcia 
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części Europy podbojem Polaków, bo efektem kulturalnej rewolucji miał być 

aktywny wkład polskiej kultury w kulturę słowiańską, europejską, światową. 
Jego własne pokolenie miało się jeszcze w wojnie „wyhartować etycznie”, by 

sprostać historycznej misji. Ekspansywność, wręcz agresja twórcza jest dla 

Trzebińskiego etycznym zadaniem artysty w ramach właśnie współdziałania 
całości i części. Jest to zadanie przebicia się sztuki polskiej w świat, sztuki będą-

cej przejawem narodowej aktywności. 

Trzebiński chciał ustalić hierarchię wartości etycznych w sztuce, do których 
zaliczał wartości artystyczne i formalne, wespół z racjonalizującymi się  

w nich wartościami życiowymi i wybiegającymi wprzód, „poza dotychczaso-

wymi”, istniejącymi w zamiarze twórczym, a odnajdywanymi w przyszłym dzie-

le. Jest to także wysiłek ciągłego dowiadywania się, co jest pięknem. Autor Pa-
miętnika dążył do formy, w której sam proces twórczy przekształciłby się  

w jak najdłuższe dzianie się, oddziaływanie sztuki zatem. Stąd jego pojmowanie 

efemeryczności liryki, która w kształcie gotowym zamyka się jako fakt histo-
rycznie przebrzmiały, odkrywający „tajemnicę pojedynczego dnia, pojedynczej i 

gorzko osamotnionej w kosmosie czasu godziny. Tajemnica spala się oślepiają-

co, jak błysk magnezji. Później pozostaje odarta z blasku; poza – metafizyczna, 

już tylko zwyczajna i życiowa – ładność, harmonijność, nieraz jeszcze mniej…”. 
Eksperyment „jest” także w sztuce przejawem chwili, a dopiero nagromadzenie 

w dziele eksperymentów, różnych głębin i den, całego snopu wartości, może dać 

sztukę działającą trwale, wybuchającą falami nowych odkryć płynących z utwo-
ru, z wielu chwil. 

Liryka, jaką zastał Trzebiński zamykała się w świecie minionej epoki słów. 

Rozpoczynała się epoka czynu w świecie dramatycznym, w którym rosło drama-
tyczne pokolenie, szukające tożsamości w sztuce dramatu, jako konsekwencji 

ich życiowego czynu – w stronę czynu artystycznego. Jest tu jedność i spójność, 

za którą wypatrywał Bojarski, jest szansa niewyzyskana, jest dystans  

i bezpośredniość jednocześnie. Dramat „będzie szukać kompozycji walki”  
i „atmosfery metafizycznej grozy zdarzeń”. Słowo stanie się żywym uzupełnie-

niem działania, twórca zamiast uciekać w liryczną, martwiejącą kontemplację 

samotności, skieruje się ku życiu, kreacji, aktywności, będzie tworzył sztukę 
etyczną, sztukę, która jest owocowaniem pulsującej życiem kultury. Do walki na 

polu dramatycznej groteski angażuje Trzebiński dwie przenikające jego myśl 

siły. W Aby podnieść różę totaliści u szczytu sfanatyzowania nacjonalistycznej 
przemocy, stawiają czoła „rozmiękłym” ideowo demokratom, aby  

w końcu dyktatorzy przeciwnych obozów oddali się mistyfikacji, grze w ping-

ponga bez piłeczki, podczas gdy władza przejdzie w ręce elastycznego socjolo-

ga, trzeciej siły dysponującej nieskończoną gamą poglądów. 
Bojarski marzył o stworzeniu irracjonalistycznej opery, Trzebiński o bale-

cie oddającym najlepiej, bo w milczeniu, ich podziemną działalność, Gajcy na-
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pisał Misterium niedzielne. Dramat groteskowy, absurdalny, irracjonalny, to była 

dla nich forma, która kiełkowała autentycznością. 
Tadeusz Gajcy – ostatni redaktor „Sztuki i Narodu”, objawił swoją wolę 

czynu kulturowego dopiero po przewartościowaniu postaw twórczych okresu 

międzywojennego, jak i postaw współpracowników z SiN-u. Uznał, że czyn 
kulturowy nie może być czysto rewolucyjny i zwrócony jednostronnie w przy-

szłość, bo może wypalić się chwilą. Zwraca się więc do podłoża kulturowych 

tradycji, przeanalizowanych, do „źródeł i ujść”, z których po dokonaniu syntezy, 
miał realny grunt różnych perspektyw czasowych, a w ten sposób podstawę dla 

potencjalnego kulturowego, twórczego dokonania. Historia staje się wreszcie nie 

czymś co pochłania, ale i punktem wyjścia do aktu stwarzającego nową rzeczy-

wistość kulturową. 
Narodowi artyści ze „Sztuki i Narodu” próbowali organizować wyobraźnię 

epoki, która nie spełniła ich oczekiwań, a im samym nie pozwoliła uporządko-

wać własnych zmagań z subtelnym materiałem literackiego słowa. 
Zginęli wszyscy. 

Mieli świadomość krótkotrwałości swojej kulturalnej misji i poczucie od-

powiedzialności za każdy dzień heroicznego trudu twórczego. Swoje miejsce  

i niespełnienie najlepiej ujął Trzebiński w zapisanej rozmowie z nieżyjącym 
przyjacielem:  

 

Pochłonie nas historia. Młodych dwudziestoletnich chłopców. Nie będziemy 

Mochnackimi, Mickiewiczami, Norwidami swojej epoki. Mogliśmy być Rimbau-

dami. Ale odrzuciliśmy to, bo szliśmy gdzie indziej. Rozumieliśmy siebie dobrze, 

bardzo dobrze. Myślałeś o sobie jako o postaci historycznej. Ja także. Nie byliśmy 
specjalnie do historii upozowani, nie, przecież nasz gest miał powstać naturalnie, 

prosto, jako cień naszego działania. 

 

 

Przypisy 
 

1 „Sztuka i Naród” – konspiracyjny miesięcznik literacki wydawany w Warsza-

wie w latach 1942-1944, związany z organizacją polityczno-wojskową Konfederacja 

Narodu. Ukazało się 16 numerów pisma – ostatni w lipcu 1944 r. Jego redaktorami na-

czelnymi byli kolejno Bronisław Kopczyński (1916-1943), Wacław Bojarski (1921-

1943), Andrzej Trzebiński (1922-1943) i Tadeusz Gajcy (1922-1944). 
2 Zob. przypis 2 w tekście Czynnik stały – Rosja! 
3 Józef Warszawski (1903-1997) – ksiądz, filozof, działacz harcerski, profesor 

rzymskiego Gregorianum, kierownik polskiej sekcji Radia Watykan, w czasie II wojny 
światowej kapelan Zgrupowania „Radosław” Armii Krajowej. 

4 Włodzimierz Pietrzak (1913-1944) – poeta, pisarz i krytyk literacki, w czasie 

okupacji działał w Konfederacji Narodu, współtworzył pisma „Pobudka” i „Nowa Pol-

ska”. Zginął w powstaniu warszawskim. 
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5 Jerzy Zagórski (1907-1984) – poeta, tłumacz i eseista, po II wojnie światowej 

współpracownik pism „Pion” i „Kultura Jutra”. 
6 Ruch Kulturowy był działającą w latach 1943-1944 strukturą konspiracyjną 

utworzoną przez działaczy Konfederacji Narodu, związanych z pismem „Sztuka i Na-

ród”. Miała ona mieć charakter apolityczny, zaś za cel stawiała sobie zasadniczą przebu-
dowę polskiej świadomości kulturowej, bardzo krytycznie w dotychczasowej formie 

ocenianej. 
7 Zdzisław Stroiński (1921-1944) – poeta, żołnierz Armii Krajowej, związany ze 

środowiskiem „Sztuki i Narodu”, zginął w powstaniu warszawskim. 
8 Wacław Bojarski, Tadeusz Gajcy i Zdzisław Stroiński składali wieniec pod 

pomnikiem Mikołaja Kopernika 25 maja 1943 r., w 400. rocznicę śmierci uczonego. 

Doszło wówczas do strzelaniny z Niemcami, w której Bojarski został ciężko ranny – 

zmarł wskutek ran 5 czerwca 1943 r. Gajcy zdołał uciec, zaś Stroińskiego aresztowano i 

osadzono na Pawiaku – został stamtąd zwolniony, poległ później, podobnie jak Gajcy,  

w powstaniu warszawskim. 
9 Andrzej Trzebiński był poszukiwany przez Niemców z powodu jego działalno-

ści w „Sztuce i Narodzie”, ale został przez nich zatrzymany za nielegalne korzystanie  

z fabrycznej stołówki – posługiwał się przy tym fałszywym nazwiskiem i uniknął rozpo-

znania. Zginął jednak jako zakładnik w egzekucji ulicznej 12 listopada 1943 r. 
10 Uderzeniowe Bataliony Kadrowe Konfederacji Narodu brały udział w walkach 

partyzanckich na ziemi białostockiej i Wileńszczyźnie – już od jesieni 1942 r. 
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KOMENTARZ POLITYCZNY 
 
 
 

W dniu dzisiejszym dowiedziałem się o desygnowaniu Tadeusza Mazowieckie-

go na stanowisko premiera. Satysfakcji – wypływającej z historycznego znacze-
nia faktu, iż po raz pierwszy w powojennych dziejach Polski na czele rządu staje 

polityk opozycyjny, przełamujący monopol komunistów – towarzyszy świado-

mość trudności, z jakimi będzie się on musiał zmierzyć. W sporze, który toczył 
się wśród środowisk niezależnych, akceptujących Okrągły Stół, sporze symboli-

zowanym artykułem Adama Michnika Wasz prezydent – nasz premier oraz od-

powiedzią właśnie Tadeusza Mazowieckiego Spiesz się powoli, nie zabrałem 

publicznie głosu, ale podzielałem argumentację tego ostatniego. Jednak wyda-
rzenia następnych tygodni zmusiły do weryfikacji wcześniejszych ocen. Trudno 

było nie dostrzec, że w obliczu katastrofy gospodarczej i coraz bardziej wzbu-

rzonych nastrojów społecznych, rząd, którego sformowania podjął się gen. Kisz-
czak – niezależnie od deklarowanej przezeń woli zmian – nie uzyskałby aproba-

ty w oczach społeczeństwa, nie byłby w stanie uzyskać posłuchu,  

a przede wszystkim wykrzesać w społeczeństwie zdolności do poświęceń. Rząd 
ten musiałby albo upaść w krótkim czasie, albo zdecydować się na politykę kon-

frontacji, przywracania siłą dyscypliny społecznej. Droga ta prowadziłaby rzecz 

jasna donikąd. Uwagi powyższe zachowałyby swą aktualność w przypadku każ-

dego rządu tworzonego przez PZPR i jej dotychczasowych satelitów. 
Nowy premier ma szereg atutów. Jest od początku współarchitektem „Soli-

darności” i Okrągłego Stołu, cieszy się zaufaniem Lecha Wałęsy, jest wiarygod-

ny dla Episkopatu, wyraża ważną tendencję w łonie polskiego katolicyzmu. 
Będąc maksymalistą celów, wolny jest zarazem od pokusy skracania perspekty-

wy, przeskakiwania etapów. Można zatem spodziewać się z jego strony mądrej, 

głęboko przemyślanej polityki. 
Pozostaje jednak pytanie – i to pytanie stawiamy sobie chyba wszyscy – 

czy nowy rząd będzie miał odwagę przeprowadzić to, co najbardziej niezbędne: 

głębokie zmiany gospodarcze, zmiany stosunków własności, zmiany radykalnie 

ograniczające inflację. Przede wszystkim po tym ten rząd będzie oceniany. 
Trzeba być świadomym, że jeśli wkroczy on na tę drogę, nastąpi – musi nastąpić 

– zderzenie z wieloma interesami partykularnymi. Nie mam tu jedynie na myśli 

interesów aparatu, dotychczasowego establishmentu. Myślę również  
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o interesach rozmaitych grup społecznych, które mogą rozumować, iż to nie one 

przecież ponoszą odpowiedzialność za katastrofalne położenie kraju i swoje 
własne, nie one więc powinny ponosić wyrzeczenia. Nie dostrzegając historycz-

nej szansy, otwierającej się nowej perspektywy dla Polski, nie będą potrafiły 

zrezygnować z zaspokojenia krótkofalowych, partykularnych interesów. Istnieje 
obawa, że grupy te nie wyzbędą się pokusy traktowania nowego rządu jako „na-

szego” – takiego, od którego można właśnie żądać i wymagać ochrony intere-

sów grupowych. Jeśli podobne tendencje wzięłyby górę, byłoby to tragedią. 
Rząd bowiem musiałby albo ulec – stając się rządem narodowej porażki, albo 

ostro przeciwstawić się – doszłoby wówczas do bolesnego, nawet rozdzierające-

go konfliktu ludzi, którzy w dniach Sierpnia czy w maju 1988
1
 byli po jednej 

stronie barykady. Atutem premiera Mazowieckiego jest charakter i czystość 
intencji – nie mam wątpliwości, że będzie on umiał mówić społeczeństwu praw-

dę, także tę niełatwą prawdę. 

Jest to rząd trudnej szansy. Wierzę, że zrozumie to ta część społeczeństwa, 
która pragnie innej, demokratycznej Polski, która stanowi siłę ruchu posierpnio-

wego. 

Jest rzeczą oczywistą, że na zakres tego, co się dzieje w Polsce, na tempo 

przemian, ogromny wpływ mają procesy zachodzące na zewnątrz naszych gra-
nic. Teraz więc, może jak nigdy dotąd, powinno nam zależeć, aby kontynuowa-

ny był proces przemian w Związku Radzieckim. Dramatyczne zahamowanie 

tego procesu, ale także „rewolucja na Wschodzie” – walka wszystkich przeciw-
ko wszystkim, również jeden z możliwych wariantów rozwoju sytuacji – stwo-

rzyłyby dla Polski olbrzymie, jakkolwiek odmienne niebezpieczeństwa. Jeste-

śmy zainteresowani trwaniem demokratycznych zmian w Związku Radzieckim, 
lecz jednocześnie ich ewolucyjnym przebiegiem. W tym upatruję perspektywę 

ułożenia stosunków, w tej chwili już także państwowych, między Polską a 

ZSRR, między Polakami i Rosjanami oraz innymi narodowościami zamieszku-

jącymi to państwo. 

 

 

Przypisy 

 
1 W maju 1988 r. doszło do nasilenia protestów społecznych – fali demonstracji 

ulicznych i strajków – m.in. w Hucie im. Lenina i Stoczni Gdańskiej. 
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We wrześniu tego roku obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę utraty niepodległości. 

Od Polski niepodległej dzieli nas dokładnie tyle czasu, ile od upadku powstania 
styczniowego upłynęło do wybuchu pierwszej wojny światowej: cała epoka. W 

jakim nastroju przeżywamy ten dzień? Czy przeważa optymizm płynący z suk-

cesu, jakim jest doprowadzenie przez opozycję do otwarcia nowego etapu w 
naszych dziejach, czy pesymizm biorący się z podsumowania półwiecza minio-

nych doświadczeń? 

Zasadnicze pytanie, jakie winniśmy sobie dziś postawić, to pytanie, czy 

znajdujące się w powijakach reform politycznych i gospodarczych społeczeń-
stwo polskie będzie w stanie zrzucić brzemię przeszłości i dogonić szybko odda-

lającą się Europę i świat. Historia dostarcza zbyt wiele przykładów społe-

czeństw, w tym także europejskich, które zatrzymały się w rozwoju, by nie trak-
tować tego pytania wyłącznie w kategoriach retorycznych. Nic nie stoi na 

przeszkodzie, byśmy, za przykładem Rumunii, dołączyli do grona białych kra-

jów Trzeciego Świata. 
Doświadczenie przełomu w naturalny sposób rodzi pytania o charakterze 

zasadniczym. Niniejszy artykuł traktuję jako próbę przedstawienia zagrożeń 

wynikających z trzymania się utartych ścieżek w myśleniu politycznym.  

W części zaś pozytywnej będzie to skromny przyczynek do odnowicielskiej 
pracy, którą, zdaniem autora, winna podjąć polska myśl polityczna – zaledwie 

głos w dyskusji na ów temat. 

Zacznę od stwierdzenia najbardziej podstawowego faktu: na naszych 
oczach Polska przestała być państwem totalitarnym i podlega daleko idącym 

przekształceniom. Z procesem tym wiąże się poszerzanie sfery swobód poli-

tycznych, gospodarczych, kulturalnych i – co nas w tym miejscu najbardziej 
interesuje – odseparowanie ideologii od problematyki państwa. Proces dezideo-

logizacji, zapoczątkowany w 1956 roku, kontynuowany w 1968 i w latach póź-

niejszych, zdaje się dziś dobiegać końca. Nie może to nie mieć ważkich konse-

kwencji także dla języka politycznego opozycji. Odtąd analizy opierające swą 
ważność na wskazaniu marksistowsko-leninowskich źródeł systemu stracą swą 

moc wyjaśniającą, również przymiotnik „totalitarny” utraci zastosowanie. Wraz 

z ideologiczną „détente” widoczną po stronie PZPR zmaleje znaczenie ideolo-
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gicznego aspektu opozycji. Pojawi się potrzeba konkretu i to nawet  

w szerszym zakresie niż w latach 1980-81, zważywszy krąg spraw, które trzeba 
teraz podjąć. Także analizy społeczeństwa będą musiały traktować go mniej jako 

funkcję działań władzy, bardziej natomiast jako byt samoistny. Spróbujmy za-

tem naszkicować istotne elementy sytuacji polskiego społeczeństwa. 
 

I 

 
Zasadniczym zagrożeniem naszego narodowego bytu nie jest, jak dotychczas, 

komunizm czy sowietyzacja, lecz ich skutki, które będą trwały także po jego 

rozkładzie. O ile dotychczas walka toczyła się o zachowanie substancji narodo-

wej i o przełamanie monopolu partii, o tyle dziś nabiera charakteru pozytywne-
go, tj. walki o przezwyciężenie czterdziestopięcioletnich rządów komunistycz-

nych. Rok 1989 wyznacza w tym sensie datę graniczną. Partia zachowała bardzo 

wiele ze swego dotychczasowego stanu posiadania, niemniej charakter państwa 
uległ zasadniczej zmianie wraz z rezygnacją z sankcjonowanej konstytucyjnie 

dominacji gospodarki uspołecznionej, z służebnego, wobec aparatu państwowe-

go, traktowania stowarzyszeń, związków zawodowych, samorządów lokalnych i 

wraz z osłabieniem partyjnego monopolu środków masowego przekazu. Na 
naszych oczach następuje regres państwowości zbudowanej na prymacie ideolo-

gii i monopolu jej depozytariuszki – partii komunistycznej –  

w życiu społecznym. I jakkolwiek kruchym byłby dzisiejszy kompromis, prze-
waga strony partyjnej i rozciągłość w czasie tego procesu, nie ulega wątpliwości, 

że czynniki gospodarcze, presja technologiczna świata zewnętrznego, wreszcie 

dynamika społeczeństwa, doprowadzą w nadchodzących latach do zniknięcia tej 
formacji. 

Stawia to przed opozycją nowe zadania. Przede wszystkim zadanie opano-

wania umiejętności pragmatycznej i fachowej polityki w instytucjach państwa. 

Ale także zadanie intelektualne – przejście od krytyki władzy do programów 
pozytywnych. Zmienić się musi zarazem sposób myślenia o społeczeństwie. 

Dotychczas bowiem – jak wspomniałem – postrzegano go przede wszystkim 

przez pryzmat systemu. Jego stan był rezultatem degenerującej działalności wła-
dzy. Wszystkie anomalie mogły być tłumaczone uwikłaniem  

w komunizm. I rzeczywiście – zniszczony został etos pracy, zanikła przedsię-

biorczość, zwykła rzetelność i uczciwość, oduczono ludzi myśleć w kategoriach 
ekonomicznych. Wobec braku niezależnych stowarzyszeń i samorządów lokal-

nych, zanikła zdolność samoorganizowania się. Monopol partii na politykę za-

owocował politycznym analfabetyzmem niemal całego społeczeństwa. Państwo 

i prawo, sprowadzone do roli narzędzia w ręku rządzących, zostały poniżone. 
Doszło do prawie całkowitego rozejścia się społecznego poczucia moralności z 

prawem pozytywnym – lekceważonym i traktowanym jako coś obcego, narzu-
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conego. Dominacja ideologii zabiła język dyskursu politycznego, wytworzyła 

tak charakterystyczną – zwłaszcza dla lat siedemdziesiątych – postawę dwójmy-
ślenia. Atomizacja społeczna, poczucie niemożności, wywołują – właściwą spo-

łeczeństwom komunistycznym – pogardę dla drugiego człowieka. Nasiliły się 

postawy egalitarne, roszczeniowe, brak szacunku dla ludzi wybijających się, dla 
różnorodności i indywidualizmu. Życie społeczne zostało zglajchszaltowane, 

poczynając od języka, kończąc na architekturze i samochodach. Obraz degren-

golady – politycznej, gospodarczej i moralnej – będący następstwem komuni-
zmu, można by oczywiście długo uzupełniać (to ogromne zadanie dla polskiej 

socjologii) – w tym miejscu chodzi jednak o stwierdzenie czegoś innego. 

 

II 
 

Otóż musimy przyjąć za pewnik, że z tym stanem rzeczy będziemy mieli do 

czynienia także po odsunięciu partii od władzy i po likwidacji nomenklatury. 
Komunizm przetrwa w strukturze gospodarczej, społecznej i mentalności Pola-

ków. Dlatego wykorzenienie tego, co po nim zostanie, w postaci zetatyzowanej 

gospodarki, bezruchu społecznego i mentalności egalitarnej, jest zadaniem, 

przed którym staje dziś opozycja. Opozycja musi umieć nawiązać dialog z wy-
łaniającym się, posttotalitarnym społeczeństwem, ale dialog inny niż dotychcza-

sowy, odwołujący się do wartości. Musi prowadzić dialog ze społeczeństwem 

wychodzącym z wtórnego infantylizmu, w który wpędził je totalitaryzm i rów-
nocześnie ze społeczeństwem tracącym cnotę przysługującą ofierze historii. 

Opozycja musi jasno ukazać cele leżące przed społeczeństwem, wraz ze wszyst-

kimi ich ograniczeniami oraz niesympatyczne okoliczności towarzyszące ich 
realizacji. Powinna się podjąć tworzenia języka stwarzającego od nowa wspól-

notę polityczną. Zająć się tym winni zarówno praktycy działalności politycznej i 

gospodarczej, jak intelektualiści, w tej liczbie filozofowie. 

 

III 

 

Jest rzeczą oczywistą, że odradzającego się społeczeństwa obywatelskiego nie 
będzie można dłużej karmić towarem nieświeżym. To, co było intelektualnie 

strawne dla wąskich grup opozycyjnych w latach siedemdziesiątych, utraci swą 

wartość w latach dziewięćdziesiątych, dla szerokich rzesz społeczeństwa. Także 
niezadawalający byłby powrót do ogólnie patriotycznej, pojemnej retoryki 

Sierpnia, niezbędnej ongiś, dzisiaj pustej i niewiele wyjaśniającej. Spróbujmy 

jednak przyjrzeć się niedostatkom tych sposobów myślenia. 

 

1. Ideologia moralnego zaangażowania 
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Powstała w 1976 roku grupa Komitetu Obrony Robotników była bodaj najlep-

szym przykładem pojmowania działalności publicznej (odżegnywano się wów-
czas od, opatrzonego znakiem ujemnym, słowa polityka) jako konsekwencji 

wyborów moralnych. Jeżeli jednak przyjąć klasyczną definicję polityki jako 

troski o dobro wspólne, albo definicję Makiawela, wedle której polityka to wal-
ka o władzę, to postawa zaangażowania nie odpowiada żadnej z nich. Polityka, 

w takim rozumieniu, jest tylko skutkiem ubocznym walki o ideały, wartości; 

walka bowiem odbywa się w starciu z totalitarnym państwem, w którym 
wszystko jest polityczne. Jest to rodzaj wiecznej i pryncypialnej opozycji, naka-

zującej sprzeciwiać się zawsze, gdy dzieje się niesprawiedliwość, gdy łamane są 

prawa człowieka. Przedmiotem tak pojętej działalności publicznej jest walka o 

sprawiedliwość, wolność słowa i sumienia, równość, niezależność kultury, tole-
rancję. Wartości te są niezbędne dla normalnego życia społecznego, problem 

jednak w tym, że polityka to coś więcej niż dążenie do ich urzeczywistnienia. 

Polityka musi być na nie otwarta, lecz jednocześnie dbać o zachowanie stabilno-
ści całości. Nie przemawia przez to koncepcja państwa autorytarnego; chodzi o 

zwrócenie uwagi, że wartości nie można traktować in abstracto; należy hierar-

chizować je stosownie do potrzeb życia społeczności (nie ma żadnych gotowych 

recept na rzeczywisty kształt tej hierarchii). Chodzi o podkreślenie, że polityka 
nie redukuje się do wartości. 

O ile trudno krytykować za odsuwanie – w epoce gierkowskiej – perspek-

tywy sięgnięcia po władzę, o tyle brak zainteresowania państwem i jego instytu-
cjami jest obciążający intelektualnie. Czy koncepcje społeczeństwa alternatyw-

nego nie brały się w jakiejś mierze z podszytego utopizmem myślenia ideali-

stycznego? Można zrozumieć sprzeciw, jaki budziło państwo po 13 grudnia, ale 
trudniej zrozumieć wizję społeczeństwa, które miałoby funkcjonować równole-

gle do owego państwa, niejako samo z siebie bez praw i właściwych dlań insty-

tucji. Czynne zaświadczanie skądinąd cennym wartościom może zagrozić stabi-

lizacji państwa lub odbudowie gospodarki. Tak bywało wcześniej, przykładem 
list do robotników Europy Wschodniej

1
. Jednakże krytykując ów sposób myśle-

nia, mam wrażenie, że krytykuję coś niezupełnie nieobecnego w naszym życiu 

politycznym. Dziś, do pewnego stopnia, jest to moralnie być może uzasadniona, 
lecz ekonomicznie wątpliwa indeksacja płac. Albo takie ugrupowania jak PPS-y 

czy WiP, którym ideologia przysłania porządek polityki wyrażającej troskę o 

całość spraw wspólnoty. 
Miast poddawać się moralnemu szantażowi, trzeba niezmiennie wskazywać 

konsekwencje przywoływanych ideałów, choćby najszczytniejszych, oraz wa-

żyć, czy potrafią zmieścić się w politycznej rzeczywistości. 

 

2. Ideologie historyczne 
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Powstająca w drugiej połowie lat siedemdziesiątych nie-lewicowa opozycja, 

programowo dystansująca się od postrzegania procesów politycznych w Polsce 
w kategoriach post-marksistowskich (przez co rozumiem mierzenie odległości 

dzielącej realny socjalizm od obietnic Października, socjalizmu z ludzką twarzą, 

prawdziwego ludowładztwa, itp.), napotkała zasadniczą trudność: brak języka, 
za pomocą którego mogłaby wyartykułować opis rzeczywistości i swe postulaty. 

Owa semantyczna niemoc, połączona z silnie w latach siedemdziesiątych od-

czuwaną potrzebą ponownego odczytania zafałszowanej przez komunistów hi-
storii, zaowocowała pojawieniem się języków zastępczych, czerpiących z boga-

tego źródła Drugiej Rzeczypospolitej. 

Językiem zastępczym nazywam tu koncepcję i terminologię ugrupowania 

politycznego, które zakończyło swe istnienie wraz z nastaniem komunizmu, 
wykorzystaną do organizowania wyobraźni politycznej w okresie panowania 

komunizmu, tj. w krańcowo odmiennych warunkach. Niektórzy interpretowali 

popularność Stanisława Lema w krajach takich jak Polska czy ZSRR jako 
ucieczkę w przyszłość. Polska opozycja nie-lewicowa, u swoich początków, 

dokonała ucieczki w przeszłość. Rzeczywistość, czyli teraźniejszość, nie została 

przez nią potraktowana dostatecznie serio: nastawienie historyczne przeważyło 

nad socjologicznym czy filozoficznym. Odtwarzające się języki – endecki, pił-
sudczykowski, chadecki – służyły za protezy potrzebne do poruszania się  

w rzeczywistości. Wyjątkiem była „Res Publica”, ale nie aspirowała ona do 

żadnej roli prócz roli obserwatora – wprawdzie zaangażowanego, lecz niepre-
tendującego, jak inni, do rządu dusz. Zasługą „historycznych” języków polityki 

było niewątpliwie przywrócenie polskiej świadomości wszystkich obecnych  

w niej przed 1945 rokiem tradycji. Ale wraz z wypełnieniem tego zadania dalsze 
posługiwanie się terminologią ustaloną pod koniec XIX wieku stało się anachro-

nizmem. 

Jednakże zgodnie z logiką narzuconą przez tego typu postawę, obok trady-

cyjnych, przedwojennych podziałów politycznych, pojawiły się podziały nowe – 
na dogmatyków, trzymających się wiernie litery doktryny i interpretatorów, 

wyłuskujących jedynie jej esencję i odsiewających starannie to, co ją zanie-

czyszcza i czyni niesympatyczną. Przykładem dogmatyków endeckich będzie 
zespół „Gazety Warszawskiej”. Interpretatorów myśli narodowej jest znacznie 

więcej. Przed wojną obóz narodowo-demokratyczny był nastawiony antysemic-

ko, antydemokratycznie i antyliberalnie, posługiwał się pojęciem Polaka-
katolika i pojęciem państwa katolickiego, uważał Niemcy za największe zagro-

żenie dla Polski. Dziś ojciec i syn — Jędrzej i Maciej Giertychowie, podtrzymu-

ją te poglądy i uważają je (z wyjątkiem etatyzmu) za konstytutywne dla „myśle-

nia narodowego”. Interpretatorzy przeciwnie: odrzucają owe koncepcje, wskazu-
jąc jednocześnie na pewną osnowę myśli narodowej, na którą składają się, ich 

zdaniem, pojęcie interesu narodowego, realizm geopolityczny, ewolucyjna me-
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toda odzyskiwania niepodległości i przywiązanie do tradycyjnych wartości 

chrześcijańskich. Historyk endecji nie miałby jednak trudności ze wskazaniem, 
który z tych wizerunków bliższy jest obrazowi endecji, tej realnej, a nie tej wy-

pieszczonej przez interpretatorów. Ksiądz Tischner w Polskim kształcie dialogu 

zarzucił Adamowi Michnikowi, że w swej definicji socjalizmu popełnił błąd 
logiczny, petitio principii, polegający na utożsamieniu terminu „socjalizm” z 

moralnością, a następnie wywodzeniu stąd moralnego charakteru socjalizmu. 

Coś podobnego ma miejsce z definicją ruchu narodowego, jaką przytaczają in-
terpretatorzy. Ruch narodowy to – zgodnie z tą definicją – wszystko, co w ruchu 

narodowym było dobre. Trudno jednocześnie nie zauważyć, że to, co interpreta-

torzy uważają za osnowę ruchu narodowego jest  

w istocie tożsame z osnową większości zarówno przedwojennych polskich (nie-
endeckich), jak i współczesnych zachodnich orientacji centroprawicowych, a 

zatem traci wszelkie cechy własne. Czy, powiedzmy, stańczycy posiadali,  

a dziś CDU czy RPR posiadają jakąś inną osnowę ideową? 
Kwestia narodowa w Polsce, w odróżnieniu od zmierzającej do zjednocze-

nia Europy Zachodniej, jest wciąż żywa. Będzie tak, dopóki nie zostanie zlikwi-

dowany ograniczony charakter suwerenności państwa polskiego; dopóki pań-

stwo to nie stanie się w pełni państwem narodu (społeczeństwa) w miejsce pań-
stwa ideologicznego i dopóki nie przywróci się wszystkich tradycyjnych 

instytucji i symboli. Ale już dziś, w dekadę po pierwszej pielgrzymce papieskiej 

i po Sierpniu, możemy śmiało powiedzieć, że polskie poczucie tożsamości naro-
dowej, wola niepodległości, zostały ocalone; że niwelujące działanie komuni-

zmu, niszczącego tak wiele, nie zniszczyło poczucia więzi narodowej. Oprócz 

Kościoła, własności chłopskiej i pewnej swobody kulturalnej, przetrwała dąż-
ność do samostanowienia. Zachowało się w społeczeństwie poczucie ciągłości 

historycznej, aspiracja do własnej, niepodległej państwowości. Świadomość 

narodowa, o której w 1973 r., w liście do Miłosza, pisał Andrzej Walicki jako o 

„jedynej więzi naprawdę mocnej, autentycznej, nieskomplikowanej i dającej się 
wykorzystać dla przeciwdziałania atomizacji społecznej, będącej odwrotną stro-

ną zbiurokratyzowanego totalitaryzmu”, nie tylko przetrwała, ale i umocniła się. 

Dowiódł tego Sierpień, dowiodła tego trwałość i relatywna masowość pogru-
dniowego oporu. Więź narodowa niezależnie od tego, jak byłaby pierwotna, 

często manifestująca się w sposób wulgarny, stanowi jeden z fundamentów, na 

którym w starciu z totalitarną strukturą państwową można odbudować nowocze-
sne społeczeństwo. Jej istnienie jest warunkiem koniecznym, choć niewystarcza-

jącym, tej odbudowy. 

A zatem, nie przesądzając sprawy do końca, możemy dziś, u progu lat 

dziewięćdziesiątych, powiedzieć, że „kwestia narodowa” w tym kształcie,  
w jakim istniała dotychczas, straciła w pewnym sensie na znaczeniu. W tym 

sensie, w jakim nie trzeba myśleć ani zabiegać o to, co już jest, a raczej kierować 
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energię na osiągnięcie tego, czego jeszcze nie ma. Nowoczesne społeczeństwo, 

jakiego nam trzeba, to społeczeństwo indywidualistyczne i pluralistyczne, oparte 
na własności prywatnej, bogate w wielorakie, wyrażające partykularne interesy 

inicjatywy i – co najważniejsze – silne indywidualności nastawione na osobisty 

sukces; one to właśnie stanowić winny stos pacierzowy nowego społeczeństwa. 
Duch owego nowego społeczeństwa z pewnością koliduje z socjalizmem, ale 

także z tradycyjnym, polskim etosem narodowym, mającym przecież bardzo 

mało wspólnego z zachodnioeuropejskim etosem mieszczańskim. Należy się 
obawiać, że w walce o to społeczeństwo hasła narodowe będą miały małą war-

tość perswazyjną (zakładam milcząco, że walka ta będzie odbywać się nie tylko 

na płaszczyźnie politycznej i ekonomicznej, ale także w sferze świadomości), a 

wręcz mogą być wykorzystane przez jego przeciwników. Nacjonalizm, choć nie 
musi być tożsamy z kolektywizmem, nie jest budzicielem postaw indywiduali-

stycznych. Nawoływania do narodowej jedności i solidarności,  

w polskich warunkach, podkreślam – w Polsce lat dziewięćdziesiątych, w Polsce 
wychodzącej z okowów kolektywizmu i egalitaryzmu, mogą negatywnie oddzia-

ływać na procesy emancypacji jednostki. Mogą być demagogicznie użyte przez 

wszystkich wydziedziczonych przez rodzący się nowy porządek. 

Pojęcie narodu nie należy do pojęć jasnych i wyraźnie określonych, jak 
choćby pojęcie państwa i społeczeństwa. Jego źródła tkwią w niemieckim, histo-

rycznie nastawionym, romantyzmie. W postawie odrzucającej prawo natury, 

pochwalającej wszystko, co wymyka się rozumowi, co kryje się w obyczajach 
ludu, jego przesądach – w „mrokach historii”. Nacjonalizm wyrosły z negacji 

osiemnastowiecznej pychy rozumu i oporu wobec rewolucyjnego imperium 

pogrzebał zarazem uniwersalną prawdziwość rozumu i uniwersalność kultury 
europejskiej. W ich miejsce pojawiły się instynkty narodowe, narodowa wola, 

idee państw narodowych – zamkniętych w sobie i samowystarczalnych kulturo-

wo. Pojęcie narodu naładowane jest dużą dozą emocji. Słowo „naród” wywołuje 

niemal w każdym Polaku raczej sienkiewiczowską wizję potężnej i wspaniałej 
Rzeczypospolitej sprzed lat z górą trzystu niż żałosny obraz stanu obecnego, a 

przecież tylko teraźniejszość jest naszą prawdziwą rzeczywistością. Emocje 

związane z tym słowem mogą utrudnić racjonalną debatę, rozmyć pytania o 
gospodarkę, o faktyczną kondycję moralną społeczeństwa, o nasze słabości. 

Nacjonalizm polski nie jest niebezpieczny ze względu na potencjał agresji czy 

nietolerancji, jaki mógłby wnieść w życie polityczne (choć i takie niebezpie-
czeństwo istnieje w stanie zalążkowym), lecz ze względu na zawarte w nim 

pierwiastki irracjonalne. Nie należy ułatwiać sobie zadania  

i sprowadzać rzecz do demagogii uprawianej przez środowiska neo-endeckie, 

osnutej na antysemityzmie i spiskowej teorii historii. Idzie bowiem o coś więcej: 
o groźbę kolektywnej psychozy, wzmaganej rozpaczliwymi warunkami egzy-

stencji, szukającej ujścia bądź w mesjanizmie, bądź w populistycznych roszcze-
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niach, bądź wreszcie w postawie ksenofobicznej zmierzającej do odseparowania 

Polski od niezrozumiałego, coraz bardziej oddalającego się i zagrażającego jej 
świata. Polska jako warowny obóz, strzegący świętości wiary i tradycji, to obraz, 

który także może wyczarować narodowa dusza. Możemy przekształcić łatwo 

życie społeczne w narodowo-religijne misterium odprawiane na gruzach gospo-
darki, zamienić się w gigantyczne sanktuarium rozpostarte na ultra-

sprawiedliwej gospodarce, dyrygowanej przez związki zawodowe  

i samorządy robotnicze. Poczucie historycznej przegranej, zacofanie gospodar-
cze i społeczne, ubóstwo, polityczna niedojrzałość – to dobry materiał, sprzyja-

jący powstaniu takiej mentalności. Z pewnością wystrzegać się należy postawy 

szyderczej, ta bowiem sytuuje szydercę poza społeczeństwem i czyni je głuchym 

na choćby i światłe jego rady; wystrzegać się należy także neopozytywizmu 
dostrzegającego tylko jeden aspekt rzeczywistości. Ale też musimy zdać sobie 

sprawę, że dzisiaj równie ważna jak naród, jeśli nie ważniejsza, jest kondycja 

jednostki. A skoro myślimy o urządzeniu społeczeństwa tak by owa jednostka 
mogła osiągnąć możliwie jak najwięcej, by stała się silniejsza i samodzielniejsza 

niż w naszej dotychczasowej socjalistycznej i pre-socjalistycznej historii, trzeba 

ważyć słowa, mówić o społeczeństwie precyzyjnie i konkretnie, by niechcący, 

zamiast pożądanego celu, nie powołać do życia jakiegoś polskiego metaphysi-
sche Volk. 

Na podobnych anachronicznych zasadach pojawił się w Polsce konserwa-

tyzm. Jego znaczenie jest jednak daleko mniejsze od znaczenia nacjonalizmu.  
A po odżegnaniu się odeń Marcina Króla, nie dysponuje on żadnymi myślicie-

lami; jeżeli – to raczej translatorami i archiwistami. Nie zamierzam tu naturalnie 

porywać się na ocenianie konserwatyzmu jako takiego, spróbuję jedynie przyj-
rzeć się jego uwikłaniom w polską współczesną rzeczywistość. 

Największe nieporozumienie związane z konserwatyzmem w Polsce polega 

na tym, że jego istotą jest obrona ważnych instytucji społecznych – własności 

prywatnej (w tym ziemskiej), religii, rodziny, zasady autorytetu, Senatu,  
a nie, jak twierdzą nasi rodzimi konserwatyści, obrona wartości. Naturalnie, 

konserwatyzm jest także obroną wartości, ale – i to wydaje mi się najważniejsze 

– ich obrona nigdy nie miała i nie ma miejsca in abstracto; jest zawsze obroną 
konkretnych istniejących, zagrożonych przez napór nowoczesności czy demago-

gię instytucji, praw, obyczajów i warstw społecznych. Konserwatyzm może 

trwać nawet ścierając się z na ogół zwycięskimi liberałami, radykałami, populi-
stami, socjalistami, gdy społeczeństwo, które stanowi teren owego starcia, za-

chowuje, pomimo zmian, ciągłość historyczną, konserwuje zasadnicze elementy 

swojej tożsamości. Otóż rewolucja totalitarna zniszczyła środowiska  

i instytucje, w których mógł konserwatyzm istnieć, wieść spory, ponosić poraż-
ki, zwyciężać. Zlikwidowanie własności ziemskiej, wielkiej i średniej własności 

prywatnej, fizyczne unicestwienie elit politycznych i intelektualnych, likwido-
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wanie wolności politycznych, zamknięcie przed członkami wyższych sfer dróg 

do kariery w aparacie państwowym było całkowitym zerwaniem  
z przeszłością. Nie doszło do tego ani w rewolucyjnej Francji, ani w faszystow-

skich Włoszech, ani nawet w nazistowskich Niemczech; doszło do tego w Rosji, 

doszło do tego w Polsce. Komunizm zniszczył politycznych przeciwników kon-
serwatystów, unieważnił żywe dla konserwatyzmu zagadnienie wyboru między 

wolnością i autorytetem, konfiskując obie te wartości. 

Konserwatyzm jest programem politycznym, stylem politycznego myślenia 
i działania, pewną wrażliwością, w odróżnieniu od filozofii politycznej  

(w sensie właściwym, platońsko-arystotelesowskim) czy teologii społecznej. 

Może się na nich wspierać, ale będąc programem politycznym czy szerzej – 

doktryną lub ideologią polityczną – potrzebuje żywego kontekstu społecznego. 
Dziś w Polsce kontekst ten nie istnieje. Aby zaistniał, trzeba by wyłoniły się 

elity społeczne (nie stricte polityczne) porównywalne z tymi, które istniały przed 

rewolucją bądź istniejącymi w wolnych społeczeństwach Zachodu. A jest to 
zadanie znacznie trudniejsze i znacznie bardziej czasochłonne niż stworzenie 

rynku, własności prywatnej, warstwy średniej czy partii politycznych  

i stowarzyszeń. Potrzebne są do tego bowiem pieniądze, jako materialna baza 

niezależności, i – co równie ważne – źródło społecznego prestiżu; potrzebne jest 
również pewne oswojenie z pieniędzmi, dające do nich dystans konieczny dla 

zajmowania się sferą publiczną. Nie przychodzi to szybko, czasem trzeba kilku 

pokoleń stałego, przekazywanego dobrobytu. Potrzebna jest wreszcie dostatecz-
na ilość wolnego czasu, pozwalająca zajmować się pielęgnowaniem kultury i 

działalnością publiczną. Nie wystarczą ani same pieniądze, ani wykształcenie i 

kultura, ani polityczne zaangażowanie; wszystko to musi zaistnieć jednocześnie 
i dodatkowo zostać pomnożone przez czynnik czasu, tworzący – tylko powoli – 

gatunek bardziej wyrafinowany. 

Rozwiązaniem nie są więc grupki intelektualistów, określających się mia-

nem konserwatystów czy monarchistów. Konserwatystą nie można się zadekla-
rować, do tego trzeba społecznie dojrzeć, a to w dzisiejszej Polsce nie jest moż-

liwe. W przeciwnym razie konserwatyzm przeradza się w scholastyczne doktry-

nerstwo, w naśladowanie obcych, nieprzystających do polskiej wartości wzorów, 
sentymentalizm, księżycowe pomysły czy wiedzenie, w nieadekwatnym dla 

filozofii politycznej języku, sporu o to, czy władza pochodzi od ludu czy od 

Pomazańca Bożego. Charles Maurras
2
 nazwany został ongiś Marksem rojali-

zmu; czytając naszych konserwatystów odnieść można wrażenie, że – toutes 

proportions gardées – określenie to dobrze do nich pasuje. 

Konserwatyzm na pewno ważny jest jako inspiracja intelektualna: uczy 

bardziej krytycznego myślenia o rzeczywistości, ostudza zachwyty nad postę-
pem i demokracją. Sądzę jednak, że nie może służyć za program ideowy czy 

polityczny w kraju przeoranym komunistyczną rewolucją. 
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Warto się również zastanowić, czy polska przeszłość, ku której – logicznie 

biorąc – kieruje nas ów sposób myślenia, warta jest rzeczywiście konserwowa-
nia. Czy istotnie Druga Rzeczpospolita może być dla nas wzorem demokracji, 

czy możemy być z niej dumni, tak jak Czesi ze swojej zasobnej, przemysłowej 

republiki? Czy wiek osiemnasty, kiedy w izolacji od Europy kształtował się nasz 
narodowy charakter, jest tak pociągający? Czy nie za daleko musielibyśmy się 

cofnąć, aby odnaleźć ideały, których szukamy: demokrację, tolerancję; czy nie 

pozostałby nam w ręku już tylko mit? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na te 
pytania, ale z pewnością warto je sobie postawić. Paradoksalnie, to właśnie stań-

czycy i endecja, we wczesnym okresie, piórami Balickiego
3
, Popławskiego

4
  

i Dmowskiego
5
, potrafili poddać surowej krytyce polski etos narodowy. Jeżeli 

mielibyśmy szukać czegoś w tamtych kierunkach, to właśnie owej odwagi  
i specyficznego radykalizmu metody, nie zaś treści. 

Żadna z obecnych orientacji czy ideologii – czy to narodowa, czy konser-

watywna, chadecka, liberalna, socjalistyczna, czy niepodległościowa – nie zdo-
łała, w sposób całościowy, opisać zjawiska totalitaryzmu, w którym przyszło 

nam żyć od lat pięćdziesięciu. Żadna z nich, zasklepiona w przeszłości, nie po-

trafi wskazać dróg wyjścia. Nie jest chyba przypadkiem, że myśl polska nie 

potrafiła sobie poradzić z tym zjawiskiem. Gdybyśmy mieli porównać się z do-
robkiem innych, z pracami Koestlera, Bierdiajewa, Arendt, Orwella, Kundery, 

Poppera, Berlina, całych zastępów sowietologów i marksologów, to okazałoby 

się, że z wyjątkiem Głównych nurtów marksizmu Kołakowskiego i Zniewolone-
go umysłu Miłosza, nie ma niemal nic. Największe wydarzenie XX wieku spły-

nęło po nas (w sensie poznawczym, rzecz jasna) jak deszcz po rynnie! W tym 

nieuporaniu się z rzeczywistością upatruję źródła naszej słabości intelektualnej. 
 

*  *  * 

 

Dziś, w chwili przełomu, winniśmy umieć jasno odpowiedzieć na pytanie, czym 
jest polityka i jakie są cele leżące przed polską polityką. 

Politykę w Polsce powinniśmy w pierwszym rzędzie uwolnić od ideologii 

na niej ciążących. Postulat ten dotyczy oczywiście obozu władzy (choć dla niego 
sugestia ta ma charakter samobójczy), jak i opozycji, w tym także opozycji pra-

wicowej, programowo krytykującej ideologizację państwa, ale – jak twierdzę – 

samej niewolnej od ideologii. 
Polityka jest wartością samoistną, nie zaś realizacją pewnego ideału. Jej 

podejmowanie przez obywateli samo w sobie nosi cechy cnoty moralnej. Cnotą 

jest już bowiem wyjście poza krąg spraw prywatnych, ku temu co wspólne, 

zwrócenie się ku rei publicam. Polityka jest narzędziem kształtującym charakte-
ry i umysły osób w niej uczestniczących i nie umniejsza jej to, że towarzyszą jej 

zwykle ludzkie emocje, ambicje i zawiści. Tworzy się – można by rzec – w na-
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pięciu pomiędzy bezinteresowną dążnością do służby publicznej, a żądzą wzbo-

gacenia się, dominacji czy chęcią zdobycia sławy. Rezerwowanie jej dla ludzi 
nieposzlakowanych moralnie, czego domagają się puryści, jest równie głupie i w 

równym stopniu podszyte hipokryzją jak przekonanie, że cel uświęca środki. 

Polityka nie jest z pewnością przeznaczona dla aniołów, z drugiej zaś strony 
wybór celu określa zazwyczaj dobór środków, nie pozbawiając nas jednak kryte-

riów oceny i celu i środków. Nieudolny moralista i idealista próbujący zrealizo-

wać raj na ziemi w równym stopniu podlegają surowej ocenie. 
Naczelnym zadaniem polityki jest zbudowanie silnej i dostatniej społeczno-

ści, gruntu pod rozwój wolności obywatelskich i materialnej podstawy umożli-

wiającej wyzyskanie bogactwa natury ludzkiej. Wielkość państwa czy narodu 

można mierzyć tylko wielkością dokonań jego obywateli, jakością jego elit go-
spodarczych, naukowych, intelektualnych, artystycznych, politycznych. 

Kolejnym celem polityki jest zapewnianie równowagi pomiędzy nieustan-

nym rozwojem ducha ludzkiego a stabilnością państwa. Inaczej rzecz ujmując – 
pomiędzy wolnością i sprawiedliwością, pojętą jako gwarancja ze strony pań-

stwa równości wobec prawa obywatelom i ochrona ich dorobku. Zadaniem pań-

stwa nie jest troska o los każdego obywatela z osobna. Jedynym wyjątkiem, 

kiedy można odstąpić od zasady sprawiedliwości jest zagrożenie sytuacją rewo-
lucyjną lub konieczność wspomożenia przez państwo, w chwilach szczególnych 

kryzysów, części społeczeństwa zagrożonego biologicznie w swej egzystencji. 

Nie należy ujmować polityki ani w duchu Makiawela, jako dążenia do zdo-
bycia władzy – jest to bowiem definicja niepełna, podkreślająca tylko aspekt 

indywidualny, tzn. aspiracje aktora sceny politycznej, ani w duchu idealistycz-

nym, jako instrumentu służącego do zaprowadzenia idealnego ładu. Wartość  
i istota polityki polega na tym, że wprzęga ona jednostkowe dążenia w sferę 

wspólną. Polityczni ambicjonerzy, materiał na dyktatorów, oraz ideolodzy, 

zbawcy ludzkości, nie powinni mieć tutaj wstępu. Zarówno Trazymach
6
 z pla-

tońskiego Państwa, książę Makiawela
7
, jak i Tomasz Morus

8
 czy Karol Marks

9
 

to nie są właściwi kandydaci na roztropnych władców. 

Polityk nie może, rzecz jasna, pozostawać poza osądem moralnym; jego 

czyny nakierowane na zbiorowość, nie zaś jednostkę, muszą być jednak ocenia-
ne wedle innych kryteriów aniżeli te, które stosują się do jednostek jako takich. 

Mówiąc przenośnie: podobnie jak oddziela się świetność dzieła od osoby twór-

cy, tak i ocena moralna czyniona z punktu widzenia jakiegokolwiek światopo-
glądu musi uwzględnić ową podwójność. A także to, że równowaga pomiędzy 

wolnością jednostki (prawami człowieka) a siłą państwa jest płynna. Nie można 

tu wyznaczyć, raz na zawsze, obowiązujących reguł. Nie istnieje bowiem żadna 

– wypływająca z boskiego czy naturalnego prawa (nie przesądzając o istnieniu 
takiego prawa w ogólności) – ludzka konstytucja. W sprawach ludzkich nie ma 

rzeczy niezmiennych. Także sferą polityki rządzą mniemania a nie pewność. 
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Dążenie do prawdy bezsprzecznie jest najszlachetniejszym i najwspanialszym 

zadaniem ludzi zwracających się w języku filozofii, religii, sztuki ku Bogu. Taka 
postawa zawsze chroniła naszą cywilizację przed dogmatyzmem i skostnieniem, 

lecz tragizm ludzkości polega na tym, że nie ma w tym przypadku żadnego ja-

snego, jednoznacznego przełożenia na język polityki. Wypada życzyć, by takie 
rozumienie polityki było równoważone żarliwością wiary i głębią filozoficznych 

dociekań, ale to już do samej polityki nie należy. 

Dostrzeżenie autonomii sfery politycznej, sprzeciw wobec ideologizacji po-
lityki, nie musi być równoznaczne z liberalnym poglądem, wedle którego poli-

tyka sprowadza się do gry interesów fachowej administracji oraz ochrony praw 

obywatelskich. 

Zdaniem Karla Poppera
10

, autora Społeczeństwa otwartego i jego wrogów, 
książki manifestu współczesnych liberałów, polityka winna być szczelnie od-

grodzona od świata wartości. Przywiązanie bowiem do jakiejkolwiek aksjologii, 

jak również aspirowanie do prawdy zawiera w sobie groźbę zniewolenia.  
W optyce popperowskiej, zarówno filozofia Platona, nauczanie Kościoła, jak  

i ideologie partii totalitarnych, przez swą pretensję do reprezentowania prawdy, 

są w równym stopniu wrogami wolności i demokracji – jedynych wartości, które 

Popper zdaje się ocalać w swym dziele. Popper nie dostrzega różnicy, jaka za-
chodzi pomiędzy prawdą filozofii i prawdą Objawienia, a typem prawdy ideolo-

gicznej służącej za receptę na doskonałe społeczeństwo. Proponuje politykę jako 

administrowanie – w zupełnej pustce duchowej i ideowej. Koncepcję tę zrodziła 
obawa, aż nadto zrozumiała w czasach pychy i arogancji odurzonych ideologią 

umysłów. Niemniej ograniczenie polityki do gry interesów, do podtrzymywania 

samego polis, jakby powiedział Arystoteles, jest błędem: natura ludzka wspiera-
jąca się na materii, daleko poza nią wykracza. Polityka aktualizująca rozumną 

cząstkę ludzkiej natury jest czymś więcej niż zaspokajaniem potrzeb material-

nych; podlega rozumowym, lecz w znaczeniu szerszym niż pragmatycznym, 

ocenom. Właściwe umysłowi poszukiwanie prawdy, debata nad dobrym ustro-
jem, nie muszą prowadzić do odpowiedzi utopijnych. Polityka, by odwołać się 

do klasyków, ma stwarzać lub przynajmniej przygotowywać grunt pod możliwie 

największy duchowy rozwój człowieka. Dodajmy – pojedynczego, konkretnego 
człowieka, choć związanego swą towarzyską naturą tysięcznymi więzami ze 

społeczeństwem, w którym żyje. 

Z powyższych wywodów jasno wynikają zadania, jakie stoją dzisiaj przed 
polityką. Ilość artykułów i wypowiedzi na ten temat nakazuje skromność  

i zwięzłość. A zatem na pytanie, o co opozycja powinna walczyć, dam najkrót-

szą odpowiedź: o modernizację, europeizację, czy jak kto woli, okcydentalizację 

Polski. Rozumiem przez to demokrację parlamentarną, zdecentralizowaną admi-
nistrację lokalną, rządy prawa, wolny rynek, odtworzoną warstwę średnią i zro-

dzoną z niej elitę finansową, kulturalną i polityczną. Nade wszystko jednak mu-
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simy zmierzać do stworzenia tego, co jest istotą społeczeństw zachodnich: silnej 

pozycji jednostki i etosu pracy. „Obywatel mieszczanin”, niezależny od gospo-
darki państwowej, chroniony prawem przed nadużyciami administracji, będzie 

najlepszym gwarantem pomyślności kraju. Kapitalizm z pewnością nie jest sys-

temem najsympatyczniejszym. Poświadczyli to Wiktor Hugo, Émil Zola, po-
świadczył rok 1968. Nie ma on jednak żadnej realnej alternatywy, która nie koń-

czyłaby się jakąś formą zniewolenia politycznego lub gospodarczego. Kapita-

lizm, wolny rynek, podobnie jak rządzona analogicznymi prawami demokracja – 
reprezentują to, co potocznie i mało wytwornie nazywamy „życiem”; wszystko 

inne jest doktryną próbującą je ograniczyć. 

Postawa indywidualistyczna, „liberalna”, nie wystarczy jednak w polskich 

warunkach do stworzenia rynku. Bez niego zaś niemożliwa jest demokracja. 
Potrzebne jest obywatelskie zaangażowanie w walkę polityczną z systemem. 

Liberała musi uzupełnić republikanin. Konieczny jest masowy, porównywalny z 

okresem 1980-1981, wysiłek społeczny; masowy – w sensie zakresu, ale jedno-
cześnie zdecentralizowany, rozkładający się na różne stowarzyszenia, partie 

polityczne, grupy nacisku, budujący demokrację od dołu. 

Dziś mamy do czynienia z polityczną opozycją wobec reformy wychodzącą 

z partii. Lecz powoli wyłania się również społeczna opozycja, grupująca tych 
wszystkich, których życiowe interesy związane są z systemem biurokratycznym, 

przestarzałym wielkim przemysłem; także tych, którzy nie będą mieć dość siły i 

odwagi, by wejść w wir nowego życia. Owa społeczna opozycja będzie również 
poważnym przeciwnikiem; może znaleźć swą reprezentację  

w populistycznych partiach o rozmaitym zabarwieniu historycznym – także na-

rodowym, chadeckim czy socjaldemokratycznym – i jednej wspólnej cesze: 
przywiązaniu do egalitaryzmu. W obliczu tego nowego wyzwania stare, ideolo-

giczne podziały w łonie opozycji muszą stracić na znaczeniu. Po jednej stronie 

znajdą się środowiska radykalne – o nastawieniu rewindykacyjnym, po drugiej 

zaś – politycznie umiarkowane (w sensie metody), lecz domagające się radykal-
nej reformy gospodarczej. Podział ten zarysował się już w czasie obrad Okrą-

głego Stołu, w przyszłości prawdopodobnie ulegnie pogłębieniu. Społeczeństwo 

obywatelskie i zmierzająca doń – wyłaniająca się powoli – warstwa średnia win-
ny znaleźć swoją polityczną reprezentację. Polityczną, a nie jak dotąd ideolo-

giczną. Powoływanie się na hasła i autorytety z przeszłości wydaje się dzisiaj 

śmieszne i anachroniczne. 
Istnieje natomiast pilna potrzeba powstania szerokiej koalicji politycznej na 

rzecz wolności i demokracji. Koalicji podejmującej konkretne problemy, wal-

czącej w Sejmie, Senacie i innych publicznych gremiach o interesy nowego 

społeczeństwa. Tylko miast do dziewiętnastowiecznych ideologii, trzeba odwo-
łać się do zdrowego rozsądku, dbałości o własny interes, do przedsiębiorczości, 

pracowitości, poczucia odpowiedzialności za lokalną wspólnotę i państwo, do 
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patriotyzmu. Do odwiecznych cnót obywatelskich: szacunku dla prawa, posłu-

szeństwa wobec prawowitej władzy, respektu dla autorytetu. Do dziesięciu 
przykazań. Przywiązanie zaś do ojczyzn ideologicznych należy zastąpić pracą na 

rzecz ojczyzny realnej. 

 
 

Przypisy 
 

1 Zob. przypis 13 w tekście Próba spojrzenia. 
2 Charles Maurras (1868-1952) – francuski pisarz, myśliciel polityczny o poglą-

dach monarchistycznych, przywódca Action Française. autor m.in.: La république et la 

décentralisation (1904), Le dilemme de Marc Sangnier; essai sur la démocratie 

religieuse (1907), Kiel et Tanger (1910-13, 2 t.), Avenir de l'intelligence (1905), 

Politique religieuse (1912), Le pape, la guerre et la paix (1917). 
3 Zygmunt Balicki (1858-1916) – współtwórca i jeden z najważniejszych myśli-

cieli ruchu narodowego, autor cenionych prac z pogranicza nauki i polityki (Parlamenta-

ryzm 1900; Psychologia społeczna 1912) i licznych tekstów publicystycznych, ogłasza-

nych m.in. na łamach „Przeglądu Narodowego”. 
4 Zob. przypis 2 w tekście Polityka polska i „Polityka Polska”. 
5 Zob. przypis 3 w tekście Polityka polska i „Polityka Polska”. 
6 Trazymach z Chalcedonu (V w. p.n.e.) – grecki filozof, sofista. 
7 Niccolò Machiavelli (1469-1527) – florencki myśliciel polityczny, autor jedne-

go z najbardziej kontrowersyjnych dzieł w dziejach myśli politycznej – Księcia (1534), 

który ściągnął na Machiavellego oskarżenia o cynizm i hołdowanie w polityce wyłącznie 

wymogom skuteczności, choć bywa też uważany za jeden z najlepszych traktatów poli-

tycznych w dziejach, ukazujący realne mechanizmy władzy. 
8 Morus, właśc. Thomas Moore (1478–1535) – angielski humanista i prawnik, 

sekretarz królewski, kanclerz Anglii w latach 1529-1532. Nie mogąc zaakceptować 

polityki króla Henryka VIII, zrzekł się urzędu, odmówił przysięgi uznającej wyłączną 

zwierzchność króla nad Kościołem, został oskarżony o zdradę stanu i ścięty. Napisał 

traktat o idealnym, nieistniejącym państwie pt. Utopia. 
9 Karol Marks (1818-1883) – filozof niemiecki, ekonomista, twórca marksizmu, 

współzałożyciel Pierwszej Międzynarodówki, autor m.in. Der 18. Brumaire des Louis 

Bonaparte (1852), Zur Kritik der politischen Ökonomie (1859) oraz nieukończonego 

Das Kapital (1867). 
10 Karl Popper (1902-1994) – pochodzący z Austrii filozof, mieszkający i wykła-

dający przez wiele lat w Nowej Zelandii (uniwersytet w Canterbury) i Anglii (London 

School of Economics). Jego najsłynniejsza praca Open Society and Its Enemies (wyd. 

polskie Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie) została opublikowana w 1945 r. 
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Najważniejszym punktem debaty nad kształtem Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej jest zagadnienie ustroju politycznego państwa. Przyszła ustawa zasadni-

cza ureguluje również inne kwestie. Znajdą się w niej przepisy, które określą 

suwerenny podmiot władzy – właściciela państwa. Rozstrzygnięty zostanie pro-
blem stosunku podstawowych norm etycznych do porządku prawnego. Zagwa-

rantowane będą prywatne prawa jednostki, a obok tego znajdzie swoje miejsce 

regulacja praw i obowiązków obywatelskich. 
Ale właśnie ustrojowo-polityczna część Konstytucji jest, jeśli można tak 

powiedzieć, jej najbardziej „konstytucyjnym” fragmentem. Konstytucja to 

przede wszystkim „ustawa organiczna”, czyli akt prawny, który decyduje  

o relacjach między poszczególnymi organami państwa, w szczególności o sto-
sunku „władzy ustawodawczej” do „władzy wykonawczej”. Temu właśnie pro-

blemowi pragnę poświęcić swoją uwagę. 

W wypowiedziach naukowców, publicystów i polityków państwo obywa-
telskie kojarzone jest bardzo często z jednym modelem ustrojowym, z modelem 

rządów parlamentarnych. „Nasza tradycja kulturowa, polityczna i tradycja ustro-

jowa” – mówił na forum Sejmowej Komisji Konstytucyjnej prof. Paweł Sarnec-
ki – „wykazuje wyraźną tendencję do upatrywania w Sejmie jedynego organu 

przedstawicielskiego, jedynego czynnika legitymowanego do powoływania się 

na wolę Narodu”
I
. Rządy parlamentarne, to znaczy takie, w których istnieje 

prawnie zadekretowana supremacja parlamentu, mają w rozumieniu swoich 
zwolenników najpełniej odpowiadać wolności politycznej. Debata nad kształtem 

ustroju Polski nie jest wolna od ciśnienia historii. Ci, którzy opowiadają się za 

„zwierzchnictwem parlamentu nad innymi organami państwa”, stawiają za wzór 
współczesnemu ustrojodawcy „sejmokratyczną” Konstytucję marcową (w trak-

cie inauguracyjnego posiedzenia Sejmowej Komisji Konstytucyjnej jeden z po-

słów określił ją mianem „wielkiej Konstytucji”) i jednocześnie wydają całkowi-
cie negatywny osąd Konstytucji kwietniowej

II
. 

                                                        
I
 P. Sarnecki, Założenia i systematyka Konstytucji (referat wygłoszony na forum 

Sejmowej Komisji Konstytucyjnej). 
II Sprawozdanie z posiedzenia Sejmowej Komisji Konstytucyjnej w dniu 6 lutego 
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Czy system rządów parlamentarnych jest jedynym ustrojem, w którym spo-

łeczeństwo uzyskuje pełną podmiotowość polityczną? Nie, państwo obywatel-
skie nie musi przybierać takiej formy rządów. W jego ramach spotykamy dwa 

zasadnicze modele ustrojowe: system prezydencki i parlamentarny. 

Klasycznym przykładem pierwszego z nich jest ustrój Stanów Zjednoczo-
nych. Istota systemu prezydenckiego polega na całkowitym odseparowaniu wła-

dzy wykonawczej od władzy ustawodawczej. Charakteryzuje się on silną pozy-

cją głowy państwa. Prezydent, wybierany bezpośrednio przez naród, sprawuje 
niepodzielnie władzę wykonawczą, stoi na czele rządu. Wyborcy wybierając 

Prezydenta decydują równocześnie o obliczu egzekutywy. Rząd nie jest poli-

tycznie odpowiedzialny przed parlamentem. Parlament z kolei dysponuje pełnią 

władzy ustawodawczej. Decyduje niemal niepodzielnie o kształcie porządku 
prawnego. 

Inaczej w systemie rządów parlamentarnych (określanych również mianem 

demokracji parlamentarnej). Władza ustawodawcza jest tu bardzo silnie połą-
czona z władzą wykonawczą. Państwem rządzi i kieruje ta siła polityczna, która 

posiada aktualnie większość w parlamencie. Głowa państwa (monarcha czy 

prezydent) pełni najczęściej wyłącznie reprezentacyjne funkcje. Jednocześnie 

występuje zmniejszenie prawotwórczej roli parlamentu. Większością prac usta-
wodawczych kieruje de facto rząd; jego położenie jest tym lepsze, im silniejsze 

jest poparcie w organie przedstawicielskim, im silniejsza jest jego pozycja par-

lamentarna. Klasycznym przykładem rządów parlamentarnych jest ustrój Wiel-
kiej Brytanii. 

Wybór ustroju jest wyborem wartości. Nie sądzę, że najbardziej wolno-

ściowym systemem politycznym jest demokracja parlamentarna. Ale rzecz  
w tym, czy opowiadając się za takim, a nie innym rozwiązaniem ustrojowym 

musimy czynić to w imię jednej wartości, w imię wolności politycznej. Uwa-

żam, że nieuprawniony jest tego rodzaju monizm konstytucyjny. Kształt ustro-

jowy Rzeczypospolitej musi być wyrazem kompromisu między wolnością, 
wpływem narodu na politykę państwa a troską o stabilność i sprawność organi-

zmu państwowego. Powiedzmy jasno: stabilność i efektywność władzy pań-

stwowej to także wartości pozytywne. Zdestabilizowany organizm państwowy 
nie jest w stanie ochronić ani praw jednostki, ani interesów narodu. 

Rozumie to doskonale cytowany wcześniej profesor Paweł Sarnecki.  

W wystąpieniu na forum Sejmowej Komisji Konstytucyjnej powiedział, iż „po-
trzebą, którą winna zaspokoić Konstytucja jest stworzenie fundamentów pod 

państwo sprawne, efektywne, zaryzykowałbym – nawet kosztem pełnej demo-

kratyzacji”
III

. 

                                                                                                                                         

1990 r., „Biuletyn Komisji Konstytucyjnej”, t. I, s. 11. 
III P. Sarnecki, Założenia i systematyka… 
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Trudno mi nie zgodzić się z tymi poglądami. Jednakże konkretne propozy-

cje przedstawione przez referenta nie odpowiadają powyższym założeniom. 
Profesor Sarnecki chce podnieść „zwierzchnictwo Sejmu w systemie organów 

państwowych” do rangi zasady konstytucyjnej. Sejm jest dla niego głównym 

ośrodkiem władzy w państwie, powołuje i odwołuje rząd, który jest przed par-
lamentem politycznie i konstytucyjnie odpowiedzialny. Projekt profesora Pawła 

Sarneckiego jest zatem postacią systemu demokracji parlamentarnej. 

Co więc gwarantować ma stabilność i efektywność państwa? Ustabilizowa-
nie rządu zapewni przyjęcie instytucji (znanej ustawodawstwu zachodnionie-

mieckiemu) konstruktywnego wotum nieufności. Jej istota polega na tym, iż 

odwołanie rządu przez parlament w trybie zgłoszenia wotum nieufności jest 

skuteczne tylko w tym przypadku, gdy łączy się z tym utworzenie nowego gabi-
netu. Dodatkową gwarancją ma być wyważone rozgraniczenie „kompetencji 

rządu i parlamentu”, co ma służyć usamodzielnieniu polityki rządowej od wpły-

wu instytucji przedstawicielskiej. 
Logiczną konsekwencją opowiedzenia się za systemem „zwierzchnictwa 

parlamentu” jest osłabienie pozycji prezydenta. Odebrane mu są „własne kom-

petencje władczo-polityczne”. Głowa państwa, zdaniem Sarneckiego, powinna 

być wyłącznie instytucją reprezentacyjną i zalecającą (prawo inspirowania Rady 
Ministrów i Sejmu). Koncepcja prof. Sarneckiego ma charakter „umiarkowanie 

sejmokratyczny”. Mieści się w ramach tendencji, która – jak twierdzi jej autor – 

„upatruje w Sejmie jedyny organ przedstawicielski, jedyny czynnik legitymo-
wany do powoływania się na wolę narodu”. Jej najistotniejszym mankamentem 

jest brak odpowiedzi na pytanie: czy w warunkach polskich ten „umiarkowanie 

sejmokratyczny” system zapewni stabilność i sprawność rządów. Czy instytucja 
konstruktywnego wotum nieufności zdolna jest przeciwdziałać zbyt częstym, 

łatwym zmianom gabinetów? 

Doświadczenia historyczne nie pozwalają na optymizm. Rządy parlamen-

tarne nie funkcjonują dobrze w warunkach „rozproszkowanego”, kilkupartyjne-
go układu politycznego. Nietrudno w tym względzie o bezdyskusyjnie negatyw-

ne przykłady: Polski lat 1922-1926 czy praktyki ustrojowej IV Republiki Fran-

cuskiej. Demokracja parlamentarna sprawdza się dobrze tam, gdzie mamy do 
czynienia z systemem dwupartyjnym (Wielka Brytania). Wydaje się, iż system 

zachodnioniemiecki, gdzie funkcjonuje konstruktywne wotum nieufności jest, 

pomimo istnienia więcej niż dwóch partii, bliski modelowi dwupodmiotowemu. 
Chodzi w końcu o wybór między centrolewicą a centroprawicą. 

Sytuacja Polski jest jakościowo różna. Kształtuje się układ wielopartyjny. 

Nic nie wskazuje na to, iż do chwili wyborów parlamentarnych obecny stan 

rzeczy ulegnie zasadniczej rewizji. W tych warunkach „racjonalizacja odpowie-
dzialności politycznej rządu przed Sejmem” okaże się środkiem niewystarczają-

cym. Tym bardziej, iż profesor Sarnecki opowiada się za proporcjonalnym pra-
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wem wyborczym. Co więcej, proponuje, by pięcioprzymiotnikowość wyborów 

podnieść do rangi zasady konstytucyjnej. W tej sytuacji trudno myśleć  
o wytworzeniu stabilnego układu partyjnego, który mógłby dobrze funkcjono-

wać w warunkach rządów parlamentarnych. 

Czy w związku z tym rozwiązanie problemu wiąże się z przyjęciem ordy-
nacji większościowej? Tak właśnie uważa publicysta „Tygodnika Powszechne-

go” Roman Graczyk. W tekście Jaka demokracja dowodzi, że „dopóki sam sys-

tem partyjny jest nie ukształtowany, bezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się 
przyjęcie ordynacji większościowej. Daje ona dużo większe szanse na parlament 

złożony z kilku silnych ugrupowań, zdolnych wytworzyć zarówno zwartą więk-

szość rządzącą, jak i spoistą opozycję”
IV

. 

Nie jestem dogmatycznym zwolennikiem ordynacji proporcjonalnej. Wiem, 
że wybór między zasadą reprezentatywności a zasadą majoratu nie jest wyborem 

między ordynacją dobrą a złą. System większościowy sprzyja formowaniu się 

trwałej większości, zwraca uwagę na zalety osobiste kandydatów  
i wiąże silniej posłów z ich elektoratem. Ma jednak również bardzo istotne wa-

dy. Nie odzwierciedla rzeczywiście nurtujących społeczeństwo podziałów, pre-

miuje duże ugrupowania kosztem mniejszych, przez co przynosi rezultaty 

sprzeczne z zakresem społecznego poparcia. Niemal odwrotnie wyglądają zalety 
i wady systemu proporcjonalnego. 

Ale to właśnie system proporcjonalny jest dziś sprzymierzeńcem plurali-

zmu politycznego. Istnieje bowiem całkiem realna groźba, że przyjęcie systemu 
większościowego uniemożliwi wielu ugrupowaniom politycznym samo „wejście 

do gry”, odbierze im możność udziału w życiu publicznym. 

Roman Graczyk pisze, iż „dopóki system partyjny jest nie ukształtowany, 
bezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się przyjęcie ordynacji większościo-

wej”. Otóż uważam, że większościowe prawo wyborcze może właśnie prze-

szkodzić kształtowaniu się systemu partyjnego. Nie byłoby dobrze, gdyby sta-

bilność organizmu państwowego chciano osiągnąć kosztem rozwoju systemu 
partyjnego. Powtarzam, nie wierzę w dogmat pięcioprzymiotnikowego prawa 

wyborczego, ale jestem przekonany, iż zasada proporcjonalności zdolna jest 

poszerzyć bazę polityczną dokonujących się nad Wisłą zmian, co więcej – uwa-
żam, że sprzyjać ona będzie wspólnemu dobru, reformom zmierzającym do bu-

dowy w pełni obywatelskiego państwa, które potrzebuje przecież fundamentu w 

postaci ciał pośredniczących – silnych i dysponujących różnorodnymi propozy-
cjami ideowo-programowymi partii. 

Zresztą, w trakcie debaty nad kształtem lokalnego prawa wyborczego wy-

tworzyło się przekonanie, mniejsza o jego słuszność, iż proporcjonalność naj-

pełniej odpowiada zasadom nowoczesnego państwa. Ugrupowania opozycji 

                                                        
IV R. Graczyk, Jaka demokracja, „Tygodnik Powszechny”, nr 19, 1990. 
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pozaparlamentarnej, znaczna część posłów OKP, żądała w imię odchodzenia od 

„demokracji kontraktualnej” oparcia wyborów komunalnych na zasadzie repre-
zentatywności. Dążenia te popierały ugrupowania wywodzące się ze „starego 

układu”. Wiedzą one, iż rozmiary porażki w ubiegłorocznych wyborach do Se-

natu pozostają w związku z ordynacją większościową. Nic nie wskazuje na to, 
by te opinie i poglądy uległy rewizji w czasie prac nad ordynacją wyborczą do 

przyszłego parlamentu. Tak więc, czy się tego chce, czy nie, jesteśmy „skazani” 

na proporcjonalność. 
By pogodzić swobody polityczne ze stabilnością organizmu państwowego 

należy przekroczyć ortodoksję rządów parlamentarnych. Kształt ustrojowy Rze-

czypospolitej winien być rezultatem kompromisu między prezydencjalizmem a 

parlamentaryzmem. 
System czysto prezydencki wytworzył się na specyficznym amerykańskim 

gruncie. W warunkach płynności układu partyjnego całkowite uniezależnienie 

władzy wykonawczej od ustawodawczej może przynieść odwrotny do zamie-
rzonego skutek. Stabilność to nie władza na własność. Nie wolno popadać  

z jednej skrajności w drugą. Byłoby niebezpieczne przyjąć ustrój, który na długi 

czas wykluczałby możliwość wymiany ekip rządzących. Warto pamiętać  

o słowach Adolfa Bocheńskiego
1
, jednego z najwybitniejszych publicystów 

ustrojowych Polski międzywojennej: „Konstytucja gwarantująca w bardzo du-

żym stopniu legalną stałość może z największą łatwością doprowadzić do stało-

ści nielegalnej”
V
. 

Optymalnym rozwiązaniem wydaje się ustrój, który można by określić 

mianem prezydencko-parlamentarnego. Wymaga on, to jasne, rezygnacji  

z uznawania Sejmu za jedyny czynnik mający pełną legitymację narodu, rezy-
gnacji z zasady „zwierzchnictwa parlamentu nad innymi organami państwa”. Tę 

pełną legitymację posiadałyby dwa inne i równoprawne względem Sejmu „orga-

ny władzy narodu” – prezydent i niezawisłe sądy. 

W systemie prezydencko-parlamentarnym właśnie to głowa państwa, wy-
bierana w powszechnych i bezpośrednich wyborach w sposób niezależny od 

parlamentu, byłaby reprezentantem całego narodu, wszystkich obywateli, nie zaś 

rzecznikiem aktualnej większości parlamentarnej. Prezydent, którego kadencja 
winna być dłuższa od parlamentarnej (6-7 lat) powinien pełnić rolę czynnika 

stabilizującego organizm państwowy i autonomicznego w stosunku do fluktuacji 

parlamentarnych. Z tego względu Głowa Państwa musi być czymś więcej niż 
instytucją reprezentacyjną czy inspirującą (prawo kierowania orędzi do Sejmu, 

zwoływanie jego nadzwyczajnych sesji, zwoływanie posiedzeń rządu). Musi 

mieć wpływ na władzę wykonawczą. Podkreślam, nie chodzi o funkcję rządze-

                                                        
V A. Bocheński, Dwie konstytucje, „Bunt młodych”, nr 35, 1933. 
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nia, ale o wpływ sprzyjający stabilności, przeciwstawiający się zbyt częstym 

zmianom rządów. 
A zatem prezydent powoływałby gabinet na podstawie parlamentarnej, ale 

jednocześnie byłby wyposażony w uprawnienie do rozwiązywania parlamentu i 

ogłoszenia nowych wyborów, szczególnie w sytuacjach, gdy parlament nie jest 
zdolny do powołania rządu, bądź wtedy, gdy na jego forum przedstawiony zo-

stanie wniosek o głosowanie nad wotum nieufności dla gabinetu (głosowanie 

nad wnioskiem nie mogłoby odbyć się na posiedzeniu, podczas którego wniosek 
został zgłoszony). W warunkach polskich, w sytuacji kształtowania się układu 

wielopartyjnego, „racjonalizacja odpowiedzialności politycznej gabinetu przed 

Sejmem” nie wystarczy by zapobiec niestałości rządów. Potencjalna możliwość 

rozwiązania parlamentu przez prezydenta jest środkiem skuteczniejszym od 
konstruktywnego wotum nieufności. Tak więc system prezydencko-

parlamentarny polegałby na ograniczeniu odpowiedzialności rządu przed parla-

mentem i na wzajemnym zrównoważeniu uprawnień prezydenta  
i Sejmu w zakresie powoływania i odwoływania władzy wykonawczej. 

Wzmocnienie władzy głowy państwa jest w mojej opinii konieczne także  

z innego względu. Otóż uważam, iż najważniejszymi dziedzinami z punktu wi-

dzenia polskiej racji stanu są polityka zagraniczna i obronna. Tu dbałość  
o ciągłość i sprawność władzy ma bardzo istotne znaczenie. Nieustanne zmiany 

podmiotów prowadzących politykę zagraniczną nie będą wpływały pozytywnie 

na pozycję międzynarodową państwa polskiego. Dlatego też uważam, iż prezy-
dent – wzorem francuskich rozwiązań ustrojowych – powinien uzyskać znaczny 

i wolny od zmian dokonujących się w parlamencie wpływ na te dwie dziedziny. 

Kraj położony w tym punkcie Europy powinien zadbać o prawne warunki sprzy-
jające stabilnej i konsekwentnej polityce zagranicznej. 

W systemie prezydencko-parlamentarnym parlament przestaje być „orga-

nem zwierzchnim”, ale jego pozycja ustrojowa nadal pozostaje duża. Sejm wy-

łaniany w wolnych i proporcjonalnych wyborach stałby się wyrazem zróżnico-
wania występujących w społeczeństwie opinii i tendencji politycznych. Parla-

ment współdecydowałby wraz z głową państwa o powołaniu i obliczu 

egzekutywy. Spełniałby względem niej funkcje kontrolne. Sądzę również, iż 
model prezydencko-parlamentarny nie wiąże się z tak daleko idącym „urządo-

wieniem” ustawodawstwa jak to ma miejsce w systemie demokracji parlamen-

tarnej. Czym dalej bowiem od rządów czysto parlamentarnych, czym dalej od 
systemu, w którym maksimum władzy skupione jest w rękach premiera będące-

go przywódcą partii rządzącej, tym większe jest znaczenie prawotwórcze parla-

mentu. Paradoksalnie, to właśnie synteza demokracji parlamentarnej i ordynacji 

większościowej osłabia położenie Sejmu jako instytucji przeobrażającej porzą-
dek prawny. 
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Prof. Sarnecki pisze, iż „nie jest zwolennikiem zasady trójpodziału władzy, 

lecz racjonalnego podziału kompetencji”. Jest to formalistyczna interpretacja 
myśli Monteskiusza

2
. Idea trójpodziału władzy może oznaczać coś więcej niż 

formalnoprawne odseparowanie legislatywy od egzekutywy. Wybitny prawnik 

węgierski, István Bibó
3
, wiązał ideę trójpodziału z dekoncentracją władzy,  

z przeciwstawianiem się sytuacji, w której jeden ośrodek polityczny skupia  

w swoich rękach maksimum faktycznych kompetencji
VI

. I w tym rozumieniu, 

rzeczywiście, propozycja prof. Sarneckiego, a w jeszcze większym stopniu kon-
cepcja Romana Graczyka, kłócą się z zasadą trójpodziału. Bowiem w systemie 

rządów parlamentarnych wszystko zbiera ten, kto uzyskuje przewagę w parla-

mencie. Bardzo często drogi wolności i demokracji parlamentarnej wyraźnie się 

rozchodzą. Natomiast system prezydencko-parlamentarny zawiera w sobie me-
chanizmy dekoncentracyjne, prezydent nie jest instrumentem większości parla-

mentarnej. Otwiera się pole dla „twórczego przeszkadzania sobie”. Demokracja, 

wbrew temu co twierdzi Roman Graczyk, znosi istnienie dwóch ośrodków wła-
dzy. 

I to jest kolejny powód, który pozwala mi sądzić, iż ustrój prezydencko-

parlamentarny najlepiej godzi wolność polityczną ze stabilnością państwa. 

 
 

Przypisy 
 

1 Adolf Bocheński (1909-1944) – publicysta polityczny, czołowy myśliciel II RP. 

Jego erudycyjne książki i artykuły – publikowane przede wszystkim na łamach konserwa-

tywnego „Buntu Młodych” – dotyczyły problematyki historyczno-politycznej, poruszały 

zagadnienia konstytucyjno-ustrojowe, a także kwestie polskiej polityki zagranicznej  

i racji stanu. Tym ostatnim poświęcone było najgłośniejsze dzieło Bocheńskiego Między 

Niemcami a Rosją (1937), uważane często za najwybitniejszy polski traktat geopolityczny. 

Zginął 22 lipca 1944 r., rozbrajając – na ochotnika – pole minowe pod Ankoną. 
2 Charles Louis de Secondat baron de la Brede et de Montesquieu (Monteskiusz) 

(1689-1755) – francuski filozof, prawnik, polityk. Jego traktat De l’esprit des loi (1748,  

O duchu praw) uchodzi za jedną z najważniejszych rozpraw z zakresu filozofii politycz-
nej. Przedstawiona w nim koncepcja trójpodziału władzy jest niezmiennie ważnym 

punktem odniesienia w dyskusjach o pożądanym modelu ustrojowym. 
3 István Bibó (1911-1979) – węgierski prawnik, polityk i urzędnik państwowy,  

w czasie powstania węgierskiego w 1956 r. minister stanu w rządzie Imre Nagy’ego, 

skazany w 1958 r. na dożywotnie więzienie, został uwolniony w 1963 r. i podjął pracę  

w bibliotece Centralnego Urzędu Statystycznego Węgier. 

                                                        
VI I. Bibo, Podział władzy dawniej i dziś, „Znak”, nr 10, 1982. 
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Ponad rok temu rozpoczął się proces zasadniczych przeobrażeń w naszym kraju. 

System sprawowania władzy, nieakceptowany przez przytłaczającą większość 

Polaków, znalazł się w fazie głębokiej – i jak się okazało – ostatecznej dezinte-
gracji. Społeczeństwo zaczęło uzyskiwać wpływ na swój los nieporównywalny z 

tym, jaki miało we wcześniejszych okresach powojennych dziejów. Wpływ ten 

bardzo szybko zamienił się w możliwość decydowania o sprawach państwa, 

odzyskiwania jego kolejnych instytucji, stopniowego przekształcania ustroju i 
gospodarki, rewizji polityki zagranicznej. Rozpoczął się nowy, historyczny etap. 

Zadania, które stały przed narodem w ciągu całego powojennego okresu, od 

chwili objęcia władzy przez komunistów, zostały urzeczywistnione bądź pojawi-
ła się szansa ich pełnej realizacji. Obroniona bowiem została wewnętrzna suwe-

renność narodu – naród zachował duchową i historyczną tożsamość, życie spo-

łeczne nie straciło autonomii. Z kolei proces odzyskiwania państwa, przekształ-

cania go w państwo, o którego losach decyduje naród – trwający niemal tyle lat, 
ile liczy historia PRL-u i wciąż wówczas daleki od zakończenia – mógł ulec 

radykalnemu przyspieszeniu. W ciągu następnych kilkunastu miesięcy Polska 

stała się krajem suwerennym, w pełni decydującym także o swych stosunkach 
zewnętrznych. W najbliższym czasie, jak wszystko na to wskazuje, zakończona 

zostanie demokratyzacja państwa, powstaną w pełni demokratyczne regulacje i 

instytucje ustrojowe. 
Wciąż jednak trwa budowa państwa obywatelskiego. Państwa, z którym 

obywatele identyfikują się nie tylko od święta, emocjonalnie, lecz za którego 

sprawy chcą i potrafią brać konkretną odpowiedzialność. Zapewne proces ten 

potrwa dłużej niż tworzenie formalnych ram państwa demokratycznego. 
Nie zakończył się również proces samoorganizowania się społeczeństwa; 

obecnie jednak formowanie się społeczeństwa obywatelskiego może przebiegać 

nie w opozycji do państwa – jak jeszcze do niedawna – lecz równolegle  
z wyłanianiem się konturów państwa obywatelskiego. 

Gdyby spojrzeć na programy dawnej opozycji, opozycji lat siedemdziesią-

tych i osiemdziesiątych, to niezależnie od dzielących je różnic, wspólne były 
postulaty obrony tożsamości narodowej, odzyskania przez kraj niezawisłości, 
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ustanowienia w nim demokracji, zbudowania obywatelskiego społeczeństwa  

i obywatelskiego państwa. Trudno nie dostrzec, że spełnione zostały lub niedłu-
go zostaną spełnione wszystkie, prócz ostatniego, punkty wspólnego programu 

dawnej opozycji. Przestały już zatem wystarczać hasła niepodległości  

i demokracji na sztandarach grup politycznych. Prawdziwym zadaniem stało się 
przekształcenie młodej demokracji w demokrację dojrzałą, kontynuowanie – w 

nareszcie sprzyjających warunkach – budowy obywatelskiego państwa  

i obywatelskiego społeczeństwa. Szerzej – uczynienie Polski krajem możliwie 
nowoczesnym. Właśnie program wszechstronnej modernizacji państwa i społe-

czeństwa, akceptowany w zasadniczym zarysie przez główne siły polityczne w 

państwie, powinien zająć miejsce wspólnego programu dawnej opozycji. 

Państwo oderwane od narodu nie mogło budzić szacunku obywateli. Po-
dobny jednak los grozi państwu wprawdzie demokratycznemu i niezawisłemu – 

lecz niespełniającemu podstawowych wymogów nowoczesności. 

Za kryteria tej nowoczesności uważamy zwykle demokrację i wolny rynek. 
Lecz demokratyczny ustrój i gospodarka wolnorynkowa mogą istnieć w znacz-

nie mniej udanych formach niż te, które obserwujemy na Zachodzie. Można 

mieć wolny rynek i demokratyczny ustrój, a mimo to tkwić w chaosie i zastoju. 

Nowoczesna, czy też dojrzała forma demokracji wymaga oparcia jej na wyro-
bionej kulturze życia politycznego; musi eliminować niebezpieczeństwo „demo-

kratycznego chaosu”, gwarantując sprawne funkcjonowanie mechanizmów pań-

stwa. Podobnie jak spełnienie formalnych kryteriów demokracji nie wystarczy, 
by zaistniała ona w nowoczesnej postaci, tak niczego nie przesądza wprowadze-

nie reguł wolnego rynku. Gospodarki wysoko rozwiniętych państw zachodnich 

osiągnęły obecny stan dzięki długiemu okresowi wzrostu ekonomicznego. Mogą 
jednak funkcjonować w warunkach czasowego braku tego wzrostu, bez poważ-

niejszych zagrożeń dla okrzepłych już demokracji. Tym bardziej więc marazm 

może towarzyszyć gospodarce wolnorynkowej w kraju, który system rynkowy 

zaczął budować z bardzo złej pozycji wyjściowej i który boryka się na przykład 
ze splotem niekorzystnych i niezależnych od niego czynników zewnętrznych. 

Lecz w takim przypadku trudno wyobrazić sobie, że nie odbije się to, raczej 

wcześniej niż później, na stabilności czy wręcz trwałości instytucji młodego, 
demokratycznego państwa. 

I my zatem możemy mieć demokrację – lecz demokrację niedojrzałą, wolny 

rynek – lecz z gospodarczym zastojem lub regresem. Modernizacja Polski, jeśli 
ma się powieść i doprowadzić do powstania nowoczesnego państwa i nowocze-

snego społeczeństwa, musi mimo wszystko odbywać się w warunkach wyraźne-

go wzrostu gospodarczego. 

Unowocześnienie Polski to absolutna konieczność wobec stanu, w jakim 
znalazła się ona w rezultacie niemal półwiecza rządów tamujących możliwość 

normalnego rozwoju. W tym okresie zmienił się kraj – także na korzyść, temu 
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nie można zaprzeczyć. Zbyt często jednak nawet pozytywnym przeobrażeniom 

towarzyszyły negatywne zjawiska, których nie sposób było we właściwym cza-
sie skorygować z powodu wrodzonej sztywności systemu i które szybko wysu-

wały się na pierwszy plan, dołączając do istniejących już przesłanek kolejnego 

kryzysu. Polsce nie było dane wykorzystać powojennego okresu tak intensyw-
nie, jak to mogły czynić państwa w pełni suwerenne, niepoddane dominacji in-

nego kraju i wolne od wpływów absurdalnej ideologii. A przecież wyjściową 

sytuację pogarszało jeszcze brzemię straszliwej wojny i fakt, że Polska między-
wojenna nie mogła uchodzić za kraj nowoczesny. 

Potrzeba modernizacji nie wynika zatem z tego, że Polska, jej społeczeń-

stwo niejako z natury odstają od standardów nowoczesności. Polska wraca do 

Europy – lecz jeśli jest to w znacznej mierze nowy, nieznany szlak, to wyłącznie 
dlatego, że zmierzamy ku innej Europie niż ta, od której niegdyś odstaliśmy – ku 

Europie cywilizacji post-przemysłowej. 

Modernizacji nie można dokonywać bez akceptacji narodu. Nie można wy-
stępować wobec niego w roli światłego pedagoga. Unowocześnienie to nie od-

wrócenie się od wartości, na których od wieków wspiera się życie narodu, ani 

brak szacunku dla jego tradycji i wiary w jego zdrowy rozsądek, w który został 

wyposażony w tym samym stopniu co inne narody. Nie chodzi też o moderniza-
cję odgórną, z biernym udziałem rzesz społeczeństwa. Modernizacja winna mieć 

charakter spontanicznego, żywiołowego procesu we wszystkich warstwach spo-

łeczeństwa. Narodu nie trzeba modernizować – on sam musi po prostu zacząć 
poruszać się po bardziej nowoczesnych torach. 

Przezwyciężenie zacofania, w jakim znalazła się Polska, wymaga gruntow-

nych przeobrażeń w gospodarce, w sferach politycznej, społecznej. O ile  
w pierwszej z tych dziedzin zachodzą już od ponad roku istotne zmiany, o tyle w 

pozostałych przemiany, które się dokonują, nie osiągnęły – pod pewnymi waż-

nymi względami – zbliżonej skali, a ich konieczność nie jest zawsze równie 

mocno uświadamiana. 
Niewiele lub tylko mimochodem mówi się na przykład o zmianie struktury 

polskiego społeczeństwa, która będzie musiała w naturalny sposób nastąpić, 

jeżeli rozwinie się i okrzepnie w naszym kraju nowoczesna gospodarka rynko-
wa. A przecież zasięg tych przeobrażeń, przeorywających krajobraz polskiej wsi 

i wielu regionów silnie uprzemysłowionych, przeobrażeń prowadzących do po-

wstania rozwiniętego sektora usług i warstwy średniej z prawdziwego zdarzenia, 
będzie najprawdopodobniej porównywalny tylko ze skalą zmian, jakie zaszły – 

w zupełnie innych warunkach – po wojnie. 

Nie mniej rewolucyjne niekiedy zmiany będą musiały zajść, i już w jakimś 

stopniu zachodzą, w świadomości znacznej, być może nawet przeważającej czę-
ści społeczeństwa. Świadomość ta powinna teraz jak najszerzej otwierać się na 

te cechy, z których została „wypłukana” w latach realnego socjalizmu.  
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A więc na skłonność do ponoszenia ryzyka, chęć konkurowania z innymi, przy-

zwyczajenie do zmian. 
Niewykluczone, że postawy egalitarne są jednak tak głęboko zakorzenione, 

że ogół społeczeństwa łatwiej zgodzi się ponosić koszty i wyrzeczenia, związane 

z przestawianiem zrujnowanej gospodarki na tory rynkowe, niż zaakceptuje fakt, 
iż istnienie tej gospodarki, nawet w formie „społecznej”, musi wiązać się z po-

jawieniem się bardzo znaczących nieraz różnic majątkowych  

i wąskiej grupy osób bardzo bogatych. Okoliczność ta może mocno zaważyć na 
przyszłości przekształceń gospodarczych w naszym kraju. 

Zmienił się wprawdzie stosunek do państwa, dokonała się identyfikacja  

z nim w sferze przede wszystkim symboliczno-uczuciowej, na co dzień jednak 

widać, jak trudno przezwyciężyć przeszłość. Z jednej strony dają o sobie znać 
postawy typowo roszczeniowe wobec państwa, z drugiej natomiast – pokutują 

postawy niechęci wobec niego (np. stosunek do płacenia podatków), będące 

skutkiem przenoszenia poczucia obcości wobec komunistycznego państwa na 
obecną państwowość. 

Realny socjalizm wywarł silne piętno demoralizujące. Nierzadko łamiąc 

charaktery, domagając się wątpliwych często kompromisów, przyczynił się tak-

że do widocznej gołym okiem prymitywizacji stosunków międzyludzkich. Trud-
ne warunki codziennego życia nie sprzyjały przestrzeganiu ustalonych norm i 

reguł. Dziedziczymy zatem głęboki regres moralno-obyczajowy, który jeszcze 

bardziej się nasilił w ostatnim okresie – w okresie końca starego systemu, nie 
tylko przecież politycznego, i trudnych początków nowego. 

Ów regres nie musi wcale się cofnąć lub ustąpić z chwilą ustania przyczyn, 

które go wywołały. Naprawa obyczajów trwa znacznie dłużej niż ich degradacja. 
Możemy mieć więc do czynienia przez długi jeszcze czas ze sprymitywizowaną 

moralnością i kulturą życia codziennego. Nie są to na pewno sprawy, które 

można by lekceważyć – ważą one mocno na jakości życia każdego z obywateli. 

Można się przy tym zastanawiać, jak długo zajmie przezwyciężanie obecnego 
stanu kryzysu, skoro stanowi on punkt odniesienia dla młodego  

i najmłodszego pokolenia, wyznacza standardy większości zachowań. 

Modernizacji musi ulec w Polsce polityka i to wszystko, co wiąże się z jej 
uprawianiem. Przede wszystkim dojrzały kształt musi przybrać sama scena poli-

tyczna, poprzez pojawienie się na niej dużych formacji ideowo-politycznych, 

zdolnych wyrażać interesy i zyskiwać poparcie znaczących odłamów społeczeń-
stwa. Krystalizowanie się takich nowoczesnych stronnictw, przez swą niewielką 

ilość przyczyniających się do stabilizacji owej sceny, winno następować w wy-

raźnym związku z wyodrębnianiem się w społeczeństwie czytelnych grup intere-

sów; z drugiej jednak strony nie byłoby pożądane, gdyby  
o obliczu tych struktur zaczęły decydować kryteria ekonomiczne, prowadząc do 
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wyodrębnienia się partii „klasowych”, zamiast – w większości przypadków – 

ogólnostanowych. 
Nowoczesność w polityce to niewątpliwie dominacja rywalizacji progra-

mowej, merytorycznej, nad rywalizacją personalną, w jakimś stopniu nieunik-

nioną. Istnieje wszakże niebezpieczeństwo, że w trakcie kampanii wyborczych 
w naszym kraju, zwłaszcza w kampanii prezydenckiej, emocje i namiętności 

osiągną taki stan – a o to niestety nietrudno, zważywszy niewysoką na ogół kul-

turę polityczną – że scena polityczna, a wraz z nią i cały kraj, podzielą się na 
dwa przeciwstawne obozy, uformowane przede wszystkim wokół osób kandyda-

tów, a nie ich programów. Walka wyborcza o charakterze personalnym jest zaw-

sze bardziej zapiekła i pozostawia najtrwalsze ślady; może w związku z tym na 

dłuższy czas przytłumić element racjonalizmu w polityce, prowadząc do trwałej 
deformacji sceny politycznej – do powstania głębokich podziałów, nieodpowia-

dających rzeczywistemu, merytorycznemu zróżnicowaniu w obrębie „warstwy 

politycznej”. To niebezpieczeństwo pogłębia fakt, iż większość ugrupowań poli-
tycznych, nie posiadając programów wykraczających poza sferę ogólnikowych 

lub niemożliwych do zrealizowania postulatów, jest szczególnie podatna na 

prowadzenie walki politycznej na niemerytorycznym gruncie.  

A już zupełnie fatalne konsekwencje musiałby mieć podobny podział w skali 
kraju, w skali całego społeczeństwa. Po żadnych wyborach w naszym kraju nie 

może powstać wrażenie, że istnieją dwie oddzielone od siebie Polski. Gdyby do 

tego doszło, byłaby to nasza wspólna klęska. 
Unowocześnienie sfery politycznej wiąże się także ze znacznym poszerze-

niem i profesjonalizacją warstwy politycznej – osób czynnie zaangażowanych w 

politykę na różnych szczeblach, poczynając od lokalnego. Warstwa ta jest wciąż 
dość szczupła i nie zawsze właściwie przygotowana. Nie prezentuje przy tym 

wyrównanego poziomu. Kiedy przed dziesięcioma laty powstawała „Solidar-

ność”, nie otrzymała należytego wsparcia w sferze myśli i programu. Odcisnęło 

to wyraźne, negatywne piętno na polityce związku. W ciągu owych dziesięciu 
lat dokonały się niewątpliwie korzystne zmiany – rozszerzył się bardzo znacznie 

krąg osób aktywnych politycznie, przybyło działaczy również  

w mniejszych ośrodkach, wzrosło wyrobienie polityczne. Niemniej skala zmian, 
rozpoczętych w 1989 roku, stworzyła zupełnie nowe pod każdym względem 

potrzeby. Zmiany przyszły mimo wszystko zbyt wcześnie, by mogły powstać 

odpowiednio szerokie, merytorycznie przygotowane kadry, zdolne  
z dnia na dzień i bez większych trudności przystąpić do odpowiedzialnego zaj-

mowania się praktycznymi sprawami kraju, nie tylko na szczeblu centralnym. 

Dzisiejsza elita polityczna ma w dużej części opozycyjny rodowód. W 

związku z tym przejawia nierzadko skłonność do trwania przy nawykach i spo-
sobach pracy wyniesionych z innej rzeczywistości. W Polsce powinna jak naj-

szybciej poszerzyć się, a właściwie powstać kategoria zawodowych polityków. 
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Z polityki trzeba usunąć ślady amatorstwa. Dzisiaj osoby zajmujące się w Polsce 

polityką, powinni już dbać o to, by mieć sprawnie działające sztaby współpra-
cowników i fachowo rozplanowany czas, by prezentować profesjonalne podej-

ście do mass mediów. To są sprawy banalne, lecz od nich trzeba w większości 

przypadków zaczynać. 
Musi też w krótkim czasie powstać rozwinięte zaplecze doradczo-eksperc-

kie, eliminujące zwyczaj doraźnych i często przypadkowych konsultacji. Dopóki 

się ono nie wyłoni, polityka w Polsce – zamiast tchnąć rzeczowością – częściej 
bliższa będzie kaznodziejstwu. Chodzi więc o to, by powstała sieć ośrodków 

łączących fachowość i rzetelność, cechujące placówki naukowe, ze specyficz-

nym podejściem, odzwierciedlającym sposób patrzenia właściwy ludziom poli-

tyki. Takie placówki, znane na Zachodzie pod nazwą think tanków, stanowią 
niezbędną i nieocenioną pomoc dla polityków; są prawdziwymi wylęgarniami 

koncepcji i programów, skupiają uwagę na analizie szczegółowych i strategicz-

nych problemów polityki zagranicznej i wewnętrznej państwa. Reprezentują 
rozmaite orientacje, różnorodne są ich afiliacje. 

Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby podobne ośrodki mogły zacząć na do-

bre powstawać w naszym kraju, przyczyniając się do profesjonalizacji polityki. 

Z tym zagadnieniem wiąże się też stan polskiej myśli i kultury politycznej. 
Ta ostatnia musi pomyślnie przejść zasadniczy, a zarazem chyba najtrudniejszy 

egzamin, mianowicie musi okazać się, iż osiągnęła ona – we wszystkich seg-

mentach sceny politycznej – poziom umożliwiający cywilizowane przechodze-
nie do opozycji pokonanych w wyborach i pozostawanie w niej do czasu no-

wych, demokratycznych rozstrzygnięć, w roli lojalnego przeciwnika i partnera 

zwycięskiego obozu. To jest sprawdzian po prostu zasadniczy. 
Jeżeli chodzi natomiast o współczesną myśl polityczną, to podstawową jej 

wadą jest widoczny niedostatek owej „współczesności”. W dyskusjach sięga się 

chętnie do nieadekwatnych, przebrzmiałych kategorii, natomiast brak prawdzi-

wie współczesnych, wielkich sporów o kształt polskiego jutra, tym dziwniejszy, 
że żyjemy przecież w czasach, kiedy musimy jakoś o tym kształcie decydować. 

(Fakt, iż spory polityczne obracają się najczęściej wokół ogólników jest spowo-

dowany być może i tym, że jak dotąd niewielka część dyskutujących miała oka-
zję poznać od wewnątrz działanie mechanizmu państwa, zetknąć się z konkre-

tem, który wyznacza granicę tego, co możliwe i każe rewidować najefektowniej 

brzmiące postulaty.) Nie ma na przykład poważnych polemik wokół koncepcji 
polskiej polityki zagranicznej, nieodwołujących się ani razu do resentymentów 

bądź pobożnych życzeń. Debata ustrojowa nie przekroczyła ram Komisji Kon-

stytucyjnych; nie słychać by dyskutowano o koncepcjach polityki karnej, a prze-

cież to zagadnienie ma duże znaczenie wobec wyraźnego rozprzężenia w po-
rządku publicznym. Polska myśl polityczna, uporawszy się  

z problemem wybicia się Polski na niepodległość, będzie musiała jak najprędzej 
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zająć się praktycznymi kwestiami związanymi z utrzymaniem tej niepodległości 

w zmieniającym się świecie, oraz konkretnymi zagadnieniami związanymi  
z budową i funkcjonowaniem systemu demokratycznego. 

Przedstawione powyżej uwagi to zaledwie szkic kilku haseł, które powinny, 

moim zdaniem, wejść do programu wszechstronnej modernizacji Polski. Taki 
program jest konieczny po odzyskaniu przez społeczeństwo państwa  

i położeniu podwalin demokratycznego ustroju i gospodarki rynkowej. Jest po-

trzebny, by młoda demokracja mogła przekształcać się w demokrację dojrzałą, 
opartą na sprawnej, rozwijającej się gospodarce. 

Nie ma żadnej pewności, że taki program uda się zrealizować. Na prze-

szkodzie mogą stanąć zarówno czynniki od nas niezależne – na przykład nieko-

rzystne warunki zewnętrzne, przekreślające możliwość wzrostu gospodarczego, 
jak i takie, których możemy uniknąć – niepohamowane ambicje, destabilizujące 

kraj i grożące ciągłymi kryzysami rządowymi, populizm, spychający z drogi 

radykalnych reform gospodarczych. 
Jedno jest wszakże pewne. Po wielkich zmianach, rozpoczętych w 1989 ro-

ku i owocujących wewnętrzną wolnością i zewnętrzną suwerennością, przyszedł 

teraz czas równie wielkich zmian prowadzących nasz kraj ku nowoczesności. 

Byt niepodległy trzeba starać się uczynić także bytem nowoczesnym. 
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Kiedy w sierpniu 1989 r. Tadeusz Mazowiecki podejmował się misji utworzenia 

rządu, obóz, który reprezentował, nie posiadał spójnego i konkretnego programu 

reformy państwa. Lata osiemdziesiąte opozycja poświęciła przede wszystkim na 
wypracowanie form skutecznego oporu oraz jego uzasadnień. Wbrew oskarże-

niom ówczesnej propagandy, nie podejmowano wówczas poważnych prac pro-

gramowych na wypadek upadku rządów PZPR i przejęcia przez opozycję steru 
władzy. Rok 1989 zmusił opozycję do błyskawicznego nadrobienia zaległości. 

 

Reformowanie PRL 

Powojenne czterdziestopięciolecie było – mimo daleko idących przemian spo-
łecznych, cywilizacyjnych i kulturalnych – epoką stabilności politycznej. Prze-

sądzało o tym przede wszystkim uzależnienie międzynarodowe Polski. Stabil-

ność owa dopuszczała możliwość zachowania pewnej odmienności w stosunku 
do innych państw bloku sowieckiego, zaś po roku 1956 nie wykluczała wprowa-

dzania ograniczonych reform. Antoni Z. Kamiński wyróżnia dwa zasadnicze 

typy reform w socjalizmie: zgodne z logiką instytucjonalną systemu – jak na 

przykład reforma podziału administracyjnego w roku 1975
1
, czy bliska czasowo 

koncepcja utworzenia Wielkich Organizacji Gospodarczych (WOG), ułatwiają-

cych faktyczną kontrolę centrum nad gospodarką – oraz reformy logice tej prze-

ciwne. „Największy problem z reformą socjalistyczną – pisze Kamiński – polega 
na tym, że najrozsądniejszym w ogólnym odczuciu kierunkiem reformy jest 

wzmocnienie lub odrodzenie instytucjonalnych szczątków pozostałych po libera-

lizmie, z jednoczesnym poważnym osłabieniem elementów, które przesądzać 
mają o odrębności socjalizmu” („Res Publica”, 7/1988, s. 4). 

Reformą o takim właśnie charakterze było uznanie po roku 1956 prywat-

nych gospodarstw rolnych oraz rezygnacja z polityki kolektywizacji, ogranicze-

nie zakresu policyjnej kontroli po Październiku 1956, rozszerzenie kontaktów z 
zagranicą w latach siedemdziesiątych. Reformy liberalne, sprzeczne  

z instytucjonalną logiką systemu, stymulowane były czterema zmieniającymi się 

czynnikami: występowaniem i siłą nacisku społecznego, wewnętrznymi 
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sprzecznościami i niewydolnością systemu socjalistycznego, uległością władz  

i ich podatnością na hasło reform, a wreszcie przyzwoleniem przywódców ZSRS. 
Powodzenie reform było możliwe przy jednoczesnym występowaniu przy-

najmniej kilku czynników. Działo się tak podczas ostrych kryzysów społeczno-

ekonomicznych, jakie miały miejsce w 1956, 1970, 1976 i 1980 roku. Powodo-
wały one zazwyczaj pojawienie się ruchu protestu i jednoczesne zwiększenie się 

nacisku społecznego. W latach 1956, 1970 i 1980 towarzyszyły tym procesom 

także daleko idące zmiany w partii. Rok 1980 przyniósł natomiast zmianę za-
sadniczą, jaką była instytucjonalizacja nacisku, powstanie zorganizowanego 

ruchu społecznego, oraz permanentny charakter kryzysu ekonomicznego. 

Społeczny nacisk, uruchomiony w sierpniu 1980 roku, przetrwał okres sta-

nu wojennego dzięki funkcjonowaniu niezależnego systemu informacji, istnieniu 
struktur podziemnej „Solidarności” i opozycji politycznej, a także dzięki działa-

niom Kościoła, publicznie mówiącego o aspiracjach Polaków,  

a zarazem umożliwiającego podejmowanie szeregu inicjatyw społecznych, 
sprzyjających odbudowie samodzielności społeczeństwa. 

Zmieniała się też w sposób wyraźny podatność władz na hasła reform. Ma-

lał przede wszystkim stopień zależności ludzi związanych z aparatem władzy od 

trwałości systemu politycznego. Tworzyły się nieformalne układy, wiążące no-
menklaturę z rodzącym się sektorem prywatnym. W latach 1980-1981 kryzys 

systemu wiązał się z zagrożeniem pozycji materialnej, a nawet, jak sądzono, 

osobistego bezpieczeństwa aparatu władzy. Stąd wprowadzeniu stanu wojenne-
go towarzyszyła swoista reakcja partyjnych przeciwników reform, widoczna 

choćby przez pryzmat ówczesnej prasy oficjalnej. Rok 1989, mimo iż przyniósł 

dalej idące zmiany polityczne, nie wywołał podobnych procesów na dużą skalę. 
Ludzie aparatu władzy byli już materialnie ubezpieczeni na wypadek załamania 

się systemu. 

Zmieniła się też w znacznym stopniu świadomość polityczna obozu wła-

dzy. Trwała obecność opozycji owocowała przekonaniem o naturalnym charak-
terze pluralizmu, o prawomocności odmiennych poglądów. Funkcjonowanie 

niezależnych obiegów informacji w znacznym stopniu osłabiało presję propa-

gandy politycznej, także tej przeznaczonej na wewnętrzny użytek aparatu. 
Wobec istnienia permanentnego kryzysu ekonomicznego, trwałego i silne-

go nacisku politycznego, a także postępującej powoli erozji obozu władzy, po-

wodzenie reform mogło zależeć od dwóch powiązanych ze sobą czynników: 
woli politycznego kierownictwa PZPR oraz przyzwolenia Moskwy. Rok 1986 

przyniósł pierwsze oznaki rewizji dotychczasowego stosunku do krajów pozo-

stających pod bezpośrednim wpływem ZSRS. Gorbaczow zapowiedział wów-

czas wycofanie wojsk sowieckich z Afganistanu, rozpoczynając jednocześnie 
zabiegi o poprawę obrazu Związku Sowieckiego w oczach Zachodu. 
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„Doczekaliśmy się wreszcie korzystniejszej koniunktury – pisał w marcu 

1987 r. Aleksander Hall – Pole naszego manewru uległo znacznemu rozszerze-
niu. Trudno odwołać się w Polsce do metod stosowanych wobec społeczeństwa 

w okresie stanu wojennego, gdy jednym z zasadniczych celów polityki radziec-

kiej jest zmiana „image” Związku Radzieckiego w oczach opinii światowej,  
w szczególności zachodniej. Trudno wsadzać ludzi do więzień w Polsce, gdy 

wypuszcza się ich stamtąd w ZSRR, trudno krępować wolną myśl w Polsce, gdy 

w ZSRR mamy do czynienia z niewątpliwą odwilżą kulturalną” („Polityka Pol-
ska”, 9/1987, s. 3-4). 

Po bezbarwnym i zdominowanym przez tendencje do kontynuacji X Zjeź-

dzie PZPR, kierownictwo partyjne zdecydowało się na wykorzystanie nowego 

kierunku polityki sowieckiej. We wrześniu 1986 roku doszło do amnestii dla 
więźniów politycznych. Niemal jednocześnie rozpoczęto tworzenie Rady Kon-

sultacyjnej, w której miało się znaleźć miejsce dla osób niezależnych i związa-

nych z opozycją. Małoduszność propozycji sformułowanej przez władze świad-
czyła niestety o niedostatku woli zmian, o silnych obawach wywołanych pamię-

cią wydarzeń z lat 1980-1981. Czy fakt, iż opozycja poza kilkoma wyjątkami 

odmówiła udziału w pracach Rady, był dowodem podobnej krótkowzroczności i 

zaciekłości? 
 

Postulat reform 

Jedną z podstawowych cech systemu politycznego PRL była szczególna pozycja 
PZPR jako jedynego podmiotu uprawnionego do sprawowania władzy, a więc 

także – do wprowadzania reform. Struktura tej partii sprawiała, iż przywilejem 

tym dysponowała w istocie stosunkowo niewielka grupa przywódcza. Do niej, 
jako do najwyższej instancji, odwoływały się wszelkie ruchy protestu, ona też 

była adresatem postulatów formułowanych przez ruch strajkowy w sierpniu 

1980 roku. 

„Solidarność” przyjęła za własny program 21 postulatów i szybko rozbu-
dowała go o nowe, wynikające z rozwoju ruchu niezależnych instytucji, z po-

trzeb i interesów branż i regionów, a także z woli samoobrony przed konfronta-

cyjnymi posunięciami władz. Program ten – niejednokrotnie analizowany przez 
socjologów – nie był oparty na jakiejś spójnej podstawie ideowej. Łączył w so-

bie różne założenia i różne poglądy na temat pożądanego scenariusza zmian. 

Bezkompromisowość szła tu w parze z hasłem samoograniczającej się rewolucji, 
slogan „socjalizm – tak, wypaczenia – nie” występował równocześnie z żywio-

łową niechęcią do systemu, jaki panował w powojennej Polsce. Osiągnięcie 

pierwszych sukcesów dało ruchowi „Solidarność” poczucie własnej siły, pchało 

działaczy związku do stawiania coraz ambitniejszych żądań. Przestrogi, jakie 
formułował wówczas Kościół i niektórzy doradcy związku, nie mogły po-

wstrzymać rozpędzonego i nieposiadającego wewnętrznej koordynacji ruchu. 
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Władza tymczasem zrezygnowała z normalnych cywilnych struktur – walkę z 

opozycją wziął na siebie aparat wojska i MSW. 
Solidarnościowe postulaty reform szybko wykroczyły poza program 21 po-

stulatów. „Solidarność” domagała się dostępu do środków masowego przekazu; 

wobec rozszerzania się ruchu powstał problem rejestracji związku rolników oraz 
NZS. Postawiono też postulat kontroli gospodarki na szczeblu przedsiębiorstw 

poprzez utworzenie samorządu pracowniczego. W sierpniu 1981 KKP stwierdzi-

ła, iż reformie ulec powinien również samorząd terytorialny, który – podobnie 
jak Sejm – powinien być wybrany w demokratycznych wyborach. Przyjęty na 

zjeździe związku program „Samorządnej Rzeczypospolitej” zmierzał do stwo-

rzenia systemu kontroli społecznej nad wszystkimi dziedzinami życia publicz-

nego. Bardziej radykalne reformy – z hasłem wolnych wyborów włącznie – 
proponował Klub Służby Niepodległości

2
. Jednocześnie radykalny nurt „Soli-

darności” skłonny był podjąć siłową konfrontację z władzą. 

„Solidarność” odbierana była jako ruch rewindykacyjny, mimo iż wysuwała 
postulaty na miarę reform ustrojowych, których realizacja musiałaby spowodo-

wać zmiany niemal rewolucyjne. Ponieważ istniało jednolite kierownictwo poli-

tyczne, to właśnie ono stawało się adresatem postulatów ekonomicznych, spo-

łecznych czy politycznych. Związek nie musiał występować z własnym progra-
mem reform, w zasadzie bowiem nie był postrzegany jako normalna opozycyjna 

alternatywa. Miał być raczej wyrazicielem opinii społecznej – występować z 

postulatami reformy. Nawet tak zdawałoby się ograniczona funkcja była nie do 
pogodzenia z ówczesnym modelem politycznym kraju, oraz – co może ważniej-

sze – z międzynarodowym uzależnieniem Polski. 

Poważnym ograniczeniem, warunkującym rozwój solidarnościowego pro-
gramu reform, był ówczesny stan świadomości politycznej. Autor wnikliwej 

analizy ideologii „Solidarności”, Sergiusz Kowalski, wskazuje na funkcjonujący 

w obrębie całego tego ruchu społecznego mit większości i jedności, prowadzący 

w konsekwencji do negacji zachowań politycznych. Połączenie tego mitu  
z totalnym odrzuceniem obcego i zewnętrznego wobec ruchu systemu owocowa-

ło niechęcią do reformowania. Wybierano raczej drogę budowy od nowa. Rze-

czywistość stworzona po roku 1980 miała być alternatywą stanu dotychczaso-
wego. Nieprzypadkowo więc trafiały się poglądy utożsamiające ruch „Solidar-

ność” z nowym quasi-państwem; takie tendencje powróciły również po 

wprowadzeniu stanu wojennego. 
Społeczna baza „Solidarności” zadecydowała także o pewnej powściągli-

wości w formułowaniu programu reformy ekonomicznej. Już samo przyjęcie 

formuły związku zawodowego i rewindykacyjna postawa wobec władz pań-

stwowych skazywały związek na reprezentowanie interesów ekonomicznych 
wobec systemu. Dopiero uzyskanie realnego wpływu na podejmowanie decyzji 
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gospodarczych mogłoby doprowadzić do powstania alternatywnego programu 

zmian gospodarczych. Niestety, droga ta została wówczas przerwana. 
Stan wojenny skazywał „Solidarność” na powrót do programu 21 postula-

tów z pierwszym, domagającym się re-legalizacji wolnych związków zawodo-

wych, na czele. Dyskusje skupiły się na taktyce podziemnych struktur, na roz-
ważaniu sformułowanej przez Jacka Kuronia koncepcji powstania narodowego, 

strajku generalnego, za którym opowiadał się Władysław Frasyniuk i większość 

„Solidarności” gdańskiej. Czołowi działacze podziemia warszawskiego lansowa-
li koncepcję wojny pozycyjnej, budowy struktur społeczeństwa niezależnego. 

Rezygnowano wówczas z występowania z programem reform, z formułowania 

propozycji, które mogłyby być użyteczne w chwili dojścia do rozmów z wła-

dzami. 
 

Szkoły kompromisu 

Kryzys wpływów podziemnej „Solidarności”, jaki nastąpił po roku 1983, nie 
skłonił władz związku do rewizji zasadniczego programu. Pojawiły się nato-

miast koncepcje alternatywne. Jeszcze w roku 1982 Prymasowska Rada Spo-

łeczna, oceniając krytycznie postawę rządu i „Solidarności” przed 13 grudnia 

1981 r., wzywała do roztropności i umiaru oraz stopniowego odchodzenia od 
praw stanu wojennego – reaktywowania „Solidarności”, powstania ciał dorad-

czych z udziałem przedstawicieli opozycji, wreszcie wolnych wyborów do rad 

narodowych. W 1983 dość fantastyczną, ale niewątpliwie ciekawą propozycję 
wysunął prowadzony przez Antoniego Macierewicza magazyn „Głos”. Sugero-

wał on możliwość zawarcia przez wojsko, Kościół i „Solidarność” sojuszu na 

rzecz suwerenności i stabilności państwa polskiego. Wspólny dla władzy, społe-
czeństwa i opozycji interes państwa uznała za dobrą podstawę porozumienia 

także powstała w roku 1984 Grupa Publicystów Politycznych. 

Inną wersję kompromisu proponowali liberałowie. Liczyli na to, iż autory-

tarny reżim wojskowy i poszukujący zysków funkcjonariusze aparatu władzy 
mogą okazać się sojusznikami kapitalistycznej reformy gospodarki. Janusz 

Korwin-Mikke i Mirosław Dzielski szybciej niż liderzy opozycji związkowej 

dostrzegali zmiany, jakim po roku 1981 ulegało polskie społeczeństwo i ludzie 
sprawujący nad nim władzę. O ile bowiem dekada lat osiemdziesiątych nie stała 

się dziesięcioleciem odgórnych reform, o tyle była ona niewątpliwie okresem 

znaczących zmian wyrażających się choćby innym stosunkiem społeczeństwa do 
prywatnego handlu, określanego niegdyś mianem spekulacji, systematycznym 

rozwojem sektora prywatnego. W roku 1980 w przedsiębiorstwach prywatnych 

pracowało 621 tysięcy osób, w roku 1985 – 957 tysięcy, w roku 1988 liczba ta w 

stosunku do roku 1980 podwoiła się, zaś w roku następnym niemalże potroiła – 
osiągając 1780 tysięcy. 
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Zmiana, która nastąpiła w latach 1988-1989, miała więc podłoże nie tylko 

w protestach robotników wielkich zakładów pracy. Fundament pod rewolucję 
demokratyczną został zbudowany niepostrzeżenie, dając tysiącom ludzi poczu-

cie materialnej niezależności od państwa, lub przynajmniej stwarzając nadzieję 

na taką niezależność. Być może już w roku 1985 czy 1986 można było dokonać 
rewizji opozycyjnego programu. Nie musiało to oznaczać udziału  

w skrojonej bez wyobraźni Radzie Konsultacyjnej, ale przynajmniej osłabienie 

związkowego charakteru owej opozycji. 
Geneza związkowej formy ruchu obywatelskiego była zrozumiała. Wiązała 

się z charakterem więzi społecznych w systemie socjalistycznym, w którym 

obywatel silniej identyfikuje się z miejscem pracy niż ze wspólnotą lokalną, oraz 

– co nie mniej ważne – z wymogami taktycznymi, które sprawiały, iż najsilniej-
szą formą nacisku był protest zorganizowany w dużym zakładzie produkcyjnym. 

Jednak w połowie lat osiemdziesiątych formuła ta nie dawała już zadowalają-

cych efektów. Główni doradcy i działacze „Solidarności” zdecydowani byli 
jednak mimo to podtrzymywać swój podstawowy postulat – przywrócenie legal-

ności NSZZ „Solidarność”. 

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych istniało zatem przynajmniej kilka 

koncepcji porozumienia z władzami. Jedna z nich proponowała porozumienie w 
obronie wspólnego interesu państwa, druga – kompromis na rzecz budowy go-

spodarki kapitalistycznej. Inna jeszcze, lansowana przez środowisko Ruchu 

Młodej Polski i klub „Dziekania”
3
, głosiła, iż należy wykorzystywać koniunktu-

rę międzynarodową i zabudowywać niezależnymi instytucjami wolne lub moż-

liwe do zdobycia przestrzenie. 

Jeden z głównych polityków obozu „Solidarności”, Bronisław Geremek, 
występował ostro przeciwko takim koncepcjom: 

 

Coraz częściej pojawiają się głosy, że „S” przeszkadza. Jedni powiadają, że stoi na 

drodze dobrej polityce władz; drudzy, że przeszkadza w zręcznym wciskaniu się w 

istniejące szczeliny systemu; jeszcze inni, że blokuje wejście na scenę nowej gene-

racji, która będzie umiała dokonać tego, czego „S” nie potrafiła. Żadne z tych 

trzech rozumowań nie ma za sobą argumentów i nie buduje przyszłości. Trwanie 

„S” w różnych formach jest istotnym i zasadniczym elementem tworzącym szanse 

dla Polski (…). W istocie rzeczy nie można mówić w Polsce o opozycji – w domy-
śle, sile, czekającej na przejęcie władzy. Chodzi raczej o pewien stan społeczny, 

stan powszechny, stan wspólnoty. Byłoby niebezpieczne, gdyby został on zastąpio-

ny powrotem do tego, co nazywa się dysydencją. („Tygodnik Mazowsze”, nr 184, 

15 X 1986). 

 

O ile zatem polityków władzy cechowała wówczas obawa przed powrotem 

do sytuacji sprzed 13 grudnia, o tyle politycy opozycji obawiali się nierzadko 
odcięcia drogi takiego powrotu. Za nic nie chcieli zrezygnować z tego szerokie-
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go poparcia, jakie mógł dać, ich zdaniem, tylko odbudowany według wzoru z 

roku 1981 związek zawodowy „Solidarność”. 
Liderzy opozycji związkowej nie chcieli występować inaczej, niż jako 

mandatariusze masowego ruchu społecznego. Uznanie ważności tego mandatu i 

zgoda na odbudowę legalnych struktur „Solidarności” były zatem podstawowym 
warunkiem rozmów. Przedstawiona przez B. Geremka w lutym 1988 r. na ła-

mach „Konfrontacji” koncepcja Paktu Antykryzysowego zakładała możliwość 

porozumienia władz i opozycji wokół programu odbudowy gospodarki, pod 
warunkiem wszakże instytucjonalizacji pluralizmu, przede wszystkim związko-

wego. 

Wydarzenia, jakie miały miejsce w maju i sierpniu 1988 roku, znacznie 

przybliżyły perspektywę zawarcia kompromisu. Fakt, iż młodzi robotnicy  
z Gdańska czy Jastrzębia wysuwali hasło re-legalizacji NSZZ „Solidarność”, 

przemawiał za związkową wersją porozumienia. 

 

Od programu negocjacji do programu wyborczego 

17 grudnia 1988 r. grono doradców „Solidarności”, polityków i intelektualistów, 

utworzyło Komitet Obywatelski, powołując jednocześnie jego komisje. Meryto-

ryczny charakter powołanych sekcji oraz szybkie mianowanie ich przewodni-
czących sugerowało stworzenie czegoś na kształt gabinetu cieni, przygotowują-

cego alternatywny program reform. Można było się spodziewać, że z progra-

mem takim wystąpi opozycja już przy Okrągłym Stole. Tak się jednak nie stało.  
Program ekonomiczny, zgłoszony przez stronę solidarnościową, nie zakła-

dał konieczności wprowadzenia radykalnej reformy rynkowej, ułatwienia dzia-

łalności gospodarczej sektora prywatnego, koncentrując się na ekonomicznych 
interesach społecznej bazy „Solidarności”. W centrum uwagi stanęła zatem kwe-

stia indeksacji płac w przedsiębiorstwach państwowych; obok niej wysunięto 

postulat utworzenia ogólnopolskiego przedstawicielstwa samorządów pracowni-

czych, wyposażonego między innymi w możliwość „opiniowania z mocy prawa 
projektów aktów prawnych, dotyczących polityki gospodarczej oraz rozwiązań 

systemowych” (Porozumienia Okrągłego Stołu, Warszawa 1989,  

s. 25). Program ten nie będąc prostą kontynuacją postulatów strajkowych  
z roku 1988, podtrzymywał rewindykacyjną i samorządową linię ekonomiczną 

opozycji. 

Program reform prawnych i politycznych, dyskutowany przy Okrągłym 
Stole, tylko w części wynikał z własnych projektów strony opozycyjnej. Zasad-

nicze propozycje ustrojowe – takie jak prezydentura, niekonfrontacyjne wybory 

parlamentarne, a także koncepcja powołania drugiej izby – wyszły ze strony 

władz. Strona solidarnościowa traktowała zgodę na zaproponowane przez wła-
dze reformy jako cenę rejestracji związku. Sama zaś wystąpiła z postulatami 

dotyczącymi dostępu do środków masowego przekazu, swobody wydawania 
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prasy, wolności stowarzyszeń i zgromadzeń. Jej program koncentrował się 

przede wszystkim na osiągnięciu dobrych warunków funkcjonowania i wywie-
rania – jako opozycja – reformatorskiego nacisku na władze. Najbardziej ambit-

nym punktem programu opozycji był – jak się wydawało – postulat reformy 

samorządu terytorialnego. Nieustępliwość strony rządowej sprawiła, iż nie do-
szło tu do żadnych dalej idących uzgodnień. 

Z punktu widzenia opozycji centralnym punktem negocjacji była legaliza-

cja NSZZ „Solidarność”. Liderzy opozycji nie wierzyli jeszcze w możliwość 
ukształtowania się innych niż związek form nacisku na przeprowadzenie reform. 

Zawarty przy Okrągłym Stole kontrakt zmuszał jednak do podjęcia przygotowań 

do „narzuconej” kampanii wyborczej, której stawką było nie tylko wzmocnienie 

prestiżu opozycji, ale także zyskanie maksymalnej liczby mandatów, co – biorąc 
pod uwagę wynegocjowane warunki – pozwalałoby opozycji wywierać spory 

wpływ na decyzje ustawodawcze. 

7 kwietnia 1989 KKW NSZZ „Solidarność” przyjęła uchwałę przekazującą 
patronat nad prowadzeniem kampanii wyborczej Komitetowi Obywatelskiemu 

przy Lechu Wałęsie i zaleciła regionalnym strukturom związku zakładanie lo-

kalnych komitetów obywatelskich. Przeciwko takiemu rozwiązaniu, przyznają-

cemu „Solidarności” wyłączne prawo do kształtowania list wyborczych opozy-
cji, wypowiedzieli się wówczas m.in. Aleksander Hall, Adam Strzembosz, Ta-

deusz Mazowiecki i Jan Olszewski. Proponowali oni uwzględnienie istniejącego 

wewnątrz opozycji pluralizmu i powołanie koalicji wyborczej, złożonej  
z grup akceptujących porozumienia Okrągłego Stołu. Krytyce tej przeciwstawił 

się Lech Wałęsa. „To jest manipulacja – argumentował broniąc decyzji KKW – 

po to, żeby nikt nami w przyszłości nie manipulował. To jest manipulacja, żeby 
ożywić społeczeństwo” („Tygodnik Mazowsze”, nr 290, 12 IV 1989). Wałęsę 

poparli wówczas Andrzej Wielowieyski, twierdzący, iż komitet wyborczy „po-

winien być ramieniem Lecha Wałęsy i „Solidarności”, bo poza „S” nie ma nic 

nośnego” (ibidem) oraz Jacek Kuroń. Zwyciężyła koncepcja wystawienia do 
wyborów jednolitej, opartej na autorytecie związku „drużyny Wałęsy”. 

Opozycja polityczna lat osiemdziesiątych mogła szukać porozumienia z li-

derami „Solidarności”, tak jak uczyniła to wówczas PPS, czy liberalni działacze 
Akcji Gospodarczej, wystawiać własnych kandydatów – co uczyniły KPN, SP  

i UPR, lub też lojalnie milczeć. Program wyborczy, który ułożony został przez 

specjalną komisję KO, w wielu punktach nie uwzględniał ewolucji ideowej, jaką 
przeszła opozycja w ostatnich latach przed wyborami. Nie uwzględniał ewolucji 

poglądów ekonomicznych, jaka dokonała się przede wszystkim w środowiskach 

uważających się za prawicowe. Zawierał też rozbudowany, przekraczający moż-

liwości pogrążonego w kryzysie państwa, pakiet postulatów dotyczących świad-
czeń społecznych. Tezy o potrzebie ograniczenia roli państwa  

w życiu społecznym – bardzo wyraźne w późniejszym exposé Tadeusza Mazo-
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wieckiego – zostały tu słabo wyeksponowane. Program oparty został na protoko-

le rozbieżności z porozumień Okrągłego Stołu, ale – co należy przyznać –  
w wielu punktach, zwłaszcza dotyczących spraw gospodarczych, wyraźnie zbli-

żał się do oryginalnego programu reform. Programu, który nie sprowadzał się 

jedynie do postulatów wobec władz, lecz mógłby posłużyć za podstawę progra-
mu rządu. Nie był to – jak podkreślano – program obietnic, lecz wytyczenie 

kierunku działań opozycji parlamentarnej. 

Uważane powszechnie za przyczynę rozpoczęcia rozmów przy Okrągłym 
Stole, strajki z maja i sierpnia 1988 spełniły rolę katalizatora, czy może raczej 

dogodnego dla obu stron pretekstu do rozpoczęcia negocjacji. Ustalony przy 

Okrągłym Stole tryb reformy państwa zakładał rozpoczęcie ewolucyjnego pro-

cesu zakrojonego na lata. Tymczasem już w rok po obradach w Pałacu Rady 
Ministrów Polska miała inny ustrój gospodarczy, solidarnościowy rząd, refor-

mujące się resorty obrony i spraw wewnętrznych, zainicjowany proces budowy 

samorządu terytorialnego. To, co wydawało się początkowo dość niebezpiecz-
nym eksperymentem, szybko przyniosło skutki, które trudno określić inaczej niż 

jako całkowitą zmianę systemu, czyli de facto odgórną rewolucję. 

 

„Demokracja kontraktualna”  

Rozpoczęcie rozmów Okrągłego Stołu mogło się wydawać świadectwem odstą-

pienia przez władze od tezy, głoszonej wielokrotnie po 13 grudnia, iż nie ma 

powrotu do chaosu z lat 1980-1981. Jednakże istotą koncepcji wysuniętej zimą 
1989 roku przez władze było jednoczesne z legalizacją opozycji wciągnięcie jej 

do odpowiedzialności za politykę państwa. „W miejsce liberalizacji realizowanej 

z góry – pisał związany niegdyś z PZPR politolog Jerzy Wiatr – decyzjami wła-
dzy pojawić się miał proces uzgodnień i kompromisów, których celem (…) mia-

ło być dzielenie się władzą i odpowiedzialnością”. Koncepcję tę określa Wiatr 

mianem demokracji kontraktualnej. „Idea demokracji kontraktualnej zawierała 

dwa podstawowe elementy: z jednej strony rezygnację z monopolu władzy jed-
nej partii i zasadę współrządzenia równoprawnych partnerów,  

z drugiej zaś strony – wyrzeczenie się, przynajmniej na pewien czas, rozstrzyga-

nia walki o władzę tradycyjnymi mechanizmami parlamentarnymi i zastąpienie 
rządów arytmetycznie ustalonej większości rządami bloku sił zawierających 

między sobą uzgodniony kompromis” (Przemiany systemu politycznego, [w:] 

Polska 1980-1990. Wartości a przemiany ładu gospodarczego i politycznego, 
Warszawa 1990). Model taki uzasadniać mogły zarówno względy pozostawania 

Polski  

w sferze wpływów ZSRS, jak i potrzeba dokonywania zmian stopniowo i ewo-

lucyjnie. 
Kompromis, jaki zawarto w Polsce wiosną 1989 roku zakładał, iż wybory 

do Sejmu odbędą się w oparciu o ordynację przyznającą 65% mandatów siłom 
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politycznym skupionym w PRON. Po raz pierwszy natomiast sama PZPR nie 

dysponowała zadekretowaną większością głosów. W Sejmie o pozostałe 35% 
mandatów mieli ubiegać się kandydaci bezpartyjni. O miejsca w Senacie rywali-

zowano natomiast bez żadnych ograniczeń. Ustalona z góry – nawet w przypad-

ku obsadzenia przez opozycję wszystkich wolnych miejsc – przewaga dawnej 
koalicji w połączonych izbach stanowiących Zgromadzenie Narodowe, dawała 

jej możliwość wyboru prezydenta, będącego gwarantem zachowania ciągłości 

instytucji państwowych. 
Opozycja liczyła na zdobycie większości w Senacie, co dałoby jej możli-

wość zablokowania niekorzystnych ustaw. Nie ulega jednak wątpliwości, że – 

jak wówczas sądzono – zasadniczą gwarancją politycznej pozycji sił niezależ-

nych miał być związek zawodowy. NSZZ „Solidarność” został zarejestrowany 
17 kwietnia 1989 r., po uprzedniej nowelizacji ustawy o związkach zawodowych 

dokonanej przez Sejm (7 kwietnia). Również 7 kwietnia dokonano nowelizacji 

Konstytucji. Pakiet ustaw przygotowanych podczas negocjacji Okrągłego Stołu 
spotkał się z niechętnym przyjęciem części klubu poselskiego PZPR. Przeciwko 

każdej z ustaw głosowało od kilku do kilkunastu posłów, jeszcze więcej 

wstrzymało się od głosu. 

Wybrany w roku 1985 Sejm zakończył swą kadencję 30 maja; nieco dłużej 
trwała kariera Rady Państwa, której przypadła w ostatnich miesiącach działalno-

ści rola zastępcy parlamentu. Po pierwszej turze wyborów parlamentarnych, 

kiedy okazało się, że 33 miejsca nie zostaną obsadzone w wyniku upadku kan-
dydatur zgłoszonych z listy krajowej, Rada Państwa podjęła decyzję o zmianie 

ordynacji wyborczej i ogłoszeniu łącznie z drugą turą wyborów uzupełniających. 

Decyzja ta wywołała napięcie w ciałach, które miały gwarantować wywiązanie 
się przez obie strony z umów Okrągłego Stołu. 

Nie doszło wprawdzie do utworzenia – o co zabiegały władze – Rady Poro-

zumienia Narodowego, jej namiastką stała się natomiast Komisja Porozumie-

wawcza, działająca pod przewodnictwem Wałęsy i Kiszczaka. Właśnie na jej 
forum wypracowano 8 czerwca kompromis w sprawie 33 wakujących manda-

tów. Przedstawiciele „Solidarności” zobowiązali się, iż nie będą występować 

przeciwko decyzjom podjętym przez władze, nie chcą jednak brać za nie odpo-
wiedzialności. Zaprotestowali natomiast przedstawiciele opozycji w Państwowej 

Komisji Wyborczej; do dymisji podał się członek Komitetu Helsińskiego Jerzy 

Ciemniewski, pozostali – mając na uwadze ewentualne negatywne skutki poli-
tyczne takiego kroku – poprzestali na pisemnym oświadczeniu. 

Komisja Porozumiewawcza nie obradowała permanentnie, choć napięć  

i konfliktów między 6 kwietnia a 18 czerwca nie brakowało. Powołano dla ich 

rozwiązywania zespół interwencyjny pod przewodnictwem Jacka Kuronia  
i Andrzeja Gduli, który odegrał m.in. znaczną rolę w zażegnaniu sporu powsta-

łego na tle odmowy rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, wydanej 
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przez Sąd Wojewódzki w Warszawie 23 maja 1989, a więc na dziesięć dni przed 

terminem pierwszej tury wyborów. 
Proces zmian politycznych, jakie miały miejsce wiosną 1989 roku, odbywał 

się w atmosferze niepewności. Obie strony żywiły wzajemną nieufność, a jedno-

cześnie obawiały się reakcji własnych obozów politycznych. Dramatyczny prze-
bieg X plenum KC PZPR (16-18 stycznia

4
), postawa liderów OPZZ podczas 

obrad Okrągłego Stołu, wspomniana już nielojalność części klubu PZPR napa-

wały obawami kierownictwo PZPR, odpowiedzialne za rozpoczęcie reform poli-
tycznych. Jego czołowi przedstawiciele byli świadomi, iż w razie niepowodzenia 

negocjacji na nich właśnie spadnie odium porażki. W takim przypadku trudno 

byłoby znaleźć inną ekipę polityczną, która skłonna byłaby podjąć działania w 

podobnym kierunku. Po stronie opozycyjnej natomiast dominowały obawy 
przed wzrostem fali niezadowolenia społecznego i przejęciem bazy społecznej 

opozycji przez ugrupowania radykalne, kwestionujące politykę kompromisów, 

takie jak głośna wówczas Grupa Robocza Komisji Krajowej z Marianem Jur-
czykiem, Andrzejem Słowikiem i Andrzejem Gwiazdą. 

Obie strony kompromisu zdawały sobie sprawę z tego, iż konieczna będzie 

społeczna ratyfikacja zawartych umów. Wybory czerwcowe miały zatem – obok 

ustalenia składu parlamentu – legitymizować nowy układ polityczny. Miały dać 
społeczną aprobatę dla „demokracji kontraktualnej” lub potwierdzić tezy rady-

kałów obu stron o potrzebie twardej walki. 

Wyniki wyborów czerwcowych nie miały takiego samego znaczenia jak  
w normalnych demokracjach parlamentarnych. Wybory te były czymś pośred-

nim między wyborami normalnymi, a demonstracją polityczną, do jakiej Polacy 

przyzwyczaili się w latach osiemdziesiątych. 
Bojkot wyborów samorządowych w 1984 i 1988 roku oraz sejmowych  

w 1985 r. i przeprowadzonego w roku 1987 referendum wyrobił – przynajmniej 

u części społeczeństwa – nawyk traktowania wyborów jako plebiscytu. W czerw-

cu 1989 nie trzeba już było wyrażać lojalności uczestnictwem w wyborach, 
można było natomiast zupełnie bezkarnie głosować przeciwko reprezentantom 

dawnego systemu, popierając silną, liczącą się alternatywę, jaką był blok wybor-

czy „Solidarności”. Plebiscyt zakończył się jednoznacznym sukcesem opozycji. 
Nic już nie będzie tak jak dawniej – komentowała wynik wyborów „Gazeta Wy-

borcza”. Dziennik ten zalecał jednocześnie zwolennikom „Solidarności” aktyw-

ny udział w drugiej turze wyborów i poparcie lepszych kandydatów ubiegają-
cych się o mandaty PZPR, ZSL i SD. Zdolność społecznej bazy opozycji do 

zaakceptowania tej propozycji była kolejnym czynnikiem wzmacniającym efekt 

czerwcowego zwycięstwa. 

W wielu ośrodkach obozu solidarnościowego powstała niemal od razu myśl 
o konieczności zdyskontowania odniesionego sukcesu, o politycznym zadość-

uczynieniu głosom wyborców. Bliscy doradcy Wałęsy obawiali się, by – jak 
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mówił Jarosław Kaczyński – „nie powstało w społeczeństwie wrażenie, że wy-

graliśmy wybory i wszystko jest po staremu” („Głos”, 55/1989, s. 22). 
W takim znaczeniu tego terminu, w jakim używali go liderzy PZPR, opozy-

cja nie dążyła do szybkiego przejęcia władzy. Pojawiły się natomiast wypowie-

dzi sugerujące konieczność renegocjacji układu Okrągłego Stołu i utworzenie 
solidarnościowego rządu. Propozycje w tej sprawie przedstawił na posiedzeniu 

KKW „Solidarność” Jarosław Kaczyński, mówił o tym na forum Obywatelskie-

go Klubu Parlamentarnego (OKP) Jacek Kuroń. Największy jednak rozgłos 
zyskał artykuł Adama Michnika, opublikowany 3 lipca na łamach „Gazety Wy-

borczej” Wasz prezydent, nasz premier. 

Michnik odrzucał jako jałowe propozycje – stawiane m.in. przez Wałęsę – 

odrzucenia kandydatury gen. Wojciecha Jaruzelskiego i poparcia Czesława 
Kiszczaka. „Potrzebny jest układ nowy – pisał – możliwy do zaaprobowania 

przez wszystkie główne siły polityczne. Nowy, ale gwarantujący kontynuację. 

Takim układem może być porozumienie, na mocy którego prezydentem zostanie 
wybrany kandydat z PZPR, a teka premiera i misja sformowania rządu powie-

rzona kandydatowi Solidarności”. Propozycja Michnika spotkała się z replikami 

Bronisława Geremka, Karola Modzelewskiego i Tadeusza Mazowieckiego. Wie-

lu działaczy „Solidarności” i parlamentarzystów OKP uznawało proponowane 
rozwiązanie za przedwczesne. 

Obóz władzy zareagował na wynik wyborów nerwowo, obawiano się ro-

snących oczekiwań opozycji z jednej, zaś ostrych krytyk we własnym obozie  
z drugiej strony. Podczas XIII plenum KC PZPR Jaruzelski zrzekł się kandydo-

wania na urząd prezydenta, proponując na swoje miejsce Czesława Kiszczaka. 

Obradujące wspólnie z klubem poselskim plenum podtrzymało jednak rekomen-
dację dla gen. Jaruzelskiego. Potwierdziło ją także dość tajemnicze grono wystę-

pujące jako Rada Wojskowa MON, które oświadczyło 4 lipca, iż „zwierzchni-

kiem sił zbrojnych może zostać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje 

oraz dająca gwarancje bezpieczeństwa rozwoju państwa”. 24 czerwca „Żołnierz 
Wolności”, powołując się na liczne listy czytelników, potwierdził rekomendację 

gen. Jaruzelskiego. 

Liderzy PZPR, podpisując porozumienie Okrągłego Stołu, przekonani byli, 
iż kontrakt wyborczy nawet w razie najgorszego wyniku wyborów daje im pełną 

kontrolę nad Sejmem i możliwość swobodnego wyboru prezydenta  

w Zgromadzeniu Narodowym. Tymczasem poparcie, jakiego udzieliła „Solidar-
ność” niektórym kandydatom ubiegającym się o mandaty koalicji sprawiło, iż 

sympatyków opozycji było w nowym Sejmie więcej niż 35%. Co nie mniej 

ważne, wzrosło także poczucie samodzielności i niezależności klubów posel-

skich. Już 28 czerwca klub PZPR uniezależnił się od decyzji KC, zmieniając 
zasadniczo swój regulamin. „Brakowało wniosku, że plenum KC realizuje 
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uchwały klubu poselskiego PZPR” – żartobliwie podsumował obrady jeden z 

partyjnych posłów. 
Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku klubu ZSL, który odrzucił 

proponowaną przez Romana Malinowskiego kandydaturę Józefa Łochowskiego 

na przewodniczącego klubu. Ludowcy zdecydowanie woleli popieranego przez 
„Solidarność” rzeszowskiego adwokata Aleksandra Bentkowskiego. Kluby ZSL  

i SD uchwaliły, iż podczas wyborów prezydenckich nie będą przestrzegać dys-

cypliny głosowania. 
Postawiło to w nowej sytuacji zarówno kierownictwo PZPR, jak i przywód-

ców opozycji. Aby zostać wybranym, Jaruzelski musiał zdobyć ponad połowę 

głosów posłów i senatorów obecnych w dniu wyborów. Wystarczyło zatem, że 

przeciwko niemu będzie głosować, wstrzyma się, lub będzie nieobecnych 20 
posłów koalicji. Było ich w sumie 31. Przeciwko Jaruzelskiemu głosowało 6 

posłów ZSL, 4 z SD i 1 z PZPR. Wstrzymało się 13 z ZSL i 3 z SD, 4 posłów 

koalicji było nieobecnych. Gdyby zatem parlamentarzyści „Solidarności”, zgod-
nie  

z przedwyborczymi deklaracjami, głosowali przeciwko, doszłoby niewątpliwie 

do ostrego kryzysu politycznego. Kandydaturę Jaruzelskiego uratowało 19 

przedstawicieli OKP, z których 7 oddało głosy nieważne, 1 głos „za”, zaś 11 
było nieobecnych. 

Wyniki wyborów uratowały stabilizację polityczną, nadal jednak nie roz-

strzygały tego, jaki ma być kształt kompromisu politycznego zawartego po 
czerwcowych wyborach. Nieuchronność renegocjacji umów Okrągłego Stołu 

została jednak zakwestionowana w chwili, gdy prezydent Jaruzelski zapropono-

wał Sejmowi kandydaturę Czesława Kiszczaka na stanowisko prezesa Rady 
Ministrów, zaś Sejm kandydaturę tę przyjął. 

„Demokracja kontraktualna” już w pierwszych miesiącach funkcjonowania 

objawiła zatem wszelkie swe niedogodności. Nie posiadała wbudowanych  

w swoją strukturę mechanizmów korekcyjnych. Zachodziła zatem obawa, że 
brak podatności na zmiany zaowocuje wzrostem napięć społecznych i wzmoc-

nieniem tendencji proponujących odrzucenie kontraktu. 

Wprawdzie – jak pisał Bronisław Geremek – OKP liczył na powolne wy-
łamywanie się z szeregów koalicji poszczególnych posłów ZSL i SD, ale proces 

ten obliczano na co najmniej rok. Na procesy szybsze i mające zakres struktural-

ny liczył Jarosław Kaczyński, opierając swe rachuby na obserwacjach postaw 
ZSL  

i SD w okresach kryzysów politycznych PRL, kiedy to wyraźnie wzrastała ten-

dencja do usamodzielnienia się. Postawa tych dwóch klubów i stronnictw miała 

zatem zadecydować o możliwości dokonania znaczących korekt. 
7 sierpnia 1989 Lech Wałęsa podjął próbę dokonania zasadniczej zmiany 

politycznej. Wydał oświadczenie, w którym opowiadał się przeciwko formowa-
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niu nowego rządu przez gen. Kiszczaka. „Jedynym rozwiązaniem politycznym 

w obecnej sytuacji – pisał Wałęsa – jest powołanie Rady Ministrów w oparciu  
o koalicję „Solidarności”, ZSL i SD, o co będę zabiegał”. 

PZPR odebrała oświadczenie Wałęsy jako utrudnienie misji Kiszczaka  

i próbę rozbicia koalicji. SD i ZSL obiecały zaś rozważyć propozycję Wałęsy.  
14 sierpnia 1989 Kiszczak zrzekł się misji tworzenia rządu, proponując, aby 

podjął ją prezes ZSL, Roman Malinowski. Trwające jednak równocześnie nego-

cjacje, jakie prowadził z przedstawicielami ZSL i SD wysłannik Wałęsy Jaro-
sław Kaczyński, zaowocowały porozumieniem, jakie 17 sierpnia 1989 zawarli z 

Wałęsą Malinowski i prezes SD Jerzy Jóźwiak. Tego samego dnia Wałęsa roz-

mawiał z prezydentem Jaruzelskim. Dwa dni później desygnował on na stanowi-

sko premiera jednego z liderów „Solidarności”, Tadeusza Mazowieckiego. 
Dopiero ta decyzja, a następnie akceptacja kandydatury Mazowieckiego  

i składu jego rządu przez parlament, stworzyły warunki dla stabilizacji politycz-

nej. „Demokracja kontraktualna” nie została obalona dzięki temu, że udało się 
wzbogacić podstawowy kontrakt o zgodę na stworzenie rządu „Solidarności”. 

Prezydent, większość w parlamencie, powierzenie PZPR tek obrony narodowej i 

spraw wewnętrznych miały być gwarancjami udzielonymi siłom ancien régi-

me’u. Gwarancją dla obozu „Solidarności” stawał się obok Senatu i 35% posłów 
kierowany przez Mazowieckiego rząd. 

Model „demokracji kontraktualnej”, przyjęty przy Okrągłym Stole, musiał 

w przyszłości doprowadzić do zakwestionowania bądź to swojej demokratycz-
ności, bądź też kontraktu, na którym został oparty. Wynik czerwcowych wybo-

rów miał pod tym względem dwojakie znaczenie: po pierwsze, opozycja wygra-

ła polityczny plebiscyt z obozem dawnej władzy, po drugie zaś, udało się stwo-
rzyć taki układ głosów w każdej z izb parlamentu, który w korzystnych 

warunkach mógł zaowocować poparciem dla śmiałych reform, podważających 

nawet istotę zawartej przy Okrągłym Stole umowy. W polskim modelu „demo-

kracji kontraktualnej” czynnik demokratyczny wyrażony w wyborach 1989 roku 
szybko wziął górę nad mogącymi krępować go umowami. Odważna akcja poli-

tyczna Wałęsy doprowadziła do zdyskontowania zwycięstwa wyborczego przez 

powołanie kierowanego przez „Solidarność” rządu, któremu teraz przypadła rola 
głównego konstruktora reform. 

 

Rząd jako reformator 

„Chcę utworzyć rząd zdolny do działania dla dobra społeczeństwa, narodu  

i państwa. Będzie to rząd koalicji na rzecz gruntownej reformy państwa”. Od 

tych słów zaczęło się sejmowe przemówienie Tadeusza Mazowieckiego, wygło-

szone 24 sierpnia 1989 r. Już samo konstruowanie składu gabinetu było uwertu-
rą reform. Mazowiecki musiał bowiem pogodzić autorski charakter Rady Mini-

strów z oczekiwaniami po raz pierwszy uczestniczących w otwartych przetar-
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gach o teki stronnictw. Tworzony przez pierwszego solidarnościowego premiera 

gabinet miał zachowywać ciągłość polityki w takich dziedzinach jak obronność 
czy polityka zagraniczna, a także dawać obozowi „Solidarności” możliwość 

realnego wpływu na kształtowanie reform. Te dwa czynniki, wraz  

z koniecznością respektowania siły PZPR, komplikowały koalicyjny charakter 
rządu. Koalicyjność ta została także osłabiona przez fakt, iż stronnictwa nie de-

legowały ministrów, lecz uznawały wybór dokonany przez premiera. Ponadto 

kilka kluczowych resortów podporządkowanych zostało ministrom z pozakoali-
cyjnej PZPR. Nie zmienili się zatem ministrowie obrony narodowej – Florian 

Siwicki i spraw wewnętrznych – Czesław Kiszczak, który ponadto został wice-

premierem. Ostrożne decyzje podyktowane były faktem, iż – jak napisano w 

sprawozdaniu z działalności rządu – pozostawał na miejscu stary aparat władzy, 
struktury polityczne i aparat przymusu. Otoczenie Polski nie było jeszcze zmie-

nione w stopniu wykluczającym naciski. 26 sierpnia premier spotkał się  

z przewodniczącym KGB Władimirem Kriuczkowem, dwa tygodnie wcześniej – 
11 sierpnia – z liderami ZSL i SD spotkał się ambasador ZSRS W. Browikow. 

Spotkaniom tym towarzyszyły jednak oficjalne wypowiedzi sowieckiego MSZ, 

podkreślające aprobatę dla rozwiązań wypracowanych przez samych Polaków. 

Mniej życzliwie spoglądali na polskie przemiany rządzący w Berlinie  
i Pradze, nie mówiąc o Bukareszcie, skąd nadeszło ostrzeżenie przed kontrrewo-

lucją i zapewnienie o gotowości do udzielenia braterskiej pomocy. Jednym za-

tem z podstawowych zadań rządu było zapewnienie bezpieczeństwa polskim 
reformom oraz samodzielności polskiej polityki zagranicznej, a także zmiana 

obrazu Polski na Zachodzie. 

Z tych przyczyn ważne było, aby urząd ministra spraw zagranicznych obję-
ła osoba niezwiązana z dotychczasowym obozem władzy. Tekę tę przejął nieza-

leżny fachowiec – Krzysztof Skubiszewski. Równocześnie z przedstawieniem 

tej kandydatury Sejmowi, premier zapowiedział powierzenie funkcji sekretarza 

stanu w MSZ Bolesławowi Kulskiemu z PZPR. Dodatkową asekuracją – tym 
razem wykonaną przez prezydenta Jaruzelskiego – było powołanie ministra sta-

nu ds. kontaktów międzynarodowych, Józefa Czyrka. 

Znacznie trudniejsze było uzyskanie korzystnych zmian w MON i MSW. 
Pierwszą troską rządu było poddanie służb obu tych resortów kryteriom prawa. 5 

lutego 1990 Rada Ministrów rozpatrywała projekty ustaw o MSW, policji, UOP 

i o służbie funkcjonariuszy tych instytucji. Sejm uchwalił te ustawy jeszcze 6 
kwietnia 1990. Zanim do tego doszło, premier powołał 29 stycznia Polityczny 

Komitet Doradczy MSW, w skład którego weszli przedstawiciele liczących się 

ugrupowań parlamentarnych, w tym także OKP – Andrzej Celiński, Jacek Mer-

kel i ekspert „S” Jacek Taylor. Obok tego Komitetu istniała powołana jeszcze w 
sierpniu 1989 r. sejmowa Komisja Nadzwyczajna do zbadania działalności 

MSW. 2 kwietnia 1990 minister edukacji narodowej, Henryk Samsonowicz, 
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powołał odrębną komisję do zbadania archiwów resortu. Wspomnieć wreszcie 

trzeba, że w procesie weryfikacji funkcjonariuszy SB i MO, chcących podjąć 
pracę w policji i UOP, licznie brali udział przedstawiciele OKP i KO. 

Bronisław Geremek twierdzi, iż dzięki istnieniu cywilnych rad politycznych 

przy MSW i MON udało się zdobyć wiedzę, która później pozwoliła zreformo-
wać oraz politycznie zneutralizować armię i policję. Zachodzące w obu resor-

tach zmiany zostały przyspieszone mianowaniem 7 marca 1990 podsekretarzem 

stanu w MSW – a od 10 maja także szefem UOP – Krzysztofa Kozłowskiego, 
oraz powołaniem 3 kwietnia dwóch cywilnych ministrów obrony – Bronisława 

Komorowskiego i Janusza Onyszkiewicza. 6 lipca stanowiska ministrów opuści-

li obydwaj ministrowie z PZPR – Kiszczak i Siwicki, ich miejsce zajęli zaś Ko-

złowski i admirał Piotr Kołodziejczyk. 
W lipcu 1990 roku Sejm odwołał także trzeciego wywodzącego się z PZPR 

ministra w rządzie Mazowieckiego – Adama Wielądka, kierującego resortem 

transportu i gospodarki morskiej. Jedynym ministrem, który we wrześniu 1989 
reprezentował PZPR i pozostał członkiem rządu do grudnia 1990, był Marcin 

Święcicki. Prowadzony przezeń resort współpracy gospodarczej z zagranicą 

miał mniejsze znaczenie strategiczne, mógł być jednak istotnym narzędziem 

wpływów ekonomicznych, szczególnie istotnym dla rekrutującej się z PZPR 
kadry prywatnych przedsiębiorców. 

Kontrakt z PZPR nie sprowadzał się jednak do uznania – jak miało to miej-

sce w przypadku ZSL i SD – prawa do objęcia kilku tek ministerialnych. Jeszcze 
w styczniu 1991, a więc ostatnim miesiącu działalności tej partii, jej członkowie 

piastowali stanowiska sekretarzy stanu w 7 ministerstwach. Obok wspomniane-

go już MSZ były to ministerstwa: rolnictwa, przemysłu, współpracy gospodar-
czej z zagranicą, pracy i polityki socjalnej; ponadto podczas trwania nowego już 

rządu powołano – podobnie jak w przypadku MSZ – dwóch nowych sekretarzy 

stanu z PZPR: Karola Szwarca w CUP i Jerzego Kołodziejskiego w URM (pie-

cza nad administracją państwową). PZPR posiadała także 37 spośród 79 stano-
wisk podsekretarzy stanu. Na niższych szczeblach odsetek partyjnych był jesz-

cze większy. 

We wrześniu 1989 w związanej z obozem dawnej władzy „Polityce” ukazał 
się artykuł Marka Henzlera pod znamiennym tytułem Wasz premier, nasz apa-

rat, sugerujący możliwość strajku administracji w przypadku, kiedy doszłoby  

w niej do zbyt gwałtownych zmian. „Nie ma się co dziwić – pisał Marek 
Henzler – że premier będzie „wasz”, a aparat „nasz”. Można tu mieć tylko na-

dzieję, że premier i jego ludzie będą rozumieli tę sytuację jako historyczną za-

szłość, bagaż z dawnych lat i człowiek z dotychczasowej nomenklatury nie bę-

dzie ich przeciwnikiem. Natomiast ci, co są w „naszym” aparacie muszą zrozu-
mieć, że nastał już kres wąskich kręgów decyzyjnych, a jedynym kryterium ich 

dalszej przydatności będą wyniki w pracy dla społeczeństwa i państwa, a nie 
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zasługi dla którejś z partii. I nie mogą oni liczyć na obronę przez partię, jeżeli 

okażą się słabi moralnie lub gorsi fachowo” („Polityka”, nr 35, 2 IX 1989). Od-
powiedzią na niepokój aparatu władzy była wypowiedź premiera w exposé sej-

mowym  

12 września. „Rząd nie zamierza przeprowadzać masowej wymiany urzędników 
państwowych. W doborze kadr stosować będziemy wyłącznie zasady fachowo-

ści i kompetencji oraz lojalnego wykonywania poleceń władzy państwowej, 

odrzucimy natomiast kierowanie się względami partykularnymi. Wszyscy oby-
watele polscy muszą mieć równe prawa w ubieganiu się o dostęp do służby pań-

stwowej”. 

Potwierdzeniem tych słów mogła być chociażby sytuacja, jaka zapanowała 

w samym centrum nowej władzy – Urzędzie Rady Ministrów. „Nowe przyszło, 
a czystki nie było. W poprzedniej epoce nowy szef potrafił wymienić od razu  

i stu ludzi” – mówił w lutym 1990 dziennikarce „Gazety Wyborczej” jeden  

z dyrektorów w URM. Jego wypowiedź uzupełnia przytoczona opinia nowych 
urzędników: „Rdzeń Urzędu został nietknięty, stare po prostu obrosło nowym. 

URM żyje własnym życiem, nie potrafi działać szybciej, blokuje ustawy”. 

Szybko miało się okazać, że podstawową blokadą polityki rządu jest nie po-

lityczny bojkot, lecz niezdolność kadr administracji do sprawnego realizowania 
nowych funkcji. Nie istniały natomiast alternatywne źródła rekrutacji pracowni-

ków administracji państwowej. Istotnymi barierami były tu brak przygotowania 

opozycji do pracy w strukturach państwa, niewielka atrakcyjność finansowa pracy 
w urzędach, czy wreszcie mały prestiż zawodowy urzędnika. 

Tymczasem sprawność działania stała się piętą achillesową rządu. Rząd 

odziedziczył po swoich poprzednikach nie tylko niewykwalifikowany aparat, ale 
także dawną strukturę i organizację własnej pracy. Joanna Strzelecka i Andrzej 

Potworowski – autorzy opublikowanego w „Rzeczpospolitej” (nr 2,  

3 I 1991) materiału analizującego prace gabinetu Mazowieckiego – słusznie 

stwierdzają: „Rząd Mazowieckiego miał ogromne trudności z organizacją pracy. 
Podział na ministerstwa był przystosowany do zadań państwa komunistycznego. 

(…) Mało który z ministrów w rządzie Mazowieckiego przeprowadził reformę 

ministerstwa i określił nowe, stojące przed ministerstwem zadania. Może naj-
więcej zrobiono w Ministerstwie Pracy i MSW. Oba ministerstwa starały się 

dostosować do zadań w państwie demokratycznym”. Autorzy wskazują na próby 

przystosowania się do nowej sytuacji poprzez rozbudowę struktur powoływa-
nych ad hoc, co – ich zdaniem – na największą skalę zastosowano w Minister-

stwie Finansów. 

Jeszcze przed utworzeniem rządu dyskutowano wprawdzie nad możliwo-

ścią likwidacji Ministerstwa Kultury; znaczne zmiany struktury rządu, polegają-
ce na praktycznym ograniczeniu go do około dziesięciu ministerstw, propono-

wali na łamach „Gazety Wyborczej” Ernest Skalski i Rafał Krawczyk. Wówczas 
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jednak brakowało czasu na daleko idące reformy. Powołano jedynie zespoły przy 

pełnomocnikach rządu – ds. socjalnych wsi, samorządu terytorialnego, kontaktów 
z partiami politycznymi, przekształceń własnościowych. Pod koniec kadencji rzą-

du powołano Ministerstwo Przekształceń Własnościowych. 

Podjęte reformy administracji w niewielkim stopniu odpowiadały istnieją-
cym potrzebom. Z największą uwagą śledzono zmiany w wojsku, resorcie spraw 

wewnętrznych, MSZ. Znacznie mniej uwagi zwracano na administrację obsługu-

jącą działalność gospodarczą – izby skarbowe, urzędy celne, odpowiednie wy-
działy urzędów wojewódzkich – mającą bezpośredni kontakt ze znaczną liczbą 

obywateli. 

Rząd nie docenił roli, jaką w ocenie jego działalności odegrać może kontakt 

z niesprawną, niekompetentną administracją. Ograniczeniu sfery zainteresowań 
rządu nie towarzyszyło jednoczesne usprawnienie działania administracji w 

szczególnie newralgicznych punktach życia społecznego i gospodarczego kraju. 

Rząd nie do końca zdawał sobie sprawę z istoty swej liberalnej misji w zakresie 
reformy administracji. Znacznie wyraźniej potrafił przedstawić własny program 

liberalizacji w gospodarce. 

„W połowie września 1989, gdy rząd podejmował swoje obowiązki, gospo-

darka polska znajdowała się w stanie głębokiego załamania” – czytamy w przy-
gotowanym w grudniu 1990 sprawozdaniu z prac rządu. „Od maja 1989 r. rozpo-

czął się spadek produkcji przemysłowej. Spadkowi temu towarzyszyło gwałtowne 

nasilenie się inflacji, która następnie przerodziła się w hiperinflację. Rosnący defi-
cyt budżetowy groził załamaniem się systemu finansowego państwa”. 

Spadek, jaki otrzymał rząd Mazowieckiego po swoim poprzedniku, był rze-

czywiście nie do pozazdroszczenia. Ceny odnotowane w sierpniu wzrosły  
w porównaniu do grudnia 1988 o 230%, deficyt budżetowy w połowie roku 

osiągnął kwotę 3,6 biliona zł. Już w lipcu zaczęło brakować pieniędzy na wypła-

ty dla pracowników sfery budżetowej. Rząd Rakowskiego dokonał w lipcu za-

mrożenia cen i płac, by w sierpniu zdecydować się na operację urynkowienia 
cen żywności. Mimo utrzymywania się napięć politycznych nie ulegało wątpli-

wości, że właśnie gospodarka będzie sferą, gdzie zadecyduje się polityczna 

przyszłość rządu, obozu politycznego „Solidarności”, a także rodzącej się demo-
kracji. 

Zanim jeszcze przystąpiono do konstruowania składu rządu „Solidarności”, 

wśród kandydatów często powracało nazwisko Władysława Baki, jako poten-
cjalnego premiera lub wicepremiera zajmującego się gospodarką. Po stronie 

opozycyjnej wymieniano także Witolda Trzeciakowskiego. Te dwa nazwiska 

mogłyby sugerować utrzymanie się jako obowiązującej linii ekonomicznej usta-

lonej przy Okrągłym Stole. Program i skład ekipy gospodarczej, przedstawiony 
przez Mazowieckiego, były wyrazem woli zerwania z programem Okrągłego 

Stołu. Profesorowi Trzeciakowskiemu premier powierzył kierowanie Radą Eko-
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nomiczną, która szybko stała się Izbą Krytyków, forum, na którym formułowano 

opinie alternatywne wobec zapatrywań rządu. Jedynym solidarnościowym wice-
premierem, a zarazem ministrem finansów i szefem Komitetu Ekonomicznego 

Rady Ministrów został Leszek Balcerowicz, ekonomista, dla którego zabrakło 

miejsca w zespole polityki gospodarczej Okrągłego Stołu, zwolennik rozwiązań 
radykalnych, niemówiący ze związkowym akcentem o sprawach pracowniczych. 

Tekę ministra przemysłu objął lider Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowe-

go, liberał, Tadeusz Syryjczyk, pozostający podobnie jak Balcerowicz poza ob-
rębem wąsko rozumianego obozu „Solidarności”; ministrem budownictwa został 

działacz Akcji Gospodarczej, Aleksander Paszyński. Politykom uważanym po-

wszechnie za lewicowych powierzono Ministerstwo Pracy i Centralny Urząd 

Planowania. Swoistą enklawą, o charakterze przynajmniej w części lobbystycz-
nym, pozostało oddane ZSL-owi Ministerstwo Rolnictwa. 

Od rządu tego oczekiwano nie tylko sprawnego rozwiązania bieżących bo-

lączek, lecz także – a może przede wszystkim – przedstawienia długofalowego 
planu przekształceń polskiej gospodarki. Pierwsze trzy miesiące miały być, we-

dług słów Leszka Balcerowicza, poświęcone działaniom na rzecz stabilizacji 

rynku i ograniczenia deficytu budżetowego, oraz przygotowania podstaw praw-

nych dla wprowadzenia nowego porządku ekonomicznego. Kluczową rolę w 
przygotowaniu tych podstaw odegrał właśnie ośrodek rządowy, czy nawet ści-

ślej – otoczenie Balcerowicza. Utrzymano działający pod jego kierownictwem 

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, który wobec krzyżowania się kompe-
tencji wielu resortów gospodarczych pozostawał niezbędnym ciałem konsulta-

cyjnym, odciążającym samą Radę Ministrów od nadmiernie szczegółowej pro-

blematyki ekonomicznej. 
Zamierzenia rządu były na bieżąco konsultowane z międzynarodowymi or-

ganizacjami finansowymi, od których poparcia zależały w znacznym stopniu 

szanse reformy. Już 26 września przedstawił Balcerowicz w siedzibie Międzyna-

rodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Waszyngtonie ogólne 
zasady programu rządowego. Przedstawione wówczas założenia znalazły po-

twierdzenie w liście intencyjnym skierowanym do władz tych organizacji. 

6 października 1989 na konferencji prasowej Leszek Balcerowicz przed-
stawił główne założenia planu gospodarczego. Za najważniejsze zadanie uznał 

wówczas ograniczenie, a następnie zdławienie inflacji. Wiązało się to z koniecz-

nością odejścia od jednego z istotniejszych uzgodnień Okrągłego Stołu, jakim 
była powszechna indeksacja płac. Dwa miesiące później wicepremier musiał 

powiedzieć otwarcie: „Program rządu nie jest w pełni zgodny z ustaleniami 

Okrągłego Stołu. Zmieniła się zasadniczo sytuacja polityczna, a sytuacja gospo-

darcza pogorszyła się. Indeksacja jest nie do utrzymania, oznacza bowiem zgodę 
na życie z inflacją”. Wskazywano wówczas, iż indeksacja była swoistym votum 

nieufności wobec prób reformowania gospodarki, podejmowanych przez obóz 
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dawnej władzy, mogła zatem przestać obowiązywać z chwilą przekazania steru 

reform w inne ręce. 
Rząd podejmował także zdecydowane i niepopularne kroki zmierzające do 

usunięcia deficytu budżetowego – ograniczając wydatki. W grudniu 1989 r. 

miało się okazać, że zostaną one zmniejszone aż o połowę. Szczęśliwie inną 
podobnie trudną operację, jaką było urynkowienie cen żywności, przeprowadził 

już wcześniej rząd Mieczysława Rakowskiego. Nie była to zresztą jedyna poży-

teczna dla podejmowanych w końcu 1989 roku reform decyzja poprzedniej eki-
py. Na jej konto można również wpisać ustawę o podejmowaniu działalności 

gospodarczej, czy szereg działań reformujących zarządzanie sektorem państwo-

wym; jednak jak pisał o rządzie Rakowskiego publicysta „Polityki” Jacek Po-

przeczko „ani on, ani wcześniej działający w kręgach władzy zwolennicy rady-
kalnych reform nie byli w stanie dokonać przełomu, przekroczyć granicy, za 

którą zaczyna się nowa jakość ekonomiczna i polityczna”. Rząd Mazowieckiego 

granicę tę przekroczył, składając w grudniu 1989 roku w Sejmie pakiet ustaw, 
którego przyjęcie miało spowodować rewolucję ekonomiczną już od 1 stycznia 

następnego roku. Obok walki z inflacją głównymi przesłankami tego programu 

było stworzenie warunków do dokonywania przekształceń własnościowych, 

wprowadzenia mechanizmów i instytucji rynkowych oraz reformy systemu fi-
nansowego i bankowego, dostosowującej te dziedziny do wymogów zmieniają-

cej się gospodarki. Istotne znaczenie miały zmiany w systemie budżetowym: 

udział dotacji w wydatkach budżetu spadł z 31 do 14%, zmodernizowano system 
podatkowy, rząd rezygnował z zaciągania nieoprocentowanego kredytu na po-

krycie deficytu budżetowego. Silną barierą antyinflacyjną było ustawowe zablo-

kowanie wzrostu płac przy jednoczesnym zwolnieniu cen. Od 1 stycznia banki 
wprowadziły nowe zasady oprocentowania wkładów i kredytów, po raz pierw-

szy wyraźnie uzależnione od wskaźnika inflacji. Rząd ustami wicepremiera Bal-

cerowicza wyrażał fundamentalne dla reformy przekonanie, iż „wprowadzenie 

nowego ładu ekonomicznego jest w znacznym stopniu uzależnione od funkcji 
pieniądza w gospodarce”. Obok polityki antyinflacyjnej, funkcję tę miała pełnić 

także nowa polityka walutowa wprowadzająca stabilną relację między złotówką 

a dolarem. 
Wobec sporych obciążeń, jakie nakładała na społeczeństwo reforma syste-

mu ekonomicznego, istotnym problemem pozostawał program osłony socjalnej. 

Bardzo wcześnie, bo już 26 października rząd wycofał się z pomysłu rozdawania 
bonów żywnościowych, wprowadzając – wskutek interwencji NBP – autopo-

prawkę do budżetu likwidującą fundusz przeznaczony na ten cel. Powołana 17 

grudnia „Nadzwyczajna Komisja Sejmowa do rozpatrzenia ustaw związanych ze 

stabilizacją gospodarczą oraz zmianami systemowymi”, kierowana przez An-
drzeja Zawiślaka, zaproponowała poprawki dotyczące głównie sfery socjalno-

płacowej. Wnoszono m.in. o podwyższenie progu podatku od wzrostu wynagro-
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dzeń, uzależnienie wysokości odprawy od długości stażu  

w danym zakładzie, o wydłużenie okresu otrzymywania zasiłku dla bezrobot-
nych. Zmiany wprowadzane przez Sejm były w większości zmianami kosme-

tycznymi. Izba okazała się w swej większości sojusznikiem rządu. 

27 grudnia 1989 r. zaakceptowano tym samym wejście Polski na nową dro-
gę rozwoju ekonomicznego. Drogę, która wykraczała poza horyzont dotychcza-

sowych reform gospodarczych, która porzucała szereg haseł wysuwanych przez 

opozycję związkową lat 80., a także w sposób wyraźny rewidowała ustalenia 
zespołu gospodarczego Okrągłego Stołu. Sposób, w jaki przygotowano projekt 

reformy, a także skala zaproponowanych w jej ramach zmian, potwierdzały, iż 

decydującą rolę w reformowaniu państwa wziął na siebie rząd Mazowieckiego. 

 

Nowy ustrój i ewolucja 

Rząd Tadeusza Mazowieckiego, mimo że nie został wyłoniony przez demokra-

tycznie wybrany parlament, posiadał bardzo silną legitymację płynącą z popar-
cia, jakiego społeczeństwo udzieliło kandydatom „Solidarności” w czerwco-

wych wyborach parlamentarnych. Był to mandat upoważniający do dokonania 

wymiany elity rządzącej. Zachodziła jednak obawa, że wymiana elit nie pocią-

gnie za sobą koniecznych zmian systemowych, że spełnią się słowa Alexisa de 
Tocqueville’a

5
 będące przestrogą dla każdej rewolucji: „Władca upadł, ale 

wszystko, co było w jego dziele najistotniejsze, pozostało; jego rządy się skoń-

czyły, ale administracja trwała dalej, i ilekroć odtąd chciano obalić władzę abso-
lutną, poprzestawano na umieszczeniu głowy wolności na niewolniczym tuło-

wiu”. 

Rząd musiał zatem wiele wysiłku włożyć w przygotowanie zasadniczych 
reform systemowych, zmieniających kształt i charakter państwa, tym bardziej, 

że nie mógł sobie pozwolić na szybszą wymianę fachowych kadr administracji. 

Wprowadzenie od 1 stycznia nowego programu gospodarczego owocowało 

znacznym ograniczeniem udziału państwa w życiu gospodarczym kraju. Nie 
usuwało jednak dwóch istotnych i wyraźnie ciążących form zaangażowania, 

jakimi były rozbudowany sektor przedsiębiorstw państwowych oraz pełniące 

funkcje organów władzy centralnej, władze terytorialne. Usunięcie obu tych sfer 
z pola oddziaływania rządu stało się jednym z kluczowych przedsięwzięć refor-

matorskich; reforma samorządowa i prywatyzacja były – obok nowych ustaw 

gospodarczych – najważniejszymi elementami zmieniającymi ustrój Polski. 
Dla wprowadzenia w życie obu zamierzeń nie powołano osobnych mini-

sterstw, a jedynie urzędy pełnomocników. Pieczę nad wprowadzeniem reformy 

samorządowej powierzył premier Jerzemu Regulskiemu, wcześniej pełniącemu 

funkcję przewodniczącego senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego. Naj-
ważniejsze dla funkcjonowania samorządu akty prawne opracowywane były 
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wspólnie przez rząd i komisję senacką, po odejściu Regulskiego kierowaną 

przez sen. Jerzego Stępnia. 
Istota reformy polegała na uznaniu, iż władzę na szczeblu lokalnym spra-

wuje gmina, wybierająca swych przedstawicieli w wyborach powszechnych. Od 

samego początku natomiast istniały kontrowersje wokół sprawy najistotniejszej 
dla funkcjonowania samorządu, czyli finansów gminy. W pierwszym półroczu 

działalności – do końca roku 1990 – gminy pozbawione były środków koniecz-

nych do utrzymania dotychczasowej pracy. Trudności, jakie z tego wynikły, 
skłoniły działaczy samorządowych do polemiki z rządem. Spór dotyczył zakresu 

podatków, w których gmina mogłaby partycypować, a także – postulowanego 

przez władze – oddzielenia budżetu przeznaczonego na zadania zlecone przez 

władze centralne od budżetu przeznaczonego na realizację celów własnych. 
Konflikty budziła też intencja subsydiowania z funduszu centralnego niektórych 

gmin (m.in. uzdrowiskowych, portowych). Utrzymano także, wbrew opinii Se-

natu, prawo gmin do prowadzenia działalności gospodarczej, co sytuowało je, 
podobnie jak poprzednią administrację, w roli przedsiębiorcy i stwarzało pole do 

nadużyć. Drugi istotny konflikt rozgorzał wokół kwestii kompetencyjnych. 

Ustawę w tej sprawie, przygotowaną przez rząd, działacze samorządu poddali 

ostrej krytyce. Szereg kwestii rozwiązywanych dotychczas na szczeblu gminy 
przeniesiono bowiem na poziom rejonu, który miał być siedzibą najniższych 

organów władzy państwowej i obszarem odpowiadał dawnym powiatom. 

Obrona interesów rodzącego się samorządu sprzyjała powstawaniu rozma-
itych porozumień gmin, z Krajowym Sejmikiem Samorządu Terytorialnego na 

czele. Ruch samorządowy, mając spore możliwości wywierania wpływu poli-

tycznego, przeciwstawiał się zbyt daleko posuniętej ingerencji centrum  
w sprawy lokalne. 

O ile reformę samorządową wyraźnie przyspieszyła wola dokonania zmiany 

politycznej na szczeblu lokalnym, usunięcia dawnych układów władzy, o tyle  

w przypadku prywatyzacji motywacji politycznej zabrakło. Nie dostrzeżono tu 
realnego bezpośredniego interesu. Wprawdzie premier dość wcześnie powołał 

pełnomocnika ds. przekształceń własnościowych – Krzysztofa Lisa, jednak do-

piero 13 lipca 1990 Sejm uchwalił ustawę o prywatyzacji przedsiębiorstw pań-
stwowych, wraz z ustawą o powołaniu urzędu ministra przekształceń własno-

ściowych, którą to funkcję objął na jesieni 1990 roku Waldemar Kuczyński.  

30 listopada rozpoczęła się prywatyzacja pierwszych pięciu przedsiębiorstw 
państwowych. Powszechnie atakowano rząd za zbyt wolne tempo prywatyzacji, 

niewielką skalę zainicjowanego procesu oraz brak rozwiązań umożliwiających 

posiadanie udziałów przez osoby niedysponujące większymi zasobami finanso-

wymi (proponowano np. rozdanie bonów prywatyzacyjnych). 
Dodatkowe kłopoty wziął na siebie rząd wskutek decyzji o likwidacji RSW 

Prasa-Książka-Ruch, podjętej przez Sejm 22 marca 1990 r. Na mocy ustawy 
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likwidacyjnej powołana została pod przewodnictwem Jerzego Drygalskiego 

Komisja, której zadaniem było rozdysponowanie majątku, będącego dotąd wła-
snością spółdzielni podporządkowanej PZPR. Przed Komisją postawiono nie 

tylko zadanie likwidacji RSW, ale także stworzenia pluralistycznego rynku pra-

sowego. Wysunięto wobec niej roszczenia w stosunku do nieruchomości, dru-
karni, tytułów prasowych, kiosków Ruchu, księgarni. Pochodziły one od daw-

nych właścicieli, od partii politycznych, w tym w szczególności od spadkobier-

ców wcielonej w 1948 roku do PZPR – PPS. Niewielka ilość tytułów ulec 
musiała likwidacji, część odstąpiono spółdzielniom dziennikarskim, założonym 

przez redaktorów pism, większość tytułów – zwłaszcza w przypadku dzienni-

ków – trafiła na licytację. W niektórych pismach do czasu licytacji wprowadzo-

no nowych redaktorów naczelnych, co uwolnić miało te tytuły od kontroli ze 
strony dawnego obozu władzy. Pracę Komisji utrudniały liczne roszczenia – 

wysuwane szczególnie przez partie i ugrupowania polityczne – połączone  

z oskarżeniami o rozdawanie tytułów według klucza politycznego. Jednocześnie 
większość zespołów dziennikarskich nie chciała zaakceptować zwierzchnictwa 

partii politycznych, co stało się szczególnie widoczne w chwili mianowania 

redaktorem naczelnym „Sztandaru Młodych” dotychczasowego szefa KPN-

owskiej „Opinii”, Krzysztofa Króla. Opór zespołu był tak silny, że Komisja 
odwołała swą pierwotną decyzję. 

RSW była bodaj najtrudniejszą do rozdysponowania częścią majątku byłej 

PZPR. Rozwiązanie się tej partii w końcu stycznia 1990 roku wywołało jednak 
szereg podobnych trudności. Jeszcze przed XI Zjazdem PZPR grupa posłów 

OKP wniosła do laski marszałkowskiej projekt ustawy o przejęciu przez Skarb 

Państwa majątku tej partii; ustawie tej ostro sprzeciwił się rząd, prosząc parla-
ment o odrzucenie wniosku. Powołano natomiast rządową komisję do zbadania 

stanu prawnego majątku partii i organizacji politycznych pod przewodnictwem 

Jacka Ambroziaka. Komisja uznała prawomocność aktów własności dotyczą-

cych 19 budynków b. PZPR, czterech ośrodków wypoczynkowych, garażu KW 
PZPR w Rzeszowie i nieruchomości w Kozienicach. Majątek ten zdecydowano 

się przekazać Socjaldemokracji RP, wyposażając ją jednocześnie w lokale  

o powierzchni od 150 do 350 m. w każdym województwie. Podobną zasadę 
zastosowano wobec majątku partii satelickich – b. ZSL i SD, co Sejm przyjął 

bez zastrzeżeń. 

Wynik prac komisji rządowej został de facto zakwestionowany przez Sejm, 
który uchwalił 9 listopada 1990 roku ustawę o przejęciu na rzecz Skarbu Pań-

stwa majątku, który pozostawał w dyspozycji byłej PZPR. 

Postępowanie komisji rządowej wywoływało liczne krytyki, oskarżające 

rząd o sprzyjanie interesom b. PZPR. Powodowało też – mimo niewielkich 
ustępstw wobec partii – poczucie, iż polityka rządu w tym zakresie nie jest 

zgodna z wolą społeczeństwa. Z czasem, na bazie tego typu przekonań, powstał 



238 RAFAŁ MATYJA 
 
 

stereotyp rządu jako instytucji niejednoznacznej politycznie, łagodnej wobec 

przedstawicieli dawnej władzy, a być może nawet z nimi powiązanej. Trudno 
nie stwierdzić, iż dla ukształtowania takich opinii potrzeba było pewnej dozy 

złej woli, ale też rząd niewiele uczynił, by jego polityka była czytelna i zrozu-

miała, by kwestie szczególnie drażliwe rozwiązywać w sposób zrozumiały dla 
każdego obywatela. 

W pierwszej połowie 1990 roku poparcie dla rządu nieznacznie zmalało, 

mimo iż pojawiły się wyraźne skutki wprowadzenia programu Balcerowicza. 
Utrzymywała się natomiast sytuacja nieco zaskakująca: społeczeństwo nie wy-

korzystywało istniejących możliwości politycznych. Partie polityczne rekruto-

wały swoich członków głównie z szeregów sympatyzującej z dawną opozycją 

inteligencji i nie potrafiły przekroczyć progu kilku tysięcy członków. Wybory 
samorządowe z maja 1990 r. ujawniły niewielkie zainteresowanie społeczeństwa 

wyborem rad lokalnych. Frekwencja 42% w skali kraju była rozłożona mniej 

więcej równomiernie, ale polityczne wyniki wyborów nie były wszędzie takie 
same. Na prowincji wyraźniej rysowały się wpływy osób kandydujących spoza 

list KO „Solidarność”, nierzadko będących reprezentantami dawnego układu 

władzy. 

W niewielkim stopniu wykorzystano możliwość dokonania reform w ruchu 
spółdzielczym, czego dobrym przykładem była blokada dróg wokół Mławy, 

będąca w istocie protestem chłopów przeciwko ich własnej spółdzielni mleczar-

skiej, której władze mogli acz nie potrafili zmienić. Wydawało się zatem, że 
ewolucyjny charakter przemian ustrojowych lansowany przez Tadeusza Mazo-

wieckiego i jego współpracowników znajduje potwierdzenie nie tylko w oporze 

struktur dawnego porządku, ale przede wszystkim w stosunku społeczeństwa do 
dokonujących się reform, w stosunkowo wolnym procesie adaptacji do nowych 

warunków. Tymczasem jednak w obozie „Solidarności” powstała koncepcja 

alternatywna, zamierzająca zaradzić społecznej bierności i pozostałościom daw-

nego państwa przez przyspieszenie polityczne, polegające na szybkiej zmianie 
prezydenta i rozpisaniu wyborów parlamentarnych. Na tym tle doszło w obozie 

solidarnościowym do głębokiego i trwałego podziału. 

 

Przyspieszenie 

Niezależnie od personalnych kulisów sporu między oboma odłamami „Solidar-

ności”, niewątpliwie istniała między nimi zasadnicza różnica zdań co do metody 
wprowadzania dalszych reform. W maju 1990 roku własne stanowisko zapre-

zentowała federacja środowisk dawnej opozycji, która określiła się jako Poro-

zumienie Centrum. Zaproponowała wówczas szybką zmianę prezydenta przez 

Zgromadzenie Narodowe, przy czym liderzy PC twierdzili, iż jedynym liczącym 
się kandydatem może być Lech Wałęsa. PC postulowało też koncentrację ugru-

powań politycznych wokół kilku czytelnych nurtów, opowiadało się za szyb-
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szymi zmianami personalnymi na stanowiskach państwowych, za wprowadze-

niem ustroju prezydenckiego oraz za przyspieszeniem wyborów parlamentar-
nych. 

Program Centrum był więc programem szybkiego dokończenia zmian per-

sonalnych na wszystkich szczeblach. Józef Orzeł tłumacząc na łamach „Rzeczy-
pospolitej” program PC twierdził, iż zwraca się on przeciwko zasadzie „grubej 

kreski”, proponując szybką prywatyzację rozkradanego majątku państwowego. 

PC nie zgadza się też – zdaniem Orła – z zasadą ewolucji zgodnej  
z prawem, wskazując na komunistyczny rodowód tego prawa. Publicysta zarzu-

cał wreszcie obozowi Mazowieckiego stosowanie hasła „władza wie lepiej”, 

unikanie konsultacji, współpracy ze związkami zawodowymi, partiami politycz-

nymi, stowarzyszeniami oraz lekceważenie polityki informacyjnej. „Opisane 
zasady polityczne rządu mają – pisał Józef Orzeł – jako konsekwencję apatię 

społeczną. „Gruba kreska” wywołała (fałszywe zresztą) wrażenie, że nic się nie 

zmieniło. Brak szybkiego i całościowego przekształcenia prawa spowodował, że 
nieśmiała polityka rządu w kierunku prywatyzacji i urynkowienia nie została 

wsparta przez kapitał krajowy i zagraniczny. Nie chodzi jednak tylko o sferę 

gospodarczą – ludzie nie widząc zmian wokół siebie – w zakładzie pracy i urzę-

dzie – pozostali bierni wobec polityki rządu. I ta postawa została wzmocniona 
przez złą politykę informacyjną, przez lekceważenie opozycji, przez wmawianie, 

że rząd i jego polityka nie mają alternatywy”. 

Postulaty i krytyka formułowane przez Porozumienie Centrum nie były ni-
czym oryginalnym na polskiej scenie politycznej. Podobne zarzuty padały wcze-

śniej ze strony radykalnego skrzydła dawnej opozycji. Jednak Porozumienie 

uzyskało znaczący wpływ na organ związku – „Tygodnik Solidarność”,  
a także wsparcie w postaci współbrzmiącej z jego hasłami kampanii propagan-

dowej Lecha Wałęsy. 

Jeszcze 12 grudnia 1989 r. Wałęsa oświadczył: „Sytuacja w kraju pogarsza 

się. Czas ucieka. Kredyt społecznego zaufania jest na wyczerpaniu. Wprowa-
dzane przez władze zmiany są pozytywne, lecz oceniane jako zbyt powolne. (…) 

Dlatego należy działać prędko i zdecydowanie. Proponuję wyposażenie rządu w 

szczególne uprawnienia w zakresie prawnej regulacji następujących kwestii: 
– restrukturyzacji gospodarki, 

– zmian własnościowych, 

– demonopolizacji sektora państwowego i spółdzielczego, 
– systemu podatkowego, 

– systemu księgowości, 

– funkcjonowania banków, 

– zmian struktury państwa, w tym samorządów terytorialnych” („Gazeta 
Wyborcza”, 13 XI 1989). 
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Już następnego dnia Małgorzata Niezabitowska, rzecznik prasowy rządu, 

stwierdziła, iż rząd jest zaskoczony propozycjami Wałęsy. „Chcielibyśmy – 
mówiła Niezabitowska – żeby Sejm i Senat w sposób przyspieszony, ale zgodnie 

z obowiązującym prawem przyjęły ustawy”. Stwierdziła też, iż rząd nie wystąpi 

z prośbą o nadzwyczajne uprawnienia. 
Powtórna interwencja Wałęsy nastąpiła po miesiącu: „Zmiany następują  

w tempie, które nie rokuje szans ich skutecznego i szybkiego wprowadzenia. Nie 

widzę innego wyjścia, jak zwrócenie się do Sejmu i rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej o zdecydowane przyspieszenie wyborów do samorządów lokalnych”. 

Cotygodniowe konferencje prasowe Lecha Wałęsy, odbywane w zakładach 

pracy województwa gdańskiego, obfitowały w coraz to ostrzejsze sformułowa-

nia pod adresem rządu. Jednocześnie Wałęsa rozpoczął proces zmian personal-
nych. Jaskółką tego, co miało miejsce później, było powołanie we wrześniu 

1989 Jarosława Kaczyńskiego na funkcję redaktora naczelnego „Tygodnika 

Solidarność”. 22 lutego Wałęsa powierzył kierowanie Komitetem Obywatelskim 
Zdzisławowi Najderowi, co zostało odebrane jako votum nieufności wobec pro-

wadzącego dotychczasowe prace Komitetu, a związanego z kierownictwem 

OKP, Henryka Wujca. 1 czerwca Wałęsa postanowił odwołać go z funkcji se-

kretarza Komitetu Obywatelskiego, zakwestionował też prawo Adama Michnika 
do kierowania „Gazetą Wyborczą”. Posunięcia takie były możliwe dzięki 

ogromnemu autorytetowi Wałęsy, oraz specjalnej pozycji, do której umocnienia 

jego obecni przeciwnicy walnie się zresztą przyczynili. Wałęsa nie chciał rezy-
gnować z roli superarbitra i solidarnościowego suwerena. Nie uznawał też zbyt 

samodzielnych działań kierownictwa OKP, które oskarżane było wówczas o 

dążenie do zbudowania solidarnościowej partii na bazie komitetów obywatel-
skich, a rządzonej przez kierownictwo klubu. Przeciwko takiemu rozwiązaniu 

ostro protestował sen. Jarosław Kaczyński, tworząc koalicję sił solidarnościo-

wych nieakceptujących argumentów – wysuwanych m.in. przez Bronisława 

Geremka i Adama Michnika – o potrzebie jedności ruchu. 
Konflikt Wałęsy i jego otoczenia z kierownictwem klubu nałożył się na 

konflikt przewodniczącego „Solidarności” z rządem, wytwarzając podział na 

zwolenników i przeciwników polityki Wałęsy. Wywołując „wojnę na górze”, 
kierował ją Wałęsa przeciwko tym grupom opozycji, które zajęły kluczowe po-

zycje w państwie i ruchu „Solidarność”, a zarazem wykazywały silne tendencje 

do usamodzielnienia się. Obawy przed zdominowaniem przez te grupy, jakie 
żywili liczni działacze KO, a nawet posłowie, dobrze korespondowały  

z linią Wałęsy, zmierzającą do osłabienia pozycji dotychczasowego kierownic-

twa. 13 maja 1990 r. Wałęsa ogłosił, że „schodzi z urlopu”, aby przeciwstawić 

się marazmowi podobnemu do tego, jaki wywołał stan wojenny. Nie był to jesz-
cze najostrzejszy atak na obóz przeciwny. 
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Wymusiło to sojusz zaatakowanych. 10 czerwca w Krakowie odbyło się 

pierwsze spotkanie Sojuszu na Rzecz Demokracji, utworzonego przez polityków 
związanych z rządem, kierownictwem OKP, oraz zwolenników obu tych opcji. 

12 maja – miesiąc wcześniej – zawiązano ugrupowanie antagonistyczne: Poro-

zumienie Centrum. Obie strony konfliktu dążyły do umocnienia swych wpły-
wów w bazie ruchu „Solidarność” – komitetach obywatelskich. Kilka konferen-

cji komitetów, w czerwcu i lipcu 1990 r., wykazało przewagę zwolenników Wa-

łęsy i związało przeważającą część lokalnych struktur tego ruchu z jego obozem. 
Silniejszą jeszcze polaryzację polityczną w łonie dawnej opozycji wymusiła 

kampania prezydencka. 

Wyłanianie się dwóch głównych nurtów obozu „Solidarność” odbywało się 

w pełnej napięć atmosferze politycznej. W maju wybuchł strajk kolejarzy po-
morskiej DOKP o niebezpiecznie szerokim zasięgu. Dramatyzm sytuacji podno-

siła głodówka kolejarzy w Słupsku. Wałęsa dwukrotnie podejmował mediację  

i dopiero za drugim razem doprowadził do zawieszenia strajku. W połowie 
czerwca silne napięcie wywołała blokada dróg wokół Mławy, przeciwko której 

rząd zdecydował się wysłać oddziały policji. Tutaj także pojawił się z intencją 

załagodzenia sporu Lech Wałęsa. 27 czerwca działacze chłopscy rozpoczęli 

okupację budynku Ministerstwa Rolnictwa, skąd po kilku dniach zostali usunięci 
przez policję, w lipcu podjęto zaś – także jako protest przeciwko polityce rolnej 

rządu – blokadę dróg na terenie całego kraju. 

Trudno przyznać rację tym komentatorom, którzy winę za wzrost napięć 
społecznych przypisują kampanii prowadzonej przez Wałęsę i jego otoczenie. 

Można raczej przypuszczać, że przewidując pojawienie się silnych protestów 

społecznych, obóz Wałęsy próbował zdyskontować ich obecność, a jednocześnie 
spełnić pozytywną rolę przy rozładowaniu konfliktów. Miało to jednak tę nie-

bezpieczną stronę, że w pewien sposób zachęcało do akcji protestacyjnych, 

stwarzało klimat powszechnej dezaprobaty dla działań rządu. 

Niezadowolenie z prowadzonej przez rząd Mazowieckiego polityki można 
było łatwo podsycać, gdyż istniał podatny grunt – niezadowolenie ze skutków 

reformowania gospodarki. Ten właśnie problem, a nie „gruba kreska”, polityka 

informacyjna, czy też niedoskonałość tworzonego prawa najbardziej dotykał 
społeczeństwo. Tezy, że krajem nadal rządzi nomenklatura, że reformy idą za 

wolno, czy wreszcie uruchomiona nieco później kampania przeciwko parlamen-

towi, były jedynie wskazaniem prostej przyczyny, której usunięcie spowoduje 
poprawę sytuacji. Nastroje, jakie wytworzyła ta kampania w samej „Solidarno-

ści”, dobrze oddawała atmosfera spotkania w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, jakie 

miało miejsce 30 sierpnia 1990 r. Sprawozdawcy „Gazety Wyborczej” pisali: 

„Premier zapytany przez nas, czy nie miał wrażenia, że rozmawia się z nim tak 
jak z tamtym (z roku 1980 – przyp. RM) rządem, odpowiedział: niestety – tak”. 
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27 września Sejm uchwalił ustawę o zmianie Konstytucji i o wyborze pre-

zydenta RP (zmienioną potem 26 X). 1 października ustawę podpisał prezydent 
Jaruzelski, dzień później marszałek Kozakiewicz wyznaczył termin pierwszej 

tury wyborów na 25 listopada. Kiedy 4 października w głównym wydaniu Wia-

domości premier Tadeusz Mazowiecki zapowiedział kandydowanie w wyborach 
prezydenckich, stało się jasne, że spór między obiema koncepcjami reform roz-

strzygnąć będzie mogło samo społeczeństwo. 

 

Spór o reformę, spór o Konstytucję 

Toczony przez cały ubiegły rok spór o sposób reformowania państwa rozstrzy-

gnięty został w wyborach prezydenckich. Lech Wałęsa otrzymał wówczas man-

dat do wprowadzenia w życie własnej koncepcji reform. Jego otoczenie podkre-
ślało konieczność szybkiego „dokończenia przemian”. Chętnie widziano by ów 

proces jako rewolucję społeczną skierowaną przeciwko pozostałościom ancien 

régime'u. Liderzy ugrupowań, które poparły prezydencką kandydaturę Wałęsy 
liczyli, że rewolucja pod hasłem dekomunizacji i walki z nomenklaturą pomoże 

przełamać stan bierności społecznej, że uruchomi polityczną aktywność wielu 

środowisk. 

Jeżeli nawet hasła – wysuwane przede wszystkim przez Porozumienie Cen-
trum – uzyskałyby szerszy rezonans i wywołały radykalne zachowania społe-

czeństwa, to wówczas mogłoby się okazać, że obok idei dekomunizacji ruch ten 

wystąpiłby z żądaniami rezygnacji z pewnych elementów programu gospo-
darczego rządów Mazowieckiego i Bieleckiego. Rewolucja polityczna mogłaby 

sformułować program ekonomiczny zawierający żądania przywrócenia niektó-

rych „dobrodziejstw socjalizmu”. 
Podstawową ideą rządu Tadeusza Mazowieckiego było dokonanie takich 

zmian ustrojowych, które uniemożliwiłyby nawet częściowy powrót do dawnego 

systemu. Stąd postępowanie wobec dawnego obozu władzy oparto przede 

wszystkim na przekonaniu, iż frontalne ataki sprzyjałyby konsolidacji rozpada-
jącego się obozu politycznego. Słuszność tego rozumowania potwierdzają wyda-

rzenia ostatnich miesięcy, kiedy to właśnie „antykomunistyczne” ataki polity-

ków obozu prezydenckiego wywołują odradzanie się – co jakiś czas – starej 
koalicji. 

Nieodwracalność zmian zapewnić miały także radykalne zmiany gospodar-

cze. Fakt, że zabrakło siły politycznej, która skupiałaby zwolenników  
i obrońców nowego ładu ekonomicznego, utrudnia odpowiedź na pytanie, czy 

istnieje już trwała baza społeczna przeciwna powrotowi do praktyk socjalistycz-

nych w gospodarce. Można zatem twierdzić, że o ile zmiany dokonane  

w sferze politycznej są trwałe, o tyle zmiany ekonomiczne mogą zostać już 
wkrótce podważone. 
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Obawy przed odradzaniem się ugrupowań politycznych, skupiających 

spadkobierców dawnej władzy, mogą być o tyle uzasadnione, o ile wzrost ich 
wpływów przyczyniałby się do destabilizacji politycznej. Jeżeli groźba taka nie 

wystąpi, należało będzie traktować obecność tych ugrupowań jako stały element 

polskiej sceny politycznej, jako naturalną konsekwencję demokracji  
i uznania politycznych praw mniejszości. 

Spór o sposób dokończenia reform przeradza się zatem naturalnie w debatę 

o ustroju nowego państwa. Dotychczas dyskusja na ten temat odbywała się nie-
jako na marginesie sporu o sposób demontażu dawnego systemu. W debacie 

konstytucyjnej bierze udział wąskie grono polityków i ekspertów. Sytuacja ta 

przypomina spory w obozie „Solidarności” w roku 1989, kiedy to zamiast  

o programie reform, dyskutowano o moralnych warunkach kompromisu. Pro-
gram reform musiał wskutek tego powstawać – jak pisała ówczesna prasa – na 

kolanie. Już po pół roku został on zakwestionowany przez znaczną część ruchu 

„Solidarność”. Gdyby rzecz miała się powtórzyć w przypadku konstytucji – 
napisanej pospiesznie, bez szerokiej dyskusji politycznej – gdyby miało okazać 

się, że wkrótce po jej uchwaleniu jest ona kontestowana przez znaczną część 

ugrupowań politycznych, wówczas można by mówić o faktycznym wydłużeniu 

się procesu przemian, o utrzymywaniu się stanu destabilizacji. 
Spóźniony spór o sposób reformy państwa miał swe źródło w nieprzygoto-

waniu programowym „Solidarności” do podjęcia odpowiedzialności za kierowa-

nie państwem. Podobne opóźnienie w rozwoju współczesnej myśli politycznej, 
polegające na pomijaniu kluczowych zagadnień ustrojowych, mogłoby zaowo-

cować stratami nie do odrobienia. Odrodzenie myśli politycznej, podjęcie przez 

nią zagadnień zasadniczych dla nowego kształtu państwa oraz rewizja progra-
mów głównych sił politycznych, to obecnie najważniejsze czynniki mogące 

nadać kontrowersjom politycznym, wyrażonym w kampanii wyborczej, wymiar 

realnej alternatywy dalszego rozwoju Polski. Warunkiem podjęcia takiego spo-

ru, będącego w istocie dyskusją o nowej konstytucji, jest szybkie zakończenie 
sporu zastępczego, jakim coraz bardziej staje się anachroniczny spór o mecha-

nizm reformy i jej tempo. 

 

Podsumowanie 

1. Odrzucenie systemu socjalistycznego dokonało się nie tylko za sprawą opozy-

cji politycznej, ale także dzięki przemianom, jakim podlegało polskie społeczeń-
stwo w latach osiemdziesiątych; struktura i program ruchu opozycyjnego były w 

pierwszej fazie reform anachroniczne wobec stanu społeczeństwa, toteż podziały 

polityczne powstające po 4 czerwca tworzone były niejako odgórnie, według 

porządku sporów toczonych przez elity. 
2. Polska opozycja, przejmując we wrześniu 1989 roku odpowiedzialność 

za dalszy przebieg reform, nie miała konkretnego programu zmian. Propozycje, 
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z jakimi wystąpiła kilka miesięcy wcześniej podczas obrad Okrągłego Stołu, nie 

uwzględniały wielu przemian, jakie zaszły w myśli politycznej pozazwiązkowej 
opozycji lat osiemdziesiątych. Do dorobku tego nawiązał dopiero rząd Tadeusza 

Mazowieckiego, wyraźnie rezygnując z wcześniejszych koncepcji ekonomicz-

nych „Solidarności”, rewidując w pewnej mierze stosunek do obozu dotychcza-
sowej władzy, przywracając właściwe znaczenie pojęciom takim jak „racja sta-

nu”, czy „odpowiedzialność za państwo”. 

3. Rząd dokonując rewizji programu „Solidarności” wziął jednocześnie na 
siebie odpowiedzialność za losy przemian, stał się rzeczywistym reformatorem 

państwa. W stosunkowo szybkim tempie dokonał – przy akceptacji parlamentu – 

fundamentalnych zmian ustroju politycznego i gospodarczego kraju, przywrócił 

właściwą funkcję takim instytucjom jak wojsko czy policja. 
4. Na przełomie lat 1989 i 1990 z koncepcją „przyspieszenia reform” wy-

stąpił Lech Wałęsa, apelując o udzielenie rządowi Mazowieckiego nadzwyczaj-

nych pełnomocnictw w zakresie tworzenia prawa. Inaczej sformułowaną kon-
cepcję „przyspieszenia” wysunęli działacze Porozumienia Centrum, postulując 

powierzenie Wałęsie urzędu prezydenta, szybką weryfikację i wymianę władz 

państwowych, oraz przyspieszone wybory parlamentarne. Spór o mechanizm 

reformy państwa dojrzewał przez cały rok 1990, by osiągnąć apogeum jesienią 
podczas kampanii prezydenckiej. Wówczas był już sporem w znacznej mierze 

spóźnionym. Podstawowy pakiet reform został bowiem wprowadzony, zmiany 

zaś o zasadniczym charakterze dla konstrukcji nowego ustroju Polski, których 
realizacja musi zostać rozłożona na lata, powinny być przedmiotem wcześniej-

szych ustaleń, jakie dokonać może dopiero nowy parlament. 

5. Tocząca się obecnie dyskusja nad sposobem dokończenia reform blokuje 
i opóźnia rozpoczęcie fundamentalnego dla przyszłości Polski sporu o nowy 

ustrój polityczny i gospodarczy. Elity polityczne głównych ugrupowań dawnej 

opozycji powinny zrezygnować z kontynuowania sporu na temat mechanizmów 

reformowania państwa. Przedmiotem najbliższej kampanii wyborczej powinny 
stać się zagadnienia podstawowe dla funkcjonowania państwa, ładu prawnego, 

oraz życia społecznego. Powinny one zostać przedstawione w postaci czytelnych 

wyborów, a nie – jak miało to miejsce dotychczas – w postaci bliźniaczo podob-
nych programów różniących się stylistyką i rodzajem oraz natężeniem demago-

gii. 

6. Konstruowanie nowego ustroju państwa powinno stać się przedmiotem 
pracy ośrodków polskiej myśli politycznej; modny ostatnio import rozwiązań 

zachodnich może być praktyczny w wielu konkretnych zastosowaniach, nie 

może jednak zastąpić programów kompleksowych, umotywowanych ideowo  

i dostosowanych do polskich warunków. Odrodzenie myśli politycznej musi 
mieć miejsce jeszcze przed ukształtowaniem się najważniejszych rozwiązań 

ustrojowych, w przeciwnym bowiem razie stan destabilizacji może się – wsku-



 PRZEBUDOWA PAŃSTWA 245 
 
 

tek częstego kwestionowania fundamentów nowego państwa – przedłużyć ponad 

miarę. 
7. Hasło zawarcia nowych porozumień społecznych, stworzenia paktu na 

rzecz demokracji i gospodarki rynkowej może mieć zastosowanie jedynie  

w zakresie ustalenia reguł toczonych sporów: może dotyczyć zasad rozwiązy-
wania konfliktów pracowniczych, zakreślać ramy kampanii wyborczej, wypra-

cowywać konsensus w dziedzinach takich jak obronność czy polityka zagranicz-

na. Nie byłby jednak właściwy pakt hamujący naturalny rozwój życia politycz-
nego, czy uniemożliwiający artykułowanie interesów ekonomicznych. 

 

 

Przypisy 
 

1 W 1975 r. władze PRL przeprowadziły reformę administracyjną, wprowadzającą 

podział Polski na 49 województw i likwidującą trójstopniowy podział administracyjny 

(gmina – powiat – województwo) na rzecz dwustopniowego (gmina – województwo). 
2 Kluby Służby Niepodległości były organizacją opozycyjną powołaną przez 

Wojciecha Ziembińskiego 27 września 1981 r. po rozwiązaniu KSS KOR na I Krajo-

wym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”. Deklarację założycielską podpisali m.in. 
opozycjoniści związani z ROPCiO i Ruchem Młodej Polski.  

3 Klub Myśli Politycznej „Dziekania” powstał w 1984 r. z inicjatywy Stanisława 

Stommy (wówczas przewodniczącego Prymasowskiej Rady Społecznej), od 1988 r. 

działał legalnie jako jedna z pierwszych zarejestrowanych organizacji opozycyjnych. 

Klub zaprzestał działalności w 1989 r. 
4 Na X Plenum KC PZPR, odbywającym się w dniach 16-18 stycznia 1989 r., po 

burzliwych obradach, których przedmiotem było podjęcie rozmów z „Solidarnością”, 

143 członków KC głosowało za przyjęciem „Stanowiska KC PZPR w sprawie plurali-

zmu politycznego i pluralizmu związkowego”, przy 32 głosach przeciw, a 14 wstrzymu-

jących się. 
5
 Alexis Henri Charles Clérelde, wicehrabia de Tocqueville (1805-1859) – fran-

cuski historyk i polityk, był deputowanym i ministrem spraw zagranicznych, po zama-
chu stanu Ludwika Napoleona Bonaparte w 1851 r. wycofał się z aktywnego życia pu-

blicznego. Autor m.in. O demokracji w Ameryce (1835), Dawny ustrój i rewolucja 

(1856). 
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ŚLĄSKIE PROBLEMY Z INTEGRACJĄ 
 
 

 

Najnowsze dzieje Śląska to historia zmagań Polaków z Niemcami o narzucenie 

śląskiej społeczności wizji integracji tej ziemi z sąsiednimi terenami. Na począt-

ku XX wieku wydawać się mogło, że prowadzona przez Niemców industrializa-
cja, która zespoliła przemysł górnośląski z gospodarką cesarskich Niemiec, za-

owocuje także integracją na płaszczyźnie społecznej. W zamysłach niemieckiej 

administracji leżało stworzenie na Śląsku obywatela lojalnego, pruskiego  
z ducha, chociaż mówiącego po polsku. Katastrofa kajzerowskich Niemiec  

w I wojnie światowej oraz postępująca emancypacja polskiego żywiołu i po-

wstanie niepodległego państwa polskiego zmieniły sytuację społeczną na Śląsku, 

przekreślając plany integracji tego obszaru w ramach niemieckiej państwowości. 
Trzy powstania śląskie oraz batalia na forum międzynarodowym zadecydowały 

o zmianie przynależności państwowej Górnego Śląska. Polska stanęła przed 

problemami, z którymi przez dziesięciolecia nie mogła się uporać pruska admi-
nistracja. 

O ile stosunkowo szybko został zakończony proces integracji przemysłu 

Górnego Śląska z przemysłem pozostałych ziem Polski (było to jedno z naj-

większych osiągnięć w tej dziedzinie okresu międzywojennego), o tyle znacznie 
wolniej przebiegał ów proces w sferze stosunków społecznych. Zasadniczym 

źródłem konfliktów był spór o sens śląskiej autonomii, tj. nadanego przez pań-

stwo polskie prawa do decydowania przez Ślązaków o losach swej ziemi
1
. Od 

1926 r., to znaczy od momentu, gdy Śląskowi została narzucona sanacyjna ekipa 

wojewody Michała Grażyńskiego
2
, spór ten zantagonizował całą społeczność 

lokalną, odsuwając na dalszy plan antagonizm polsko-niemiecki. Pytania o przy-
szłość Śląska brzmiały szczególnie dramatycznie, gdy w latach kryzysu gospo-

darczego nastąpiło nasilenie dzielnicowych niesnasek. Każdy przyjezdny trak-

towany był jako rywal na nader ubogim miejscowym rynku pracy. Załamywała 

się również polityczna wiarygodność ekipy sprawującej władzę,  
w atmosferze zaś ogólnej degrengolady, gdy zagrożone były podstawy egzy-

stencji tysięcy rodzin, problemy narodowe schodziły na dalszy plan wobec ko-

nieczności zdobycia pracy i zapewnienia bytu rodzinie. A praca była w niemiec-
kich zakładach. Na domiar, pod rządami hitlerowców, III Rzesza przeżywała 
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okres burzliwego rozwoju ekonomicznego. Krach gospodarczy, nasilenie walk 

narodowościowych, zanik tolerancji i łamanie demokracji – wszystko to sprawi-
ło, że następował rozkład owego fenomenu, jaki przed I wojną światową stano-

wiła kresowa zbiorowość Śląska. 

Zachodziło zjawisko, które można by określić jako amputowanie duszy ślą-
skiej. Lata następne, kataklizm wojny i przeobrażenia powojenne, dokończyły 

dzieła zniszczenia. Nowa epoka zaczynała się na Śląsku w cieniu lat okupacji. 

Było to spowodowane nie tylko stratami, jakie poniosła w tym czasie miejscowa 
ludność. 

Okupant narzucił wszystkim mieszkańcom Górnego Śląska obowiązek 

przyjęcia niemieckiej listy narodowościowej. Volkslista, w warunkach śląskich, 

służyła jednak nie jako kryterium podziału narodowościowego, lecz stanowiła 
zabieg socjotechniczny, umożliwiający zaspokojenie potrzeb niemieckiej gospo-

darki, sankcjonujący pobór do wojska. Taki był przynajmniej sens Volkslisty w 

przypadku osób, które zaszeregowano do trzeciej kategorii, a takich na Śląsku 
było najwięcej. 

Tymczasem po wojnie zakwestionowano patriotyczną wiarygodność całej 

miejscowej ludności i przymuszano do upokarzających aktów lojalności. Rozpo-

rządzenia administracji stanowiły często zasłonę, za którą, w imię haseł patrio-
tycznych, dokonywano pospolitych grabieży. Zdecydowanie gorszą pozycję 

wyjściową mieli Ślązacy w drodze do kariery zawodowej i awansu. Wszystko to 

sprzyjało upośledzeniu materialnemu społeczności autochtonicznej. 
Ponieważ wiele stanowisk we władzach na Górnym Śląsku obsadzano dzia-

łaczami z Zagłębia Dąbrowskiego, w miejsce starych antagonizmów wyrosły 

nowe, równie głębokie i jątrzące. Na domiar, większość przybyszów była igno-
rantami w sprawach śląskich. Przynieśli ze sobą nowy system wartości, odmien-

ne formy towarzyskie i język różniący się od miejscowej gwary. Co gorsza, 

często cechował ich pogardliwy stosunek do śląskiej tradycji, kultury, a przede 

wszystkim owej gwary. Zamiast jednolitej społeczności tworzył się podział na 
„my” i „oni”. Zapewne w wielu przypadkach również ludność miejscowa grze-

szyła nietolerancją, ksenofobią czy brakiem dobrej woli do współpracy z przy-

byszami, ale w końcu to ona była tutaj gospodarzem. 
Nowa „elita” polityczna przystąpiła natychmiast do przebudowy systemu 

wartości, które dotąd uznawane były na Śląsku za fundamentalne w życiu co-

dziennym i sprawach publicznych. 
Tradycyjna religijność Ślązaków, ważny czynnik sprzyjający ich narodo-

wemu samookreśleniu, została uznana za element reakcyjnej ideologii, z którą 

należało podjąć zdecydowaną walkę. Największe nasilenie tej walki przypadło 

na lata pięćdziesiąte, kiedy aresztowano księży oraz wydalono z diecezji kato-
wickiej – w 1952 r. – bpa Stanisława Adamskiego wraz z biskupami Juliuszem 

Bieńkiem i Herbertem Bednorzem. Także w latach następnych, mimo że zanie-
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chano wielu szykan z lat stalinowskich, utrzymana została dyrektywa nakazują-

ca czynnikom politycznym wspierać działania ateizacyjne. 
Niszczono tradycje stanowiące o tożsamości regionalnej i narodowej Gór-

nego Śląska. Duchowi przywódcy Górnoślązaków – Karol Miarka
3
, ks. Alojzy 

Ficek
4
, Wojciech Korfanty

5
 – otrzymali etykiety reakcyjnych, wstecznych dzia-

łaczy społecznych. W 1952 roku, na Konferencji Śląskiej zorganizowanej przez 

Polską Akademię Nauk we Wrocławiu, postawiono tezę o szkodliwości powstań 

śląskich. Uznano, że pierwsze powstanie zostało wywołane przez wywiad nie-
miecki, drugie oceniono jako prowokację wobec międzynarodowego ruchu ro-

botniczego, w trzecim zaś dopatrzono się dywersji wobec solidarności robotni-

ków polskich i niemieckich. 

Terror w okresie stalinowskim dotknął najmocniej środowiska powstańców 
śląskich, członków ruchu oporu związanych z obozem londyńskim, ludzi zaan-

gażowanych w polskie życie polityczne przed wojną. 

Nadal nierozwiązana była sprawa awansu politycznego mieszkańców tej 
ziemi. O ile możliwy był – i faktycznie, w dużej skali zachodził – awans zawo-

dowy, o tyle zaledwie znikoma garstka pięła się w górę w administracji pań-

stwowej i szeregach organizacji politycznych, wiązało się to bowiem z aprobo-

waniem nowej ideologii. Fakt, iż ktoś miał odmienne zdanie aniżeli członkowie 
rządzącej województwem ekipy, poczytywany był za istotny defekt postawy 

obywatelskiej i patriotycznej. Owocowało to na tym terenie wyjałowieniem 

życia społecznego z poczucia wierności własnym przekonaniom oraz zaszcze-
pieniem ducha lojalizmu wobec każdej władzy, która swych racji potrafi docho-

dzić siłą. Fatalnym następstwem tej sytuacji było dalsze utrwalenie podziału: 

„my” miejscowi – „do roboty”, „oni”, przybysze – „do rządzenia”. Niezadowo-
lenie potęgowały niepowodzenia na polu gospodarczym. 

Całe zło wynikające z popełnionych błędów w warunkach śląskich rykosze-

tem uderzyło w poczucie polskości. Musiało to wpłynąć na zahamowanie proce-

sów integracyjnych w sferze politycznej – utożsamiania się z państwem. Tym 
bardziej, iż państwo to nie tylko nie zapewniało godziwych warunków material-

nych i dalekie było od spełnienia aspiracji życiowych Ślązaków, ale  

i nie realizowało głoszonych zasad sprawiedliwości społecznej. Standard życio-
wy, jaki osiągnęły osoby, które z Polski wyjechały do RFN, stwarzał w takiej 

sytuacji niezwykle konkurencyjny model sukcesu osobistego. Nie mogło to po-

zostać bez wpływu na świadomość tych, którzy pozostali. Przybrały na sile 
sympatie proniemieckie, szczególnie wśród młodego pokolenia. Nie była to 

jednak opcja na rzecz narodowości, lecz na rzecz zachodniego stylu życia. 

Długoletnie sąsiedztwo polsko-niemieckie na Górnym Śląsku sprawiło, że 

podziały narodowe nigdy tutaj nie były klarowne. Trudno oczekiwać, aby kilka-
dziesiąt powojennych lat zmieniło świadomość i mentalność kształtowaną od 

pokoleń. Faktem jest jednak, że obecnie na terenie Górnego Śląska tylko nie-
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wielka grupa uważa język niemiecki za język ojczysty, utożsamia się z kulturą 

niemiecką i szuka swych korzeni w niemieckich tradycjach narodowych. 
Jednak byłoby błędem sprowadzanie całej kwestii do problemu o podłożu 

wyłącznie ekonomicznym. Wielu wyjeżdżających do RFN wierzy nie tylko w 

to, że będzie żyć lepiej, ale i godniej. Jak długo pozostanie uzasadnione przeko-
nanie o niemożności pełnej realizacji aspiracji życiowych w Polsce oraz braku 

nadziei na lepsze jutro, tak długo trwać będzie zjawisko emigracji, które  

w warunkach śląskich ma charakter opcji narodowościowej. 
Niepowodzenia integracji na płaszczyźnie państwowej rekompensowały 

sukcesy w dziele integracji społecznej. Widocznym przejawem rodzenia się 

nowych więzi jest bardzo duża liczba małżeństw zawieranych pomiędzy ludno-

ścią miejscową a ludnością, która napłynęła na Śląsk w ciągu ostatnich lat. Jak-
kolwiek trudno pominąć wielkie straty i spustoszenia wyrządzone społeczno-

gospodarczej tkance Śląska przez niekontrolowaną industrializację, urbanizację i 

związane z nimi fale migracji, to zjawisko zakorzeniania się większości wczo-
rajszych przybyszów stanowi optymistyczny aspekt procesów społeczno-

demograficznych zachodzących na Śląsku. 

Pomimo wielu trudności, więzy społeczne, zadzierzgnięte w minionych la-

tach pomiędzy społecznościami zamieszkującymi Śląsk a Polakami z innych 
regionów kraju, okazały się wystarczająco silne – sprawdziły się w latach 1980-

1981 i w miesiącach stanu wojennego. 

 
*  *  * 

 

W historii społecznej Górnego Śląska widoczne są dwa modele integracji Śląza-
ków w ramach większych organizmów społeczno-państwowych. 

Pierwszy, reprezentowany był przez element napływowy, który kierował 

się przede wszystkim racjami ogólnokrajowymi. Uzasadniało to eksponowaną 

rolę nosicieli owej ideologii w strukturze społecznej Śląska. Tendencję tę repre-
zentowała niegdyś administracja pruska, później ekipa wojewody Grażyńskiego, 

następnie komunistyczni decydenci. Integracja „od zewnątrz” była przedmiotem 

krytyki Wojciecha Korfantego i wielu innych Ślązaków, którzy przeciwstawili 
jej inną koncepcję – integracji „od wewnątrz”. Polegać miała ona na uznaniu za 

podmiot wszystkich działań społeczność górnośląską. Jej interes miał być nad-

rzędnym kryterium przy podejmowaniu decyzji. Taki model integracji reprezen-
tował m.in polski ruch narodowy w XIX w. oraz czyn powstańców śląskich. 

Także później próbował wielokrotnie wrócić do tej koncepcji Wojciech Korfan-

ty, a po 1945 roku wojewoda Jerzy Ziętek
6
. Niestety ich dążenia nie doczekały 

się aprobaty centralnych władz – zwyciężył pogląd  
o konieczności centralnego zarządzania Śląskiem. Zarówno przed wojną, jak  

i po wojnie skutki podobnych decyzji były opłakane. Społeczność śląska, wy-
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dziedziczona z prawa decydowania o losach swej ziemi, pozostała na marginesie 

życia społeczno-politycznego, wyjazdami do Niemiec Zachodnich protestując 
przeciwko roli obywateli drugiej kategorii. 

Problem pozostaje aktualny i dzisiaj. Nie wolno czekać dłużej z decyzjami 

o zmianie struktur administracyjnych na Śląsku i nadaniu tej ziemi szerokich 
uprawnień autonomicznych. Już dzisiaj Ślązacy zaczynają być na Śląsku mniej-

szością, a decyzja czy zostać tutaj, czy wyjechać do RFN staje się najważniej-

szym wyborem życiowym setek śląskich rodzin. Jeżeli stosunki społeczne na 
Śląsku nie ulegną zmianie, wyjazdy będą trwać nadal i będzie to największa 

klęska w naszej powojennej historii. 

 

 

Przypisy 
 

1 Z uwagi na tradycje samorządowe Górnego Śląska i chęć, aby przed plebiscy-

tem mającym zdecydować w 1921 r. o jego przyszłości wytrącić Niemcom argumenty  

o rzekomym ich łamaniu, polski Sejm Ustawodawczy uchwalił „Ustawę Konstytucyjną 
z 15 lipca 1920 r. zawierającą statut organiczny Województwa Śląskiego”, nadający mu 

szeroką autonomię, m.in. w zakresie ustawodawstwa o funkcjonowaniu policji, o stoso-

waniu języków polskiego i niemieckiego jako urzędowych, czy o działaniu szkolnictwa 

wszelkich stopni. Śląsk miał własny sejm, wyłaniający Radę Wojewódzką i posiadający 

duże kompetencje np. w kwestii budżetu województwa. Statut przetrwał cały okres II 

RP, został zniesiony dopiero w 1945 r. przez Krajową Radę Narodową. 
2 Michał Grażyński (1890-1965) – działacz polityczny, żołnierz armii Austro-

Węgier w czasie I wojny światowej i wojska polskiego w II RP, wojewoda śląski (1926-

1939), po II wojnie na emigracji. 
3 Karol Miarka (1825-1882) – działacz społeczny, publicysta, pisarz i nauczyciel. 

Współtworzył polskie organizacje społeczne, kulturalne i gospodarcze na Górnym Ślą-
sku, wydawał i redagował czasopismo „Katolik” (1869-1880), tygodnik oświatowy 

„Monika” (1876-1880) i dwutygodnik „Poradnik Gospodarczy” (1879-1881), po 1871 r. 

nawiązał współpracę z niemiecką katolicką partią opozycyjną Centrum. 
4 Alojzy Ficek (1790-1862) – ksiądz katolicki, proboszcz w Ziemięcicach i Pie-

karach, znany z działalności duszpasterskiej i społecznej. 
5 Wojciech Korfanty (1873-1939) – działacz polityczny i społeczny, publicysta, 

zasłużony dla ruchu polskiego na Górnym Śląsku. W latach 1903-1912 i 1918 był po-

słem do Reichstagu, zasiadał także w pruskim Landtagu (1903-1918). W II RP związał 

się  

z Chrześcijańską Demokracją. Był posłem na Sejm (1922-1930), wicepremierem w 

rządzie W. Witosa (X-XII 1923). Rządy sanacyjne represjonowały go (w 1930 r. aresz-

towano go i osadzono w twierdzy brzeskiej) – z tego powodu w 1935 r. osiedlił się w 
Czechosłowacji. Współtworzył Front Morges i stanął na czele Stronnictwa Pracy. Do 

Polski wrócił potajemnie w 1939 r. i ponownie trafił do więzienia, skąd na krótko przed 

śmiercią zwolniono go z powodu złego stanu zdrowia. 
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6 Jerzy Ziętek (1901-1985) – polityk, urzędnik i działacz samorządowy, wojewo-

da katowicki (1973-1975), członek Rady Państwa (1963-1980), zastępca Przewodniczą-

cego Rady Państwa (1980-1985), poseł na Sejm II RP (1930-1935, z ramienia BBWR), 

Sejm Ustawodawczy (1947-1952) i Sejm PRL (1957-1985, z ramienia PZPR). 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Jaka prawica jest Polsce potrzebna 

 
 





 
 
 

Tomasz Wołek 
 
 

JAKA PRAWICA JEST POLSCE POTRZEBNA? 
 
 

 

I. Wie prawica, co czyni lewica?  

1. Geneza pojęć i paradoksy terminologii 

Wie prawica, co czyni lewica? Biblijna trawestacja, zawarta w tytule, może 
wzbudzić wątpliwości zasadniczej natury. Cóż bowiem dzisiaj, u schyłku XX 

wieku znaczą te – zdaniem wielu – przebrzmiałe pojęcia? Prawica-lewica: czy 

coś takiego w ogóle istnieje? A jeśli nawet, to czy problem ów ma jakieś prak-
tyczne zastosowanie, zwłaszcza w Polsce dzisiaj? Czy mówiąc „prawica, lewi-

ca” nie przywołujemy zamierzchłych tworów z dawna minionej epoki, czy – po 

prostu – nie jesteśmy anachroniczni? 

Może jednak niezupełnie? To, co łowimy z przeszłości, nie zawsze musi 
być słabym echem, bladym odbiciem. Prawica-lewica? Ależ tak, ten wielki spór 

ideowy wciąż trwa, ciągnąc się nieprzerwanie co najmniej od XVIII-wiecznego 

Oświecenia. I choć w szrankach nie stoją już Edmund Burke z jednej, a Jean 
Jacques Rousseau z drugiej strony, choć każda kolejna epoka ludzkich dziejów 

dopisuje doń następny rozdział i nadaje nowe znaczenia, bardzo nieraz odległe 

od punktu wyjścia – owa antynomia nadal dzieli świat, ciągle różnicuje człowie-

czą psychikę, myśl i poglądy.  
Podobno sedno sporu rozdzierającego naszą epokę tkwi w dylemacie: de-

mokracja versus totalizm; wszystkie pozostałe przeciwstawienia są sztuczne  

i tylko zaciemniają jądro konfliktu. Tak utrzymują niektórzy działacze polskiej 
opozycji. Zapewne, tylko ta oczywistość niczego nie wyjaśnia, taki manicheizm 

pojęciowy przypomina udawadnianie, że ludzie dzielą się na dobrych i złych, 

albo na wysokich i niskich. Owszem i taka specyfikacja ma swój sens, z którego 
płyną wnioski także politycznej natury; zarazem jednak jej zwodniczo odkryw-

cza jasność wcale nie rozświetla mroków polskiego losu. Wprost przeciwnie, 

zaciemnia złożony i pogmatwany krajobraz. Za podobne uproszczenia przyszło 

nam już nieraz płacić: ostatni raz 13 grudnia 1981 roku. W wielu oczach wize-
runek Polski miał barwy biało-czarne i ostre kontury: monolityczne społeczeń-

stwo wobec pozbawionej społecznego oparcia władzy, zwarte, 10-milionowe 

szeregi nieugiętych związkowców naprzeciw skorumpowanej garstki aparatczy-
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ków, przenikliwi doradcy kontra prymitywni propagandyści. Jeśli przesadzam, 

to niewiele. 
Rzeczywistość była wtedy i pozostaje nadal bardziej skomplikowana. Istoty 

konfliktów dzielących ludzkość bynajmniej nie wyczerpują proste antynomie: 

demokracja-totalizm czy chrystianizm-ateistyczny materializm, bądź wreszcie 
kapitalizm-socjalizm. Konflikty ideowe rozgrywają się jednocześnie na wielu 

płaszczyznach, są wielokondygnacyjne, wzajemnie powikłane i pisane często-

kroć „po liniach krzywych”. Zakresy pojęciowe pokrywają się nieraz tak dalece, 
że niełatwo rozróżnić kto jest kto. Na przykład bycie katolikiem nie oznacza 

jednocześnie przypisania do
 
„prawicowości”: katolicyzm ma swoje odcienie i 

nie tylko przecież w Nikaragui niektórzy księża próbują realizować ideę „Chry-

stusa z karabinem na ramieniu”. Podobnie zresztą bezwyznaniowość wcale nie 
musi być nieodłącznym atrybutem „lewicowości”. 

Zaczniemy wobec tego od próby zdefiniowania obu terminów. Zadanie nie 

jest proste. Słownik polityczny pod redakcją Wojciecha Wasiutyńskiego podaje: 
 

Lewica i prawica, pojęcia te wynikły z czystego przypadku: w Zgromadzeniu Na-

rodowym w czasie Rewolucji Francuskiej deputowani o bardzo skrajnych poglą-

dach zasiedli, z punktu widzenia przewodniczącego, na lewo. Zmieniło się to po-

tem w zwyczaj naśladowany przez inne ciała przedstawicielskie. W systemie an-

gielskim nie ma prawicy i lewicy w parlamencie, jest tylko rząd i opozycja, które 

przesiadają się zależnie od wyników wyborów. Z czasem – pojęcie lewicy skoja-

rzyło się z dawaniem pierwszeństwa prawom jednostki a prawicy – prawom zbio-

rowości. Odpowiada to pojęciom konserwatyzmu i liberalizmu i do dzisiaj jest sto-

sowane w Ameryce. W XX wieku na kontynencie europejskim coraz bardziej łą-

czono pojęcie lewicy z socjalizmem, a prawicy z nacjonalizmem. Wedle poglądów 
socjalistycznych prawica reprezentuje klasy posiadające, a lewica – pracujące.  

W rzeczywistości skrajna prawica (faszyści) nie reprezentowała klas posiadają-

cych, którym bliższa mogła być umiarkowana lewica. Pojęcia prawicy i lewicy są 

względne, to znaczy są inne w każdym układzie. Najogólniej łączy się pojęcie pra-

wicy z postawą zachowawczą a lewicy z radykalną. Ale i to nie da się zastosować 

do wszystkich krajów i wszystkich dziedzin życia publicznego, ponieważ może być 

radykalna prawica i zachowawcza lewica. 

 

Definicja ta pozostawia wiele znaków zapytania. Bezsporne jest w niej 
przekonanie, iż „pojęcia prawicy i lewicy są względne, to znaczy są inne  

w każdym układzie”. Podzielam ten pogląd. Z pewnością należy badać różnora-

kie okoliczności miejsca i czasu, nie rezygnując z prób odnalezienia wątków 

wspólnych, uniwersaliów znamiennych dla każdej ze wspomnianych formacji. 
Mnie jednak interesuje najbardziej „układ” polski, u schyłku XX stulecia. 

Sądzę, iż współczesny podział na prawicę i lewicę jest głęboko zakorzenio-

ny w polskiej historii, co bynajmniej nie stanowi dowodu na jego anachronicz-
ność. Zarzut taki stawia polskim ruchom niezależnym Andrzej Micewski. Gdyby 
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rzeczywiście chodziło tylko o wybór którejś z tradycji, gdyby poszczególne 

nurty opozycji ograniczały się do galwanizowania sporów sprzed wieku, gdyby 
rzecz sprowadzała się wyłącznie do wyszukiwania „przodków z rodowodem” i 

licytowania ich dorobku – wówczas Micewski miałby rację. Tak jednak nie jest. 

Przecież, dla przykładu, opowiedzenie się za nurtem narodowo-
demokratycznym wcale nie musi być równoznaczne z jego apologią, wykluczać 

podejście krytyczne. Może natomiast oznaczać swojego rodzaju powinowactwo 

duchowe z „cieniami zapomnianych przodków”, bliskość szkoły politycznego 
myślenia, czy też podobną hierarchię wartości. Absurdalnym byłoby trwonienie 

sił umysłowych na „ostateczne” dowiedzenie, czy rację miał Piłsudski, czy też 

może Dmowski – ale takim zajęciom oddają się ludzie, dla których czas histo-

ryczny stanął w miejscu. Natomiast niekoniecznie anachronizmem bywa snucie 
historycznych paraleli, gdyż pewne idee i pewne rodzaje mentalności oraz dys-

pozycji psychicznych są niezależne od epoki – i mam głębokie przekonanie 

(choć przecież nie do udowodnienia), że np. rewolucyjni socjaliści z 1905 roku, 
przeniesieni w czasy „Solidarności” trafiliby do obozu zwolenników strajku 

generalnego, o każdej porze dnia i nocy poparliby „Posłanie do narodów i ludzi 

pracy Europy Wschodniej”
1
, przy okazji nie mogąc przeboleć dziejowej szansy, 

jaką Związek zaprzepaścił na przełomie marca i kwietnia 1981 r. 
Myślę też, że w gruncie rzeczy ponadczasowy jest typ osobowości człowie-

ka mającego dyspozycje „prawicowe”, podobnie jak odrębnym zespołem cech 

mentalnych wyróżnia się „lewicowiec”. O zasadniczych różnicach nie przesądza 
aktualna sytuacja polityczna ani też system ustrojowy: decyduje  

o nich odmienna hierarchia wartości, stosunek do kilku podstawowych pojęć – 

wolności, równości, własności, religii, rodziny, narodu i państwa, historii. 
Oczywiście to wszystko nie tworzy jeszcze wizji monolitycznej i modelo-

wej – nie ma idealnych, wzorcowych odlewów prawicy i lewicy, nie istnieje ani 

lewicowy ani prawicowy „metr z Sèvres”, pozwalający precyzyjnie odmierzyć 

wszelkie odchylenia od normy. Gdyż oba te pojęcia wymykają się szczegóło-
wemu opisowi, przynależąc do kategorii powszechników idei ogólnych. 

Przekonuje o tym interesująca próba uporządkowania idei funkcjonujących 

na obszarze polityki, jaką podjął Janusz Korwin-Mikke w książce Historia  
i zmiana (Oficyna Liberałów, Warszawa 1982). Przyjęta przezeń skala zawiera 

mnogość współrzędnych. Kapitalizm-woluntaryzm, tolerancja-rygoryzm, eta-

tyzm-liberalizm, konserwatyzm-mutaryzm, centralizm-dyspersja, totalizm-
partykularyzm, indywidualizm-kolektywizm, autokracja-demokracja, legalizm-

autorytaryzm, wreszcie układ kluczowy: prawicowość-lewicowość. 

Autora (z wykształcenia socjo-cybernetyka) intrygują wzajemne odniesie-

nia i współzależności pomiędzy poszczególnymi układami. Wielość współrzęd-
nych służy w jego przekonaniu poszerzaniu pola badawczego i chroni przed 

popadnięciem w myślowe stereotypy. Polskę na przykład uważa za kraj wybitnie 
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stotalizowany, scentralizowany i zetatyzowany. Jednakże ścisłość metodolo-

giczna nie pozwala na mylenie tych pojęć, uzmysławiając ponadto, że idee roz-
pięte bywają na wielu płaszczyznach, które niełatwo rozróżnić, a znacznie ła-

twiej pogmatwać. 

Oto przykład rozumowania autora: 
 

Totalizm – to tendencja do obejmowania uprawnieniami jednej władzy możliwie 

szerokiego zakresu spraw (…) Totalitaryzm występuje wówczas, gdy w trosce  

o kompleksowe widzenie spraw, poszerza się zakres kompetencji władz, przy czym 

chodzi o kompetencje funkcjonalne, a nie materialne (nie jest np. totalizmem ko-

masacja trzech ministerstw w jedno) (…) Na szczeblu najwyższym totalitaryzm 

przejawia się zazwyczaj w negacji trójpodziału władzy na judykaturę, legislaturę i 

egzekutywę (…) Totalizmu nie należy mylić z centralizmem. Na przykład po 

upadku scentralizowanych monarchii ukształtował się w wielu krajach system feu-

dalny o wyraźnych cechach totalitarnych; władca miał prawo dyktowania obywate-
lom, w co się mają ubierać, jakiego Boga czcić. Zarazem jednak system ten był za-

zwyczaj rozproszony i nawet zawierał formalne zabezpieczenie przed centrali-

zmem: wasal mojego wasala nie jest moim wasalem. 

Nie należy też mylić totalizmu z etatyzmem. Francja jest krajem wybitnie eta-

tystycznym, jednak poszczególne agendy biurokracji mają precyzyjnie wyznaczone 

kompetencje i nie jest np. możliwe, by obywatel nie płacący rachunku za gaz został 

za karę pozbawiony lepszej pracy (autentyczny przykład podawany  

w gazetach PRL, dla ilustracji wychowawczego oddziaływania zakładu pracy). 

 

Wyliczając tyle możliwych cech, przydatnych do klasyfikacji systemów po-
litycznych, Janusz Korwin-Mikke przyjął za wymiar podstawowy oś „lewica-

prawica”. Myślę, że nie tylko dlatego, iż – jak pisze – „jest to ustępstwo wobec 

tradycyjnej terminologii”. Również dlatego, że właśnie owa antynomia wyrazi-

ściej niż inne obrazuje dwa przeciwstawne systemy wartości i sposoby myślenia. 
 

2. Lewica i prawica w PRL 

Dominacja lewicy w polskim życiu publicznym po II wojnie światowej jest fak-
tem bezspornym. Tradycyjna równowaga została drastycznie zachwiana. Próby 

jej przywrócenia, zainicjowane przez niektóre środowiska niezależne w ostat-

nich latach, rodzą rzeczowe pytanie: dlaczego tak późno? Dlaczego dopiero 
teraz prawica polska podejmuje wyzwanie historii? 

Odpowiedzi dostarcza sama historia. Jeszcze ściślej – dzieje ostatniego  

40-lecia. Obejmując w Polsce powojennej władzę, komuniści stworzyli (do cza-

su) pozory względnie wolnej gry politycznej. Obciążając sanację totalną odpo-
wiedzialnością za wszelkie polskie nieszczęścia ostatniej doby, dopuścili do 

działalności publicznej niemal wszystkie – z wyjątkiem Stronnictwa Narodowe-

go – nurty i odłamy przedwrześniowej opozycji, co prawda z reguły w okrojo-
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nym lub zgoła karykaturalnym kształcie. Działały więc czas jakiś obok rządzącej 

faktycznie PPR – także PPS, chadeckie Stronnictwo Pracy, a nawet,  
w charakterze legalnej opozycji, Polskie Stronnictwo Ludowe. Lata 1945-48 

położyły kres choćby cząstkowym formom pluralizmu. Zapanowała dyktatura 

monopartii – PZPR. 
Dorobek i tradycja politycznych formacji nielewicowych miały zostać do-

szczętnie wymazane ze społecznej świadomości i zbiorowej pamięci, a elity 

prawicowe – i tak już znacznie w czasie wojny przetrzebione – kompletnie 
zniszczone. Niestety, komuniści w poważnym stopniu osiągnęli swój cel. Nie-

lewicowa myśl polityczna zamarła w kraju na całe dziesięciolecia, zaś na emi-

gracji rozwijać się mogła z natury rzeczy w ograniczonym lub zgoła kalekim 

kształcie. 
Dla niedobitków, którzy przeżyli stalinowską gehennę, szanse politycznej 

czy intelektualnej aktywności zredukowane były praktycznie do zera. Zatrza-

śnięto przed nimi bramy uczelni i instytutów, łamy naukowych kwartalników  
i poczytnych tygodników formujących opinię publiczną. Ludzi prawicy niszczo-

no nie tylko fizycznie. Równocześnie puszczono w ruch gigantyczny aparat 

propagandowy, którego zadaniem był zniszczyć ich moralnie, oblepić błotem 

insynuacji, upodlić duchowo, jednocześnie deformując rzeczywisty obraz ich 
dokonań. Ich książki poszły na przemiał, prywatne zbiory rękopisów, druków  

i czasopism podległy konfiskacie. 

Duch czasu sprzyjał tej akcji. Zdezorientowany świat, jaki wynurzył się  
z wojennej pożogi, kurczowo chwytał się socjalistycznej utopii, czy raczej ko-

lejnego jej wcielenia. W farsowym, tragikomicznym wydaniu powtarzały się 

XIX-wieczne złudzenia, powracała zagubiona w groźnych latach 30-tych ślepa 
wiara w postęp, równość i powszechne braterstwo ludów. Upiory stalinowskich 

czystek przestały straszyć: zbrodnie Hitlera skutecznie przegnały ich pamięć. 

Godzina Sołżenicyna jeszcze nie wybiła. Opinię publiczną w przemożnym stop-

niu formowali Sartre, Picasso, Éluard, Aragon, Neruda, Joliot-Curie, Russell i 
legion im podobnych koryfeuszy pokoju oraz postępu. Kościół katolicki pozo-

stawał w postawie nieufno-wyczekującej wobec przedwojennego świata. Komu-

niści weszli do rządu we Francji, Włoszech, Chile, w Anglii konserwatyści ustą-
pili pola Labour Party, pół Europy pozostawało w rękach ZSRR, świat  doceniał 

ogrom poświęceń i bohaterstwo Armii Czerwonej. Taki był klimat duchowy 

epoki.  
W samej Polsce grunt pod monopol lewicy przygotowany był już wcze-

śniej. Trzon polskiej inteligencji został wytrzebiony podczas wojny. W zasadni-

czej mierze dotyczyło to – przy całym zróżnicowaniu – prawicowej. Spośród 

niedobitków przeważali inteligenci o rodowodach radykalno-lewicowych, nie-
koniecznie zresztą komunistycznych. Oni też po 1945 r. najszybciej przyjęli 

nowe „reguły gry”. Konkurencji praktycznie nie było; ta, która przetrwała, albo 
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pozostawała na emigracji, albo walczyła w zbrojnym podziemiu, zapełniała sta-

linowskie więzienia, albo wreszcie wybierała całkowitą emigrację wewnętrzną, 
próbując przynajmniej ocalić swą „prywatność”, co też nie było wcale łatwe. 

Teren dla ekspansji lewicy był zatem oczyszczony dokładnie. Niezwłocznie też 

przystąpiła ona do tworzenia kadr nowej „socjalistycznej” inteligencji, znajdując 
potężne zaplecze dzięki uruchomieniu procesów masowego awansu społeczne-

go, obejmującego setki tysięcy robotników i chłopów. Tak oto system otaczał się 

nieprzebranym zastępem janczarów, uformowanych na jego obraz i podobień-
stwo, zawdzięczających mu wszystko i ślepo oddanych. Jednak nawet wielu 

ludzi myślących uwodziła nie tylko perspektywa karier; oprócz zwykłego stra-

chu bądź niepohamowanej ambicji w objęcia „diamatu” pchały niektórych złu-

dzenia – intelektualnej a nieraz także moralnej natury – jakie wiązali z marksi-
zmem, dostrzegając w nim obietnicę rozwikłania wszystkich problemów dręczą-

cych ludzkość, coś na kształt kamienia filozoficznego nadchodzącej epoki. O 

wyborach ówczesnych nie zawsze decydowały względy koniunkturalne. Do 
wyobraźni wielu mogły też sugestywnie przemawiać pozory szerokiej demokra-

tyzacji, reforma rolna, przystąpienie do likwidacji resztek analfabetyzmu, etc. 

W tym klimacie duchowym, atmosferze niepewności i wahań – dla prawicy 

pozostawało coraz mniej miejsca. Niebawem została ona zepchnięta na pozycje 
ostateczne, na ostatnią linię oporu, przebiegającą już tylko wewnątrz ludzkich 

serc i umysłów, głównie w sferze wiary, szacunku dla tradycji i respektowania 

nawet w najtrudniejszych warunkach podstawowych wartości etycznych. Jedy-
nym jej instytucjonalnym bastionem, szturmowanym ze wzmagającą się furią, 

pozostawał Kościół katolicki. W niedługim czasie i on zmuszony był ograniczyć 

się do obrony owych ostatecznych fundamentalnych pozycji: ostatnią próbą 
formułowania nie-lewicowej myśli społecznej (na gruncie katolickiej etyki spo-

łecznej) była publicystyka chadecko-narodowego „Tygodnika Warszawskiego”, 

zlikwidowanego przez władzę w r. 1948. Pomny tych doświadczeń, a przy tym 

posiadający odmienną formację ideową, „Tygodnik Powszechny” nawet nie 
próbował zajmować tak wysuniętego w owym starciu idei przyczółka. Swoją 

„linię Maginota” przesunął w sferę kultury katolickiej, co wszakże przedłużyło 

jego istnienie do 1953 r. 
W ten sposób zapanowała kompletna pustka, powstało zjawisko swoistej 

prawicowej próżni. Niedobitkom dawnych prawicowych elit całkowicie odebra-

no głos, zaś najmniej na lewicową indoktrynację podatna warstwa społeczna – 
chłopi, mogli reagować tylko na poziomie odruchów, kamieniejąc w zawziętym 

uporze i strzegąc wiary przodków. Ów opór, tak bezcenny zwłaszcza w sferze 

moralnej (choć zarazem stwarzający też fakty dokonane), z oczywistych wzglę-

dów nie posuwał ani na jotę myśli prawicowej, nie przyczyniał się do cyrkulacji 
idei. Niestety, wówczas nie mogło być inaczej. 
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Andrzej Stanisławski w swych Monologach zwraca uwagę na rzadko poru-

szany aspekt monopolu lewicy w latach stalinowskich. Chociaż ideologią panu-
jącą stał się marksizm-leninizm, to jednak niemarksistowska, czy może niezu-

pełnie leninowska myśl lewicowa mogła egzystować spokojnie na marginesach, 

a nawet rozwijać się dzięki korzystaniu z infrastruktury materialnej, stworzonej 
dla marksistowskiej indoktrynacji. Myśl prawicowa, niewykładana na uniwersy-

tetach, odcięta od kontaktów z Zachodem, pozbawiona możliwości edytorskich, 

schodziła powoli do roli elementu tylko historycznego. Historycznego to nawet 
za wiele powiedziane. Gdybyż przynajmniej można było poznawać jej historię, 

studiować starych mistrzów. Jednak i to zostało zakazane; wprawdzie całą bez 

wyjątku historię fałszowano bezpardonowo, lecz zwłaszcza ten jej wycinek pod-

legał kasacji absolutnej. Gdyż właśnie o to chodziło, by żaden wątek prawico-
wego dorobku nie dotarł do nowych aspirantów wiedzy w stanie oryginalnym, 

by nie móc sobie wyrobić własnego nań poglądu. Pozostawały tylko narzucone 

oceny, czyli zbiór epitetów.  
Tymczasem około roku 1954 – na fali rodzącego się po śmierci Stalina 

fermentu ideologicznego – ożywiły się znacznie nurty myśli lewicowej, próbu-

jącej podważyć niektóre dogmaty komunizmu. Rewizjonistyczne tendencje, z 

których jedne usiłowały szukać zagubionych korzeni „autentycznego” socjali-
zmu, a inne odkrywały „prawdziwego” Lenina, lub też „młodego” Marksa prze-

ciwstawiały „staremu” – z wolna rozsadzały zmurszały gmach stalinowskiej 

ortodoksji. 
Z czasem, z owych poszukujących marksistów, popadających w coraz to 

nowe względem doktryny herezje, miały wyłonić się zbuntowane środowiska 

tzw. lewicy laickiej, których ostateczne zerwanie z władzą komunistyczną na-
stąpiło w marcu 1968 roku. Jeszcze później, w połowie lat 70-tych,

 
środowiska 

te utworzyły trzon jawnej opozycji polskiej, odgrywając w niej dominującą rolę. 

Zasługi tych środowisk, zorganizowanych przede wszystkim w strukturach 

KOR-u, są niewątpliwe – zwłaszcza w dziele przełamania bariery strachu  
i niemocy społeczeństwa oraz w ożywieniu autentycznego życia politycznego. 

Nie sposób również podważyć ich wkładu w rozwój niezależnej kultury, ol-

brzymiego dorobku wydawniczego i czasopiśmiennego. Wpływ tej formacji na 
powstanie i ewolucję „Solidarności” był zgoła zasadniczy. 

Dominacja opozycyjnej lewicy w polskiej rzeczywistości ostatnich kilku lat 

przyniosła również rezultaty ujemne. Poczyniła znaczne spustoszenia w świa-
domości społecznej, w gruncie rzeczy petryfikując szereg komunistycznych 

stereotypów, zubażając wachlarz ideowych propozycji i dość apodyktycznie 

próbując zaprowadzić „monokulturę polityczną”, kształtowaną wedle własnych 

wzorów, opartą na tradycyjnym etosie lewicy. Odrębnym problemem jest ocena 
konkretnych posunięć politycznych, inspirowanych przez tę formację. 
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Nasuwa się wszakże pytanie, dlaczego lewica również w niezależnym życiu 

politycznym odgrywała tak poważną rolę? Przecież w połowie lat 70-tych (cóż 
dopiero mówić o okresie posierpniowym) powstał w Polsce prawdziwie „wolny 

rynek” idei, rzeczywisty pluralizm opcji i poglądów politycznych. Co stało na 

przeszkodzie odrodzenia się myśli prawicowej (w wielorakim kształcie) zdolnej 
konkurować z lewicą? 

Odpowiedzi dostarcza przywołana tu nieco wcześniej historia najnowsza. 

Owszem, inicjatywy i grupy prawicowe powstawały, lecz rodziły się niczym 
Feniks z popiołów. Wychynąwszy z niebytu, nie znajdowały naturalnego opar-

cia, zakorzenienia w świadomości i tradycji społecznej. Indoktrynowane przez 

ponad 30 lat społeczeństwo niepostrzeżenie wchłonęło w siebie swojego rodzaju 

podatność, czy może „podświadomość” lewicową, przenikającą również sferę 
wiary i moralności. Zabrakło autorytetów, mistrzów, nauczycieli, mogących 

ukazać alternatywę. Przez te 30 lat zerwana została naturalna ciągłość, powstała 

ziejąca pustką luka, którą usiłowali – z opłakanym na ogół skutkiem – zasklepić 
nieliczni zresztą epigoni, przeżuwający nietwórczo myśl nieżyjących już mi-

strzów z minionej epoki. 

Ich zazwyczaj pełne dobrej woli wysiłki reprezentowały wszakże tak niski 

poziom intelektualny, grzeszyły takim anachronizmem, że stare, odgrzebane  
z popiołów niepamięci idee, pozbawione w dodatku współczesnej wykładni – 

stawały się łatwym celem lewicy, ośmieszającej je bez pardonu. Ludzie lewicy, 

wykształceni i oczytani, posiadający europejski nierzadko polor i ogładę oraz 
wpływowe koneksje w opiniotwórczych kołach zachodnich intelektualistów, 

błyskotliwi, sprawni i dobrze zorganizowani, skutecznie dyskontujący swą hero-

iczną legendę 68 roku – tak dalece górowali nad swoimi przyciężko solennymi 
adwersarzami, że zawładnięcie młodymi zwłaszcza umysłami i zdobycie licznej 

klienteli politycznej dokonało się niemal samoistnie, bez większego wysiłku. 

Przyszło to tym łatwiej, że wytwory ich myśli przedstawiane były zawsze w 

atrakcyjnym – również intelektualnie – „opakowaniu”. Ze sztuki, literatury, 
zwłaszcza poezji, potrafili uczynić znakomity wehikuł, przy pomocy którego ich 

własne idee docierały do „górnych” warstw społeczeństwa. Mieli swoich po-

etów, swoich bardów, swoich współczesnych trubadurów. Mieli swoją legendę. 
Praktycznie nie mieli tylko jednego: politycznej konkurencji. 

 

 
 

Konkurencji takiej nie mógł stanowić ROPCiO, nieposiadający spójnej ideolo-

gii, odwołujący się do kilku naraz – w dodatku niezbyt koherentnych – wątków 

tradycji, na domiar przeżarty waśniami zambicjonowanych działaczy. Zaledwie 
pozory konkurencji zdołał stworzyć KPN, który mimo szumnych niepodległo-

ściowych haseł nie potrafił zapewnić sobie szerszej bazy społecznej: 13 grudzień 
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okazał całą jego słabość. Dla odmiany neokonserwatywna grupa skupiona wokół 

pisma „Res Publica” raczej dystansowała się od ideowych i politycznych spo-
rów, zajmując stanowisko dociekliwego, ale i chłodnego obserwatora rzeczywi-

stości. Z kolei grupa „Głosu” gros
 
wysiłków przeznaczała na wewnętrzną dyfe-

rencjację w łonie KOR-u, nie potrafiąc lub nie chcąc zerwać z nim ostatecznie i 
pójść wyłącznie własną drogą; owo uwikłanie skazało „Głos” na ciągłą ideową i 

polityczną szarpaninę. „Oficyna Liberałów” posiadała zbyt słaby społecznie 

zasięg oddziaływania: propagowane przez nią idee liberalno-prawicowe z tru-
dem przebijały się przez mur powszechnej obojętności i niezrozumienia. 

Środowisko Ruchu Młodej Polski, od początku wyraziste ideowo, wywiera-

jące pewien wpływ na umysły części młodego pokolenia, do 13 grudnia zdążyło 

wprawdzie postawić trwały fundament własnej tożsamości ideowej, jednak za-
czątki własnej refleksji politycznej były zbyt skromne, a głos RMP w skali spo-

łecznej słabo słyszalny. 

Młoda prawica polska nieomal po omacku uczyła się stawiać pierwsze kro-
ki. 

 

3. Negatywna płaszczyzna sporu – mity lewicy 

Zanim spróbuję odpowiedzieć na tytułowe pytanie „Jaka prawica jest Polsce 
potrzebna?” oraz wyjaśnić, dlaczego w ogóle jest potrzebna – proponuję, dla 

większej jasności, zacząć od „oczyszczenia przedpola”. 

Spróbujmy zatem na początek sformułować ujęcie negatywne, wyznaczają-
ce wstępny obszar ideowego starcia z myślą i etosem lewicy. W pierwszej kolej-

ności trzeba zakwestionować kilka klasycznych mitów lewicy, będących albo 

czczym werbalizmem, albo zwykłą uzurpacją. Uproszczenia owe stanowią 
wprawdzie znak rozpoznawczy polskiej lewicy opozycyjnej, część z nich wsze-

lako posiada wymiar i zasięg uniwersalny. 

1. Mit przyznający lewicy monopol wrażliwości na krzywdę społeczną, 

wszelkie formy wyzysku i niesprawiedliwości socjalnej. Jeśli taka wrażliwość 
występowała, to przecież nie tylko w tym kręgu ideowym. Warto przypomnieć 

osiągnięcia, jakie – na samym tylko polskim gruncie – ma w tej kwestii ruch 

narodowy, konserwatywny, tradycyjno-ludowy oraz chrześcijańsko-społeczny. 
Stwierdzić trzeba dobitnie, że takiego monopolu nikt lewicy nie przyznał, poza 

nią samą. 

2. Mit stawiający lewicę w rzędzie koryfeuszy postępu. Postępu, odrzuca-
jącego tradycję, zrywającego więzy łączące przyszłość z przeszłością, postępu 

pojmowanego w tym kręgu najczęściej jako prosty, linearny ruch ze stałą ten-

dencją wzrostu. Wedle tej definicji wszystko co nie jest postępowe, jest wstecz-

ne i reakcyjne. Należałoby tu uwypuklić zadufanie i dogmatyzm, przejawiające 
się w lewicowej interpretacji historii, a także absolutyzowanie procesów ekono-

micznych i dorobku wszelkich rewolucji, od francuskiej poczynając. 
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3. Mit przyznający lewicy prymat intelektualny i oświecone przewodnic-

two w kulturze, w tym również w polskiej. Trzeba wykazać, iż pomimo niewąt-
pliwych nierzadko osiągnięć, nie był to bynajmniej nurt dominujący w polskiej 

kulturze i dla niej typowy, a już z pewnością nie udało mu się osiągnąć tak prze-

nikliwej głębi i tak przybliżyć się do prawdy, również artystycznej – jak to 
uczyniła kultura inspirowana przez chrześcijaństwo. Dodać warto, że mit ten 

gruntowała polityka kulturalna komunistów, dość szczelnie w ciągu minionego 

40-lecia odgradzająca Polaków od nie-lewicowej kultury, zarówno rodzimej, jak 
i zachodniej – lansująca natomiast niemal wyłącznie model kultury „postępo-

wej”, albo powstałej w kręgu myśli marksistowskiej, albo przynajmniej dającej 

się przezeń „oswoić” lub zaanektować. 

4. Mit uproszczonego egalitaryzmu, którego hasła mają moc zjednywania 
głównie dołów społecznych i ludzi liczących na awans społeczny najtańszym 

kosztem, co bywa przyczyną wielu rozczarowań i konfliktów oraz antagonizuje 

poszczególne warstwy bałamuconego w ten sposób społeczeństwa. Teoria 
uproszczonej równości w praktyce oznacza „równanie w dół”, sprzyja procesom 

wulgarnej niwelacji społecznej, stanowi też podłoże, na którym rozwijać się 

mogą nastroje antyinteligenckie, antyelitarne. Jest ona także dogodnym punktem 

wyjścia dla szeregu akcji socjotechnicznych, wymierzonych w jednostki samo-
dzielne, przedsiębiorcze i obdarzone własną inicjatywą; pod pretekstem np. dzia-

łań antyspekulacyjnych może uderzać w zaradnych rzemieślników czy zamoż-

nych rolników. Mit ten sprzyja również utrwaleniu „przodującej roli klasy ro-
botniczej”, umacniając w robotnikach, z pewnością najliczniejszej warstwie 

społecznej, przeświadczenie o jej wyjątkowości, omnipotencji i niezawodnym 

„klasowym instynkcie”. Pod wpływem lewicowej frazeologii w kleszcze takich 
stereotypów wpadła również „Solidarność”. 

5. Mit rewolucji i „rewolucyjności”, jako podstawowej i wypróbowanej 

metody wpływania na zmianę warunków politycznych i społecznych. Urzecze-

nie rewolucyjną frazeologią znalazło również odbicie w systemie skojarzeń, 
pojęć i haseł lewicowej opozycji („Bój to ich będzie ostatni”, „Długi marsz”, 

„przejście wojska na naszą stronę jak w lutym 1917 roku”, „Czerwony sztandar” 

hymnem „Solidarności”, etc., etc.). Stąd też bierze się mit rozstrzygającego 
wszelkie problemy strajku generalnego, jako najpotężniejszej, z założenia zwy-

cięskiej broni społeczeństwa oraz ogólne absolutyzowanie aktywności strajko-

wej, jak również spektakularnych, dynamicznych form protestu (demonstracje 
uliczne). Z drugiej strony mit ten pozwala zaakceptować metody nihilistyczne, 

właściwe specyfice „sytuacji rewolucyjnej” (np. propagowanie „żółwiej pracy” 

lub nawet sabotażu), wychodząc z założenia, że „im gorzej tym lepiej”. Pogłosy 

mitu wszechogarniającej rewolucji światowej pobrzmiewają także w koncep-
cjach wysuwających – w myśl hasła „Za wolność waszą i naszą” – idee wielona-

rodowych bądź też ponadnarodowych akcji, mających zasadniczo zmienić sto-
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sunek i układ sił w naszym rejonie Europy. W takim klimacie duchowym mogło 

powstać Posłanie do narodów i ludzi pracy Europy Wschodniej, ten prawdziwy 
pomnik politycznej nieodpowiedzialności. Myśleniu temu towarzyszy na ogół 

tendencja do przeceniania pomocy Zachodu, a zwłaszcza wszelkich możliwych 

czynników „postępowych” („Lewica zachodnia jest najlepszym sojusznikiem 
sprawy polskiej”). Dobro oraz interes własnego narodu łacno można roztopić w 

tak pojmowanym „internacjonalizmie”. 

6. Mit praw człowieka, traktowanych jednostronnie, jako dominacja praw 
nad powinnościami, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia naturalnej har-

monii obu tych elementów. Wiąże się z tą postawą swoisty hedonizm społeczny, 

propagowanie życia ułatwionego, którego jednym z wcieleń jest zabsolutyzowa-

na idea państwa opiekuńczego, zdolnego uwolnić jednostkę od wszelkich trosk o 
byt materialny i bezpieczeństwo socjalne. W koncepcjach tych, nader zresztą 

ogólnikowych, kryje się groźna tendencja pasywizmu społecznego, tym więcej 

paradoksalna, że przecież równolegle lewica lansuje postawę aktywności. 
7. Mit apaństwowości częściowo wyjaśnia powyższy paradoks. Albowiem 

negowanie roli państwa i charakterystyczny dla myśli lewicowej brak refleksji 

państwowotwórczej stanowią złudzenia, że struktury państwa dadzą się zastąpić 

mgławicową wizją bliżej nieokreślonych tworów samorządowych, systemem 
„rad robotniczych” etc. Stąd krok tylko do forsowania idei-substytutów: „pań-

stwa” lub „społeczeństwa” podziemnego. Owe trendy niosą groźbę trwałego 

antagonizmu państwo-społeczeństwo, szerząc postawy anarchiczne i nihilizm 
mogący w odległej perspektywie poważnie utrudnić rzeczywistą odbudowę su-

werennej państwowości polskiej.  

8. Mit polityki jako gry, stanowiącej luźną kombinację wielu możliwych 
rozwiązań. Przeświadczenie to zakłada prymat taktyki (elastycznych zwrotów  

i koniunkturalnej często giętkości) nad fundamentalnymi kanonami etyki (silnie 

akcentowanej werbalnie). Ten sposób rozumowania i odczuwania pozwala lewi-

cy na bezbolesne porzucenie „niewzruszonych” do niedawna zasad i pryncypiów 
ideowych, umożliwiając np. w przeszłości aktywne uczestnictwo  

w sporach frakcji partyjnych, zaś ostatnio zmianę kursu wobec Kościoła, które-

go rozstrzygający wpływ na postawy społeczne został wreszcie przez ludzi lewi-
cy dostrzeżony i doceniony, nawet jeśli wielu z nich wciąż pozostawało na pro-

gramowych pozycjach ateistycznych (a niektórzy nadal reprezentują „walczący 

ateizm”, częściej zresztą w tym kręgu określany jako „antyklerykalizm”). Towa-
rzyszy temu, a właściwe zeń wynika mit aktywności, to, co określić można mia-

nem „aktywności nałogowej”. Aktywność ta ma charakter permanentny. Ruch, 

działanie jest wszystkim, zanik aktywności lub choćby jej osłabienie oznacza 

polityczną śmierć. Trzeba więc działać bez względu na okoliczności, ducha cza-
su, klimat społeczny; trzeba działać, gdyż w przeciwnym razie wypada się z gry, 

schodzi na margines wydarzeń. Dobitnym przykładem takiego rozumowania 
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lewicy były wezwania do strajku generalnego i próby organizowania manifesta-

cji ulicznych. Czyniono to nie oglądając się na koszty, nawet wówczas, gdy 
oczywisty już był brak społecznej akceptacji dla takich – w powszechnym od-

czuciu pozbawionych szans powodzenia – form protestu.  

9. Mit demokracji, a właściwie fetysz pandemokratyczny. Demokratyczne 
w koncepcjach lewicy powinno być wszystko, nawet opozycja jest „demokra-

tyczna”. Wszystko – zazwyczaj oznacza nic. Werbalizm demokratyczny lewicy 

paradoksalnie skrywa podobną pustkę treściową, jak propagowane zbitki komu-
nistów w rodzaju „demokracji socjalistycznej”. Niekiedy lewica przeciwstawia 

„demokrację polityczną” „demokracji społecznej”, co stanowi zwykły sofizmat, 

gdyż w tym ujęciu rozróżniać można najwyżej równość polityczną od równości 

społecznej. W praktyce lewica pojmuje demokrację jako rodzaj nieustającego 
wiecu politycznego ze skłonnościami do wyradzania się w ochlokrację. Stąd 

bierze się też preferowanie form bezpośrednich, np. referendów – przy jednocze-

snej tendencji (widocznej zarówno przed Sierpniem, jak i w okresie „Solidarno-
ści”) do swoistego „centralizmu demokratycznego”. Mówiąc najogólniej lewi-

cowe widzenie demokracji bliższe jest – wedle klasycznego podziału – wersji 

„treściowej” aniżeli „formalnej”. 

10. Mit wszechmoralności, uniwersalnego humanizmu oraz tolerancji wobec 
innych przekonań. Mit ten posiada znamiona moralnej tyranii, czy – jak go okre-

śla ks. prof. Tischner – „moralnej demagogii”. Warto w tym miejscu dla ilustra-

cji przytoczyć dwa fragmenty książki Tischnera Polski kształt dialogu, gdzie 
autor analizując poglądy Jana Strzeleckiego i Adama Michnika, odsłania me-

chanizmy tej „moralnej demagogii”: 
 

Strzelecki dokonując coś na kształt apriorycznego definiowania ideałów – mówi, że 

socjalizmem jest to, co zawiera w sobie najszlachetniejsze wartości, jakie ludzkość 
od stuleci uznaje za swe najszczytniejsze cele. Czym jest socjalizm? Jest tym, co 

najszczytniejsze. Czym jest to co najszczytniejsze? Socjalizmem. Taki sposób 

uprawiania refleksji etycznej to zwykły błąd petitio principii. Strzelecki jest wybit-

nym socjologiem, który jednak na poziomie krytycznej refleksji etycznej nie prze-

kracza poziomu naiwności. Może zresztą nie chce go przekroczyć. (…) W sumie 

jest to świadectwo o braku moralnej alternatywy. Kto sobie tak zdefiniował ideał, 

ten nie miał już innego wyjścia, jak „zasadniczo zaakceptować system”  

a spierać się jedynie o wykonanie. Z tej zasadniczej akceptacji brały się też potem 

wszystkie niepokoje i wyrzuty sumienia pokolenia, o którym mowa. 

 

I drugi fragment: 
 

Pewien niepokój wywołuje jedynie ogólność i wieloznaczność zasad określających 

własne stanowisko A. Michnika. Co znaczy „demokratyczny socjalizm” i „laicka 

lewica”? „Demokratyczny socjalizm” – jak sobie przypominamy – głosi: „idee 

wolności i tolerancji, idee suwerenności osoby ludzkiej i wyzwolenia pracy, idee 
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sprawiedliwego podziału dochodu narodowego i równego startu dla wszystkich; 

zaś zwalcza: szowinizm i ucisk narodowy, obskurantyzm i ksenofobię, bezprawie  

i krzywdę społeczną”. To wszystko jest wzniosłe, godne szacunku, piękne. Ale czy 

do końca domyślane? Po pierwsze idea demokracji kryje w sobie myśl, że osta-

tecznym podmiotem władzy jest cały naród-lud, bez względu na różnice klasowe, 
natomiast idea socjalizmu zawiera myśl, że podmiotem tym jest przede wszystkim 

„przodująca klasa narodu” – proletariat przemysłowy; pojęcie demokratycznego 

socjalizmu jest więc z czysto teoretycznego punktu widzenia jak pojęcie kwadra-

towego koła. Po drugie: patrząc wciąż z punktu widzenia czystej teorii, taka defini-

cja ideałów lewicy jest błędnym kołem, ponieważ najpierw ustanawia pewien ideał, 

potem określa z góry, że taki właśnie ideał jest socjalistyczny, po czym nie pozo-

stawia już miejsca dla żadnej alternatywy etycznej. Po trzecie:  

z praktycznego punktu widzenia rzecz pachnie jakąś formą „moralnej demagogii”, 

bo cóż mi pozostaje, jeśli nie poprę ideałów laickiej lewicy? Nic, tylko „szowi-

nizm, ucisk narodowy, obskurantyzm, bezprawie” i inne tym podobne okropności. 

Kiedyś, za stalinizmu, nie mieliśmy wyjścia, bo nie pozwoliły na to „żelazne prawa 
dziejów”, dziś także nie mamy wyjścia, bo nie pozwala na to wzniosła – rzekłbym 

nawet: nazbyt wzniosła – etyka „demokratycznego socjalizmu”. Zamieniliśmy po-

ziom rozważań, ale struktura jakby pozostała.  

 

Prof. Tischner jest księdzem, co może tłumaczy subtelną, wręcz dobrotliwą 

łagodność tonu tej polemiki. Niemniej istota rzeczy została ukazano jasno  

i dobitnie. Bowiem wbrew deklaracjom lewica nie zwykła przebierać w środ-
kach zwalczając wszystkich inaczej myślących. W rzeczywistości nietolerancja 

lewicy nie znajduje chyba swojego odpowiednika. Przeciwnik ideowy lub poli-

tyczny powinien być unicestwiony moralnie oraz intelektualnie, przyszpilony 
jednocześnie dyskwalifikującym go epitetem. Podręczny słownik „polemiczny” 

lewicy zawiera tych epitetów znacznie więcej niźli cytowany przez ks. Tischnera 

wykaz: wstecznictwo, reakcjonizm, klerykalizm, nacjonalizm, zaściankowość, 
czarnosecinność, kult maryjny, spiskowa teoria dziejów, siermiężność, polono-

centryzm, endeckość (niekiedy: endokomuna), prawicowość etc., etc. 

Osobnym słowem-wytrychem jest antysemityzm, broń najcięższego kali-

bru, cios decydujący i ostateczny, którym przygwoździć można najoporniejsze-
go adwersarza. Od takiego wyroku nie ma już odwołania. Stosunek do kwestii 

żydowskiej traktowany jest jako fundamentalny probierz moralności, inne kryte-

ria etyczne, pozostałe kategorie oceny schodzą na plan dalszy, są nieistotne. W 
przypadkach skrajnych (Jan Józef Lipski) nabiera to cech jawnego absurdu, któ-

rego nie mogą przesłonić nawet najszlachetniejsze intencje, zaś inkwizytorskie 

zacięcie, z jakim tropi się i demaskuje domniemanych antysemitów, przypomi-
na… antysemityzm à rebours. Dzieje się dokładnie tak, jak to opisał ks. Tisch-

ner: np. postulat „częściowej judaizacji kultury polskiej”, autorstwa J. J. Lip-

skiego – stawia wszystkich powątpiewających w sensowność takiego pomysłu w 

sytuacji rozpaczliwej: niewyrażenie natychmiastowej aprobaty jest automatycz-
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nie równoznaczne z akcesem do obozu „czarnosecinnego”; nie jesteś za judaiza-

cją kultury polskiej, więc jesteś przeciw judaizacji, ergo jesteś antysemitą. 
Skrajnym „anty-antysemitom” trafia się iść jeszcze dalej. Kwestia żydowska, w 

każdym razie w Polsce, dziś nie istnieje – powiadają. Zatem sam akt jej podnie-

sienia jest wywoływaniem upiorów, jest więc aktem antysemityzmu. Niekiedy 
odnieść można wrażenie, że Żydzi w ogóle nie istnieją: wymyślili ich antysemi-

ci. Na podobnej zasadzie wymysłem „prawicowego ciemnogrodu” są masoni – 

zabójczy dowcip o „Żydach, masonach i cyklistach” skutecznie odstraszy nie-
ostrożnego śmiałka, który coś słyszał o procesie loży P-2, lub czytał poświęcone 

masonerii dokumenty Stolicy Apostolskiej i nieśmiało przebąkuje, że może jed-

nak coś jest na rzeczy… Z kolei trockizm jest pustym terminem ukutym przez 

propagandę partyjną; należałoby mniemać, że wydawnictwa „Imprekor”, kolpor-
towane w Polsce na dużą skalę – są produktem specjalnej komórki dezinforma-

cyjnej MSW… 

To nie tylko ironia. Poprzez stosowanie presji, mającej wszelkie cechy 
szantażu moralnego, lewica stworzyła szereg nieprzekraczalnych tabu, tematów 

„kompromitujących w towarzystwie”, „wstydliwych”, których poruszać nie 

można i nie wypada – pod groźbą narażenia się na śmieszność lub dysfamię. 

Lewica posiada wielu znakomitych publicystów. Kiedy trzeba, nie waha się 
wszelako wypuścić w bój polemicznych rębajłów (np. Jan Walc

2
, Jacek Biere-

zin
3
), gotowych przy pomocy brutalnego paszkwilu zdyskredytować i ośmieszyć 

każdego posiadacza odmiennych poglądów, unicestwić moralnie każdego prze-
ciwnika. 

Stosowanie w polemice chwytów bezwzględnych bynajmniej nie kłóci się z 

deklarowanym humanizmem. Humanizm to osobliwy, zarazem jednostkowy  
i uniwersalny, z jednaką troską pochyla się nad poszczególnym człowiekiem  

i bierze w ramiona całą ludzkość. Zdarza mu się wszakże zgubić coś po drodze: 

parę naturalnych, organicznych wspólnot – z narodem i rodziną na czele. Ten 

szczególny humanistyczny łańcuch posiada właściwie tylko dwa ogniwa: pierw-
sze i ostatnie. Naród, jeśli w ogóle istnieje, to najwyżej jako jedna z kilku moż-

liwych, z reguły socjologiczna, kategoria opisu rzeczywistości. Nie odmawiam 

ludziom lewicy patriotyzmu, jednak bywa on często dość swoiście rozumiany. 
Np. musi zdumiewać wręcz sadomasochistyczną skłonność, z jaką  

J. J. Lipski smaga i biczuje narodową tradycję, dopatrując się w niej niemal wy-

łącznie barw ciemnych i spraw wstydliwych. Uderzać musi gwałtowność, z jaką 
wynajduje on coraz to nowe przykłady narodowej sromoty i hańby, z jaką gro-

madzi kolejne dowody wciąż nieokupionych win i zbrodni, których dopuszczali 

się Polacy wobec Żydów, Niemców, Rosjan, Ukraińców, Białorusinów. Litwi-

nów. Nic dziwnego, że wiele jego argumentów (np. quasi-historyczne racje, 
potwierdzające pretensje Niemców do części polskich ziem) staje się łatwym 

celem komunistycznej propagandy, ułatwiając jej sięganie do zardzewiałego 
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nieco, niemieckiego straszaka. Ale bo też konstrukcje myślowe tego narodowe-

go masochisty bynajmniej nie wywodzą się z ducha posłania biskupów polskich 
do biskupów niemieckich („Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”), owego 

świadectwa prawdziwej miłości chrześcijańskiej i politycznego rozumu – sta-

nowiąc jego parodię, przykład jednostronnego zaślepienia. 
Wrażliwość lewicy na problemy mniejszości narodowych, nieugięta obrona 

praw tych mniejszości – przeciwstawiana bywa często zagrożeniom niwelujące-

go nacjonalizmu prawicy. Różnie z tym w historii, także polskiej, bywało. Zda-
rzyło się przecież i tak, że niektóre mniejszości, nabywszy szereg przywilejów i 

praw, nie poczuwały się do żadnych względem prawodawcy (czyli państwa pol-

skiego) powinności, a
 
potrafiły nieraz odpłacić zwykłą nielojalnością. Zarzut, że 

kwestię mniejszości prawica zawsze i wszędzie traktuje negatywnie, jest czczym 
wymysłem. Dla przykładu w czasach nam współczesnych w amerykańskim 

konserwatyzmie odnalazły się i zdynamizowały silne ruchy etniczne, poprzez 

umocnienie i rozwój organizacji społecznych i zawodowych, lokalnych Kościo-
łów i wspólnot – budujące system naturalnych ciał pośredniczących między 

jednostką a państwem. I jeszcze jeden przykład na monopol wrażliwości spo-

łecznej lewicy. Na długo przed powstaniem lewicowej formacji „zielonych” w 

RFN, konserwatywny rząd Nixona w USA przedmiotem swego zainteresowania 
i konkretnych działań uczynił problemy ekologiczne, ochronę naturalnego śro-

dowiska człowieka. Jednak w przeciwieństwie do niemieckich lewaków, próbu-

jących na owym „odkryciu” zbić kapitał ideowy i polityczny – amerykańska 
prawica nie opatrywała swych działań etykietą postępowości, uważając je za 

sprawę oczywistą i pozaideologiczną, niewymagającą natrętnie hałaśliwej re-

klamy. 
Lewicowy humanizm przejawia się także w bezrefleksyjnym zestawianiu 

polskich dylematów z sytuacją takich krajów jak Salwador lub Chile i manife-

stuje się on w głębokim zaangażowaniu w los uciskanych Murzynów w RPA. 

Niekiedy przybiera postać fascynacji teologią wyzwolenia w Ameryce Płd.  
i konkretyzuje się w kulcie Che Guevary. Kiedy indziej wyraża się w formie 

przekonania, że Polskę zgubiły „banks and tanks” (jednakże, ponieważ czołgi 

bywają i kapitalistyczne i komunistyczne, z przewagą tych ostatnich, zaś banki 
są na ogół burżuazyjne – właśnie banki ponoszą główną odpowiedzialność). 

Humanizm ten bywa też dość selektywny. Jeśli idzie o „własne podwórko”, 

cechuje go przede wszystkim brak umiaru, zaś w przypadkach skrajniejszych – 
ekshibicjonizm etyczny, hałaśliwe obnoszenie swoich krzywd rzeczywistych  

i mniemanych, krzykliwe epatowanie nieszczęściem i przydawanie jego miary 

nawet incydentom na takie miano niezasługującym. Charakterystyczne przy 

tym, że lewica broni do upadłego ludzi sobie bliskich, ale już np. w licznych 
opisach martyrologii czasów stalinowskich niemal zupełnie pomija ofiary  

z innym niż lewicowy rodowodem, a przecież stanowiły one przygniatającą 
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większość. Najczęściej jednak czytamy o wewnątrzpartyjnych dintojrach,  

o czystkach, o tym, jak jedni komuniści byli więzieni i mordowani przez innych 
komunistów. Wszelako o tym, że zanim do tego doszło, jedni i drudzy więzili  

i mordowali niekomunistów, czytamy znacznie rzadziej. Tymczasem losy stada 

pożerających się wzajemnie wilków są dla człowieka niewspółmiernie mniej 
ważne od losów ludzi, pożartych przez owe wilki. 

Nie kwestionuję odwagi ludzi lewicy w przypadkach, gdy pozostaje ona 

bezsporna, nie podważam też przykładów niewątpliwego heroizmu. Zbyt często 
jednak – nazbyt często! – odnieść można wrażenie, iż odwaga ta, wysokiej prze-

cież nierzadko próby, podszyta bywa żądzą poklasku, że liczy się w niej gest, 

spektakularny efekt „legendotwórczy”, że podstawę taką dyktuje nieprzeparta 

chęć „przejścia do historii” za wszelką cenę, nie bacząc na koszty – czy aby w 
każdym przypadku własne? Jest w tym pewna straceńczość, dla niektórych ro-

mantyczna i urzekająca. Cóż wszakże poradzę na to, że mnie kojarzy się ona 

zgoła inaczej, przywodząc raczej stłumione echa nie całkiem przebrzmiałych 
pieśni i okrzyków: „…dziś twój tryumf albo zgon”, „Po nas choćby potop…” 

Może sądzę małodusznie, surowo i niesprawiedliwie? Przyjmuję ten zarzut, jeśli 

go potwierdzi histeria, do tego czasu kontentując się niskiego lotu satysfakcją: 

że jednak nie był to ani
 
„ich”, ani „nasz” – „bój ostatni”. 

 

4. Dokąd zmierza lewica?  

Poniższe uwagi nie aspirują do miana rozważań proroczych. Stanowią raczej 
próbę przewidywania dalszego ciągu zjawisk, rozwijania tendencji już dziś wi-

docznych „gołym okiem”, choć nie zawsze jeszcze dostatecznie uwyraźnionych. 

Po pierwsze więc: widzę powolny zmierzch tej formacji. Oznaki jej stop-
niowego regresu mnożą się, lewica zaczyna tracić grunt pod stopami. Już prze-

żyła swoje apogeum, już postradała swój pierwotny impet. Znalazła się w od-

wrocie. To jeszcze nie upadek. Ale to już schyłek, nieuchronne schodzenie ze 

szczytów. 
Lewica oficjalna i panująca już wcześniej zatrąbiła na ideologiczny odwrót. 

Rządzący w Polsce komuniści chyłkiem, nieco wstydliwie zwinęli swoje prole-

tariackie sztandary, rozpłynął się bez śladu rewolucyjny patos, portrety broda-
tych, łysawych bądź wąsatych Ojców Założycieli z wolna pokrywa kurz, z rzad-

ka już tylko strzepywany przy odświętnych okazjach. Prawdziwych, „wierzą-

cych” komunistów już nie ma. Dawny zapał wywietrzał, pozostały rytualne 
gesty i zaklęcia. Niewzruszone pryncypia poszły do lamusa; socjalizm zreduko-

wał się do „realnych” rozmiarów, przygłuchła wrzawa i zgiełk, niecone przez 

„walkę klas”. Już nie „lud pracujący”, lecz „naród” wkroczył do śródmieścia 

oficjalnej terminologii. „Racja stanu” oraz „interes państwa” usunęły  
w cień „dyktaturę proletariatu”. W ten sposób rzeczywistość bierze odwet na 

ideologii, która nawet dla samych komunistów zredukowała się do zbioru mar-
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twych formułek. Ów ideologiczny odwrót przechodził różne fazy; w prawdziwą 

„dezercję” przeobraził się w dekadzie gierkowskiej, którą historycy marksizmu 
nazwą zapewne „odchyleniem burżuazyjnym”. Wraz z początkiem kadencji gen. 

Jaruzelskiego nastąpiło stadium nie tyle nawet „militaryzacji” władzy, ile jej 

„upaństwowienia”. W obecnej fazie państwo stało się racją najwyższą, tworem 
nadrzędnym wobec innych bytów, takich jak partia, klasa robotnicza etc. 

Również lewica opozycyjna rozpoczęła swój manewr odwrotowy. Czy było 

to jednak wycofywanie się na „z góry upatrzone pozycje”? Chyba nie, ewolucję 
tę wymusiła także presja rzeczywistości, konieczność liczenia się z jej wymo-

gami. 

W owym procesie wyróżnić można trzy wyraźnie zaznaczone stadia. Rok 

1968 stanowił kres złudzeń, jakoby możliwym było rozsadzenie partii komuni-
stycznej od wewnątrz; punkt szczytowy dla tej tendencji, Modzelewskiego  

i Kuronia List otwarty do członków partii okazał się fiaskiem. Objawiła się lewi-

cy oczywista prawda, że opozycja poza społeczeństwem skazana jest na uwiąd. 
Nastąpiło zatem otwarcie na zewnątrz. 

Kolejny zwrot zapoczątkował Adam Michnik książką Kościół, lewica, dia-

log, wydaną w połowie lat 70-tych. Oznaczała ona wyciągnięcie konsekwencji  

z błędów dotychczasowej strategii. Świadczyła o tym, że lewica laicka zdała 
sobie w końcu sprawę z roli Kościoła katolickiego w Polsce, iż uzmysłowiła 

sobie wpływ religii na postawy i zachowania społeczne. Stało się dla niej jasne, 

że trwając na pozycjach tradycyjnego, zapiekłego antyklerykalizmu, pozostając 
wierna swojemu laickiemu etosowi – nie przemoże powszechnej nieufności, nie 

zdoła przeniknąć do szerszych warstw społeczeństwa katolickiego, nie potrafi 

pozyskać go dla własnych, tak obcych jego naturze, idei. Książka Michnika 
próbowała przełamać dotychczas nieprzekraczalne tabu – i cel swój po części 

osiągnęła. 

Sygnał do następnego zwrotu dał również Adam Michnik, publikując – już 

po 13 grudnia 81 – esej Rozmowa z cytadeli, którego doniosłość porównałbym  
z wagą, jaką posiadała wymieniona uprzednio książka. W ślad po Kościele, 

Michnik przełamał, a w każdym razie podważył kolejne tabu lewicy: tradycję 

oraz myśl narodową (już wcześniej w ujęciu krytycznym wziętą „pod światło” 
przez Barbarę Toruńczyk). Tym samym w refleksji lewicy pojawiło się w zupeł-

nie nowym oświetleniu – pojęcie narodu, pojęcie do niedawna jeszcze równie 

obce i negatywne, jak Kościół, jak religia. Wprawdzie Michnik rozszczepia kor-
pus tradycji narodowej na dwie części, znakiem dodatnim opatrując myśl poli-

tyczną Popławskiego i Dmowskiego, zaś ujemnym tzw. mentalność endecką – 

tym niemniej klątwa została uroczyście zdjęta, lody przełamane. 

Zwłaszcza te dwa ostatnie przełomy są – moim zdaniem – charakterystycz-
ne dla ewolucji lewicy. W obu przypadkach zmianę kursu wieści Adam Michnik 

– od kilku lat główny ideolog tej formacji, znakomity publicysta i myśliciel poli-
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tyczny wysokiej próby. O jego inteligencji oraz intuicji politycznej świadczy nie 

tylko zdolność wyciągania wniosków z popełnionych błędów  
i poniesionych porażek – również trafna ocena przemian „ducha czasów”, które 

nadchodzą, umiejętność przewidywania psychicznych prądów, jakie nurtują 

społeczeństwo. Michnik bezbłędnie odgadł albo przeczuł wielki przybór polskiej 
religijności, który przypadł na schyłek lat 70-tych i na ten nowy ton potrafił w 

porę przestroić etyczną refleksję lewicy. 

Jaki w tym udział miały względy natury moralnej, potrzeba swoistej eks-
piacji, odrzucenie dogmatycznych uprzedzeń, wreszcie ujrzenie w Kościele de-

pozytariusza fundamentalnych wartości etycznych i pierwszego obrońcy praw 

osoby ludzkiej – nie mnie o tym sądzić: odpowiedzi na takie pytania zapadają w 

głębi człowieczych sumień. Jednakże zakładając nawet najszlachetniejsze inten-
cje, nie sposób wyzbyć się do końca pewnych wątpliwości. Chyba najlepiej wy-

raził te obiekcje ks. Józef Tischner: 
 

Nie miałem pierwotnie zamiaru włączać A. Michnika – podobnie jak J. Strzelec-

kiego – w „polski kształt dialogu” z marksizmem, ponieważ nawet jeśli autorzy ci 
odwołują się do socjalizmu, to z marksizmem prawie nic ich już nie łączy. Teraz – 

po przedstawieniu szczegółów – wątpliwości moje jeszcze się wzmogły. Wcale nie 

jestem pewny, czy ich tezy dowodzą ewolucji w łonie myśli teoretycznej socjali-

zmu. Są raczej głosem z zewnątrz teorii. Jest to ważny, mocny, przekonywujący, 

niemniej głos spoza teorii. Nie włącza on religii w świat socjalizmu tak, jak na 

przykład chrześcijańska teologia negatywna włączyła ateizm w świat religii. Więź 

między religią a socjalizmem jest więzią sojuszu. Sojusz jest przede wszystkim 

sprawą polityczną. I choć sojusz ten jest być może z punktu widzenia etyki czymś 

pożądanym i cennym, to jednak dla myśli lewicującej ma on w ostatecznym rozra-

chunku wydźwięk polityczny. Nie sądzę i nie widzę dowodów, żeśmy się ostatecz-

nie wyzwolili z prymatu polityki przed etyką. 
 

Tę wątpliwość pogłębia obserwacja ks. Tischnera: 
Ale czy książka ich (ludzi „laickiej lewicy”) przypadkiem przekona? Czy znikną 

dawne lęki i dawna nieufność? Poza tym, czy w samym tekście Michnika nie ma 

jakiegoś śladu owej przezwyciężonej mentalności? Charakterystyczny jest sposób 

patrzenia na społeczeństwo, wyrażony w książce. Michnik zwraca uwagę przede 

wszystkim na dialog na poziomie władzy, a więc na poziomie: episkopat – rząd, bi-

skupi – premier, Kościół i aparat partyjny. Tymczasem ten poziom dialogu był 

wtórny, drugorzędny. Istotny dialog i zasadniczy wybór dokonał się na poziomie 
narodu. To naród, to tak zwany „prosty lud”, wypełniający kościoły i miejsca piel-

grzymkowe, bronił się przeciwko procesom socjalizowania. Głos biskupa był naj-

częściej jedynie wykładnią tego, co działo się w duszy narodu. Nie twierdzę, że był 

bez znaczenia, twierdzę jedynie, że główne źródło jego znaczenia znajdowało się 

poza nim. Michnik jakby tego nie widział, jakby patrzył przez pryzmat „lewicowe-

go” zafascynowania „władzą”.  
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I ostatni już cytat: 
 
Może to jeden z ostatnich już „błędnych rycerzy socjalizmu” odkrywa, że Kościół 

– ongiś przedmiot ataków i jego towarzyszy – to nie żadna „forpoczta imperiali-

zmu”, lecz zwyczajny wiatrak, mielący mąkę dla tych, co nie samym chlebem ży-

ją? Cokolwiek by się rzekło, kres walki z wiatrakami ma też swoje pozytywne zna-

czenie. 

 

Zapewne, budzić może otuchę porzucenie przez lewicę pozycji nieprzejed-

nanej względem Kościoła wrogości, pozytywny trud docieczenia sensu tych 
wartości, które tworzy i podaje religia. To prawda, milszy jeden „grzesznik na-

wrócony”, niźli stu sprawiedliwych. Jednakże ci „sprawiedliwi” też mają prawo 

podzielenia się swymi obawami i wątpliwościami. Jest ich niemało. Dopowiada-
jąc otwarcie te zastrzeżenia, które jedynie zasygnalizował ks. Tischner – widać 

realną groźbę instrumentalizacji w podejściu szeroko rozumianej lewicy do Ko-

ścioła, niebezpieczeństwo wciągnięcia tego Kościoła do gry politycznej.  

Wprawdzie sam Adam Michnik konsekwentnie przed takim niebezpieczeń-
stwem przestrzega, lecz z tych werbalnych przestróg niewiele w istocie wynika. 

Nie jest przecież jedynie wymysłem komunistycznej propagandy fakt częstego 

wykorzystywania ambony, jako dogodnego miejsca dla doraźnej agitacji poli-
tycznej, na ogół z duchem katolicyzmu niewiele mającej wspólnego. Nie była 

przywidzeniem zaciekła antyprymasowska kampania lewicy, rozpętywanie 

emocji wokół ursuskiej sprawy ks. Nowaka, pomysły tworzenia KO-u (Komitet 

Obrony ks. Nowaka). To nie partyjni agitatorzy postulują „chrystianizację socja-
lizmu” lub „socjalizację chrystianizmu”, nie oni też snują w pismach katolickich 

łagodnie aprobatywne wobec „teologii wyzwolenia” wywody lub ubolewają, że 

młodzież katolicka jakoś nie chce „pokochać Majakowskiego…” Różna jest 
skala i rzeczywisty wymiar tych zagrożeń; ostatecznie, jeśli nawet Andrzej 

Szczypiorski zdoła wpoić iluś tam młodym ludziom miłość do autora Lewą 

marsz
4
, to katolicyzm polski niewielkiego dozna szwanku. Są wszelako poważ-

niejsze przypadki. 

Odnoszę wrażenie, iż Adam Michnik wziął sobie do serca krytykę ks. Ti-

schnera i wyciągnął z niej wniosek zasadniczej natury. Ten mianowicie, że jeśli 

się – w polskich realiach – powiedziało „a”, trzeba również powiedzieć „b”. 
Innymi słowy: skoro się „rehabilitowało” Kościół, to należy także „zauważyć” 

naród, gdyż oba te pojęcia są w gruncie rzeczy nierozdzielne. Skłonny jestem 

sądzić, że tę oczywistą prawdę objawiła Michnikowi papieska pielgrzymka. 
Musiał w niej dostrzec w końcu to, o czym tak sugestywnie pisze jego tylekroć 

tu cytowany polemista: 
 

Jest to przede wszystkim sukces narodu. Naród dokonał wyboru, to naród odsłonił 

swe oblicze, to naród pozostał sobą. Przy okazji wszyscy ci, którzy wykreślili ze 
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swego języka pojęcie narodu, zastępując je pojęciem społeczeństwa lub klasy, mo-

gli bezpośrednio zobaczyć, odczuć i usłyszeć to, czym jest naród. To naród,  

a nie taka lub inna klasa okazał się przodującą siłą dziejów. Myślę, że każdy z nas 

Polaków jakoś wierzy w Polskę. Ale wtedy można było porzucić wiarę na rzecz 

doświadczenia, wtedy każdy z nas Polski doświadczył. Polska to nie symbol, to nie 
metafora, to żywy, myślący, wybierający Naród. 

 

Adam Michnik jest intelektualnym liderem swojej formacji i jej niekwe-

stionowanym autorytetem. To on wyznacza kierunki „krótkich” lub „długich” 

marszów, on też trąbi na odwrót. Nie wiem, w jakiej mierze jego opinie są in-
struktywne dla całej opozycyjnej lewicy. Skłonny jestem mniemać, że w znacz-

nej. 

W każdym razie tendencja przezeń wskazana – wyznacza podstawowy 
trakt, którym zdążać będzie ewolucja lewicy. Jej znamiona już są przecież wi-

doczne. 

Obecny kryzys lewicy ma przynajmniej dwojaki charakter: polityczny  

i tożsamościowy. Ten drugi posiada głębszą naturę. Politykę można zawsze 
zmienić. Zmiana tożsamości jest operacją bolesną i skomplikowaną. Niełatwo 

porzucić młodzieńcze ideały, rozstawać się z pryncypiami. Często towarzyszy 

temu groźba wykarczowania własnych korzeni. Niebezpieczeństwo rozpadu 
osobowości. Cena jest zawsze wysoka. Nie podejmuję się oceniać, czy ideowa 

reorientacja lewicy ma koniunkturalne podłoże, stanowi manewr taktyczny, czy 

też wynika z głębokich, autentycznych przemian świadomości, obejmujących 

głównie warstwę aksjologiczną, sferę wartości. Czy lewica zmienia się tylko 
zewnętrznie, czy też również wewnętrznie? Nie wiem. Nie czytam w niczyich 

myślach. Nawet dobre intencje nie są podstawą do snucia prognoz. Lepiej 

oprzeć się na uczynkach. Na faktach dokonanych oraz tych, które właśnie teraz 
dokonują się na naszych oczach. 

Myślę więc, że lewica stopniowo wytraci swój charakterystyczny, „rewolu-

cyjny” impet, swoje „kły i pazury”, swoją napastliwość i agresywność. Sądzę, iż 
porzuci – albo przynajmniej odłoży – wszelkie cechy obcości, odrębności, „wy-

różniające ją z otoczenia”, pozaciera zbyt ostre kanty, zamaże wyraziste kontury 

własnej tożsamości. Uważam, że będzie dążyć do pełniejszego wtopienia się w 

katolicką rzeczywistość i narodową tradycję, choć nie sądzę zarazem, by ów 
proces był wszechogarniający; wybory będą raczej selektywne, nie wszystkie 

wątki – i katolicyzmu i tradycji – w jednakim stopniu przyswojone  

i zaakceptowane. Z drugiej strony nie sposób wykluczyć przypadków neofickiej 
żarliwości: jej ślady są już widoczne np. w pismach katolickich, do których le-

wica wchodzi coraz powszechniej. Ten trend będzie się nasilał, przybierając 

formy instytucjonalnej więzi z Kościołem. Prasa, kluby katolickie, punkty po-
mocy społecznej już stały się terenem ekspansji, wciąż poszerzanej (ostatnio np. 

pielgrzymki).  
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Ton moralnych pouczeń uwzniośli się jeszcze, wchłaniając niektóre ele-

menty etyki katolickiej. Niektóre, gdyż właściwy lewicy relatywizm moralny 
stanowi jej cechę konstytutywną, bez której po prostu przestaje być sobą. Trud-

no na przykład wyobrazić sobie, by ludzie lewicy stanęli w szrankach walki o 

poszanowanie życia, przeciw usuwaniu ciąży etc. Choć i tego wykluczyć nie 
można, o czym świadczy choćby list Jacka Kuronia do ks. Stanisława Małkow-

skiego. 

W sferze wielkiej polityki przewiduję – zasygnalizowaną Rozmową z cyta-
deli – ewolucję w duchu myśli politycznej Romana Dmowskiego, a więc rezy-

gnację z wielu wygórowanych i nierealnych postulatów, większe zrozumienie 

dla twardych praw geopolityki, pewną redukcję czynnika „międzynarodowego” 

na rzecz „narodowego” właśnie, pojawienie się, choć może nie dosłownie, poję-
cia „racji stanu”. Zresztą występująca już wcześniej idea „długiego marszu”, 

choć żywcem przejęta z maoistowskiej frazeologii rewolucyjnej, zdaje się 

wspomniane przeobrażenia uwzględniać. Jednocześnie, gdzieś na obrzeżach 
nadal funkcjonować może, nawet nie bez przyzwolenia „umiarkowanych” – nurt 

bardziej radykalny, stawiający na zmiany gwałtowne i szybkie. Lewica trady-

cyjnie posiadała swoje frakcje, również frakcję „wściekłych”: stara taktyka so-

cjalistów wręcz zakłada „grę na dwóch fortepianach”.  
Zamazywanie konturów niedawnej przeszłości obejmuje przede wszystkim 

okres „Solidarności”. Przy pozorach twórczego krytycyzmu („Do Związku 

przedostali się również karierowicze”), będzie to próba roztopienia odpowie-
dzialności w jednościowej fikcji, w powszechnym, solidarnościowym brater-

stwie, w ogólnym „Kochajmy się”. Winą za powstanie pewnych szczelin, „za-

kłóceń obrazu i dźwięku”, obarczane będą marginalne nurty o karykaturalnym 
skrzywieniu, w rodzaju tzw. „prawdziwych Polaków”, zdemonizowana zostanie 

rola groteskowych tworów, takich jak „Grunwald”
5
 itd. Nastąpi „rehabilitacja” 

Lecha Wałęsy. Jego wielkość i rozum polityczny odkrywać będą często ci sami 

ludzie, którzy jeszcze niedawno zaciekle go atakowali lub wręcz wyszydzali. 
Wstępne oznaki tej reorientacji już zresztą występują. Przejawy rzeczywistej 

anarchizacji Związku, występujące w nim tendencje rewolucyjne, ostra walka o 

władzę, wpływ samej lewicy na te zjawiska, grupowa a także indywidualna od-
powiedzialność – to wszystko będą sfery wyłączone z krytycznej refleksji, ko-

lejne tematy tabu.  

Pierwsze podsumowanie w tym duchu już mamy. Np. Jan Walc w 17-tej 
„Krytyce” drapuje siebie i całe środowisko lewicy w szaty bez mała męczeńskie; 

okazuje się, że w okresie „Solidarności” lewica wegetowała gdzieś na margine-

sie historycznych zdarzeń, odsuwana od wpływu, nieledwie prześladowana 

przez opozycyjnych nuworyszów – okres gierkowski w tym kontekście jawi się 
jako istna sielanka. Nie będę polemizował z podobnymi opiniami. Chcę tylko 
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wskazać, że obok lekkiego zacierania konturów, występują też przypadki poli-

tycznego fałszowania rzeczywistości. 
Procesowi heroizacji, przybierającej nierzadko karykaturalne kształty, za-

czyna też z wolna podlegać okres stanu wojennego, a zwłaszcza jego pierwsza 

faza. Bezwzględność władzy komunistycznej i jej determinacja przyjmują  
w tym zniekształconym obrazie cechy totalnego okrucieństwa. Ów martyrolo-

giczny ton wywraca wszelkie sensowne proporcje: oczywistym, zwykłym wybo-

rom i postawom moralnym przydaje znamiona niebywałego bohaterstwa;  
z przypadków niewątpliwego bestialstwa czyni wszechobowiązującą regułę. 

Nawet najbardziej absurdalne wypowiedzi lub decyzje ludzi podziemia uzyskują 

nobilitację: odwaga przesłania myślenie. Zabiegi te prowadzą, jak sądzę, do 

wzmocnienia i upowszechnienia efektu klęski. 
I chyba nieprzypadkowo. Bowiem 13 grudzień 1981 roku był pierwszym  

w dziejach narodu ciosem tej skali, który wszelako nie przyniósł mu klęski. 

Najwyżej porażkę. Substancja narodowa – w każdym, również ludzkim wymia-
rze – nie została zmiażdżona. Naród nie utracił swojej osobowości, swej tożsa-

mości, pod wieloma względami umocniła się ona bardziej, niż kiedykolwiek 

dotąd. 

Naród w sumie wyszedł z tej opresji obronną ręką. Natomiast dla lewicy, 
właśnie dla niej, 13 grudzień stanowił prawdziwą klęskę. Obrócił wniwecz jej 

nadzieje. I to nawet nie dlatego, że z owym dniem nastąpił krach jej ideologii. 

Że widomym powszechnie absurdem stały się złudzenia socjalizmu „demokra-
tycznego”, o „ludzkim obliczu”, i tym podobne. Latami podtrzymywane mity 

lewicy rozsypały się w proch – na oczach setek tysięcy, a może i milionów lu-

dzi, dzielących je dotychczas w większym lub mniejszym stopniu. 13 grudzień 
stworzył fakt dziejowy o fundamentalnym znaczeniu, którego wagę w pełni 

ogarniemy być może dopiero w przyszłości: definitywnie odwrócił naród od 

socjalizmu. O owym historycznym „zwrocie w prawo” pisałem już w pierwszym 

numerze „Polityki Polskiej”. 
W pełni podtrzymuję ówczesny sąd. Lewica – lewica w każdej postaci – 

straciła grunt pod nogami. Postradała, w miarę szerokie, społeczne poparcie. To 

jeszcze nie powód do satysfakcji – na razie nastąpił proces negatywny. Proces 
żmudnego, powolnego uwalniania się świadomości społecznej spod gigantycz-

nej kupy gruzu, jaką przywaliła ją w minionym 40-leciu dominacja myślenia 

lewicowego, a nade wszystko monopol języka. 
Jak dotąd jest to jeszcze głównie destrukcja, przecinanie więzów, gwałtow-

ne zrzucanie gorsetu pojęć, tego kaftana bezpieczeństwa utkanego ze słów po-

krętnych, opacznych, załganych, teraz już dziwnie pustych i zetlałych. Jednak te 

słowa, te pojęcia – choć tak potężnie wypierane ze świadomości, gnieździły się 
w niej zbyt długo, by ozdrowieńcza operacja była bezbolesna. Odtrącona myśl 

lewicowa bierze niejako swój odwet zza grobu. Gdyż nasze instrumentarium 
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języka zbyt jest wciąż ubogie, często nie znamy innych słów, nie potrafimy wy-

powiedzieć prawd i racji najoczywistszych. Ze strychu wyciągamy jedynie do-
stępne wokabularze, pożółkłe już ze starości: pochodzą sprzed stulecia. 

Musimy się nauczyć mówić własnym głosem. 

 
 

II. Jaka prawica jest Polsce potrzebna?  

1. Dlaczego w ogóle jest potrzebna?  

Z kilku zupełnie zasadniczych względów. O części z nich pisałem już wcześniej. 

Spróbujmy zatem zsumować główne argumenty. Prawica jest nam potrzebna: 

a) dla zachowania, a właściwie przywrócenia naruszonej ciągłości histo-

rycznej, obejmującej zarówno tradycję, jak politykę, ideologię, kulturę oraz 
mentalność społeczną 

b) dla utrzymania i pogłębienia organicznych związków z chrześcijaństwem 

i cywilizacją zachodnią 
c) dla zapewnienia równowagi ideowej i politycznej w życiu społecznym, 

zgodnie z wymogiem pluralizmu ideowego oraz dążnością do wzbogacenia  

i urozmaicenia polskiej mapy politycznej i podniesienia – także poprzez większą 

różnorodność – poziomu refleksji ideowej 
d) ponieważ typ umysłowości prawicowej – mimo 40-letniej indoktrynacji 

w zgoła przeciwną stronę – najbardziej odpowiada temperamentowi i mentalno-

ści narodowej, pozostając w zgodzie z wyznawaną powszechnie katolicką hie-
rarchią wartości, oraz wynika z narodowej tradycji 

e) ponieważ tylko myślenie prawicowe może nas w perspektywie wyrwać z 

kręgu ekonomicznej utopii i absurdu, poprawić nasze położenie materialne 
f) ponieważ takie wyzwanie niesie duch czasu. Jestem przekonany, że schy-

łek XX wieku, wbrew proroctwom Arona
6
 i Bella

7
, wcale nie zwiastuje „końca 

wieku ideologii”. Wprost przeciwnie, nadchodzący czas wzmoże cyrkulację idei, 

ich ruch spotęguje się, zwielokrotni. Sądzę, iż nie musi to być eksplozja idei 
zupełnie nowych, że raczej będziemy mieli do czynienia z intensywnym proce-

sem przywracania, oczyszczenia bądź wreszcie rehabilitacji idei całkiem czci-

godnych i wiekowych, które wszelako w ostatnich dziesięcioleciach zostały 
zapoznane lub zmistyfikowane. Myślę, że w skali światowej będzie to idea de-

mokratycznego kapitalizmu, coraz bardziej etycznego i przepajanego pierwiast-

kami chrześcijańskimi. W Polsce – powrót do tradycyjnych wartości religijnych, 
wspólnotowych, odrodzenie idei narodowej, oczyszczonej z narosłych przez lata 

deformacji – wielki zwrot „w prawo”. Ta konfrontacja idei odegrała na przeło-

mie wieków nie mniejszą rolę, niż konfrontacja potencjałów gospodarczych czy 

militarnych. 
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To rzecz jasna tylko pobieżny szkic, skrót myślowy zaledwie. Ostatecznie, 

gdybym miał w jednym zdaniu odpowiedzieć na pytanie, dlaczego prawica jest 
dziś Polsce potrzebna? – odparłbym krótko: bo właśnie jej nie ma. Występuje w 

formach zaczątkowych, kształtach niezbornych – dopiero wyłania się z próżni. 

Gdyby prawicy polskiej nie było, to należałoby ją stworzyć. 
 

2. Fikcja opozycyjnej jedności 

Tej jedności właściwie nigdy nie było. A jeśli niekiedy występowały jej przeja-
wy, to o charakterze wyłącznie negatywnym. Tę „platformę zjednoczeniową” 

polskiej opozycji lat 70-tych stanowiła negacja ówczesnej rzeczywistości, nega-

cja komunistycznego reżimu. Jedność taką mogły też w różnych okresach pozo-

rować względy polityczne, wymogi doraźnej taktyki: wspólne akcje, protesty, 
manifestacje patriotyczne, etc. W sferze aksjologii identyczną płaszczyznę two-

rzył sprzeciw wobec represji, obrona prześladowanych, walka o podstawowe 

prawa ludzkie i obywatelskie. 
Elementy koncepcji pozytywnych już tej spójności nie posiadały. Wycho-

dziły bowiem w każdym przypadku z nieidentycznych, a często wręcz sprzecz-

nych wzajemnie założeń światopoglądowych, toteż przyjmowały różne systemy 

wartości (lub przynajmniej odmienną ich hierarchię), co wpływało na różnoli-
tość metod działania, a w konsekwencji prowadziło do konstruowania odmien-

nych wizji przyszłości. 

Przez pewien czas wydawało się, że głównym czynnikiem różnicującym 
opozycję jest stosunek do niepodległości. Jedne ugrupowania zarzucały drugim 

brak szczerze niepodległościowych aspiracji, lub opieszałość w walce o odzy-

skiwanie suwerenności. Pomysł „finlandyzacji” traktowany był jako obraza ma-
jestatu Rzeczypospolitej. Prowadziło to do absurdalnej licytacji „niepodległo-

ściowej”, zamulającej myśl polityczną opozycji czczym werbalizmem. 

Właściwie dopiero „Solidarność” stworzyła pierwszą w dziejach polskiej 

opozycji pozytywną platformę, stwarzając szanse aktywności konstruktywnej. 
Pozostaje odrębnym zagadnieniem, czy szansa ta została wykorzystana. Sądzę, 

że tylko w niewielkim stopniu. 

Mimo wszystko tę wspólną płaszczyznę należy koniecznie utrzymać. 
Utrzymać w rozsądnych granicach. Pisałem już o tym szkicu Solidarność – na-

sza mała niepodległość („Polityka Polska”, nr 2-3). Dziedzictwo „Solidarności”, 

zwłaszcza w sferze ideałów i wartości, jest naszym wspólnym dziedzictwem. 
Nie sposób go dzielić na lewicę i prawicę: to wartość ogólnonarodowa, narodo-

wy depozyt. „Solidarność” pozostaje wciąż stałym punktem odniesienia, płasz-

czyzną spotkań i dyskusji ludzi o odmiennych poglądach. Jest trwałym zworni-

kiem narodowej tradycji, tym zwiniętym sztandarem, który być może kiedyś 
jeszcze przyjdzie rozwinąć. Ten żywy symbol ma wciąż niezwykłą moc jedno-

czenia, jest znakiem polskiej więzi. Również znakiem polskiej nadziei. 



 JAKA PRAWICA JEST POLSCE POTRZEBNA? 279 
 
 

Zarazem jednak symbol ten nie może podlegać procesom absolutyzacji. Nie 

może zostać zmistyfikowany. Nie przystoi pod tym sztandarem skrywać wła-
snych błędów i małości. „Solidarność” nie może funkcjonować jako wieczne 

alibi. Jednoczący jest symbol – gdyż ona sama nie była jednością. Tego się nie 

da zafałszować. 
Ugrupowania polityczne o skrystalizowanym obliczu winny formułować 

swoje programy – owszem uwzględniając doświadczenia i dorobek „Solidarno-

ści” – niemniej wyłącznie na własną odpowiedzialność. Tej odpowiedzialności 
nie podobna rozpuścić w tak politycznie gąbczastym, amorficznym, niejedno-

rodnym organizmie, jakim była „Solidarność”. 

Powiem wyraźnie. Polska prawica i lewica muszą iść własnymi drogami, 

choć nie tracąc się wzajemnie z oczu. W pewnym sensie obie te formacje są na 
siebie skazane. Taka jest logika historii, także polskiego losu. W swym dziejo-

wym pochodzie nieraz zapewne zetkną się bliżej, niejednokrotnie też złączą je 

wspólne doświadczenia. I na jednych i na drugich spaść mogą represje, sugeru-
jąc podobieństwo obranej drogi. 

To wszystko jednak nie powinno zacierać odrębności. Jeśli mamy się różnić 

sensownie, należy skończyć ostatecznie z fikcją jedności. Każdy musi iść własną 

drogą i mówić własnym językiem. 
Lewica ma swoje miejsce w polskiej tradycji, także tej niepodległościowej. 

Odnajdzie je zapewne kiedyś w suwerennym państwie. Ma do tego pełne prawo. 

Dyskurs prawicy z lewicą jest polskiej myśli politycznej niezbędny. Konieczna 
jest również lojalność wzajemnych odniesień, szacunek dla cudzych, odmien-

nych poglądów. To są sprawy oczywiste, podobnie jak oczywista jest kultura 

polemiczna jako warunek dialogu. Bowiem dopiero płaszczyzna dialogu jest 
istotnie wzbogacająca. 

Wszelako kształt współczesnej polskiej prawicy musi tworzyć przede 

wszystkim autorefleksja, samowiedza. Przecież ta prawica dopiero powstaje, czy 

też odradza się z kilkudziesięcioletniego niebytu. Powinna zatem skupić się na 
sobie samej, budować swą pozytywną wizję polskiej rzeczywistości, wznosić 

własny gmach wartości i poglądów. Właściwy prawicowemu etosowi konstruk-

tywizm pozostaje wprawdzie w pełnej zgodzie z dialogową otwartością – jed-
nakże nie może powstawać w ideowej próżni. Nie przestanie zatem być w opo-

zycji do innych koncepcji światopoglądowych i politycznych.  

Dbać należy natomiast, by owa płaszczyzna negatywna nie przeważyła sza-
li. Ideowe starcie ważne jest jako punkt wyjścia umożliwiający pełniejsze rozpo-

znanie ludności – i na tym tle – uwyraźnienie własnej tożsamości. Wszakże sens 

istnienia prawicy sprowadziłby się do absurdu, gdyby myśl prawicowa uwikłała 

się w nieustanny spór z lewicą i z mnożenia przeciwności oraz wynajdywania 
kolejnych znamion obcości uczyniła główny nurt swojej refleksji. Groziłoby to 

jednostronnością i wyjałowieniem. 
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Prawica, tak jak jej posłannictwo rozumiem, nie powinna trwonić swych, 

tak skromnych obecnie sił w nieprzezwyciężalnych konfliktach, rozpraszać się 
w destrukcji. Powinna natomiast działać nie tyle wbrew komuś lub czemuś, lecz 

w zgodzie z własną hierarchią wartości i celów – wznosząc, tworząc, budując – 

na własny rachunek i odpowiedzialność. Ten pozytywny wymiar aktywności 
prawicy wydaje mi się bodaj najważniejszą jej cechą. 

I jeszcze jedna uwaga na temat jednościowej fikcji. Taką jedność można 

zakładać i realizować jedynie w pewnych okresach dziejów, w szczególnym 
klimacie politycznym i wokół nader konkretnych celów. Celów wymiernych  

i osiągalnych. Było to możliwe np. w pierwszej fazie trwania stanu wojennego, 

gdzie postulaty oporu, bojkotu, uwolnienia swobód demokratycznych, także 

związkowych – miały jednoznaczny moralnie wydźwięk i spotkały się z po-
wszechnym społecznym poparciem. Jednakże z biegiem czasu postulat odtwo-

rzenia „Solidarności” przestał być celem realnym i stracił moc jednoczącą. Po-

dobnie też niepodległość wbrew pozorom nie posiada tej kwalifikacji. Jest 
wprawdzie celem i przedmiotem marzeń większości Polaków i wszystkich bez 

wyjątku odłamów opozycji zarówno prawicowej, jak i lewicowej – jednakże 

budowanie na tej podstawie np. wspólnej organizacji niepodległościowej byłoby 

absurdem. Zbyt bowiem różnie widziane i oceniane są drogi i metody do tej 
niepodległości prowadzące, zaś jej przyszły kształt ustrojowy, ekonomiczny, 

społeczny, a nawet terytorialny stanowi kłębowisko wizji wzajemnie sprzecz-

nych, w dodatku przesłoniętych mgłą niedopowiedzeń, najczęściej skrywających 
niewiedzę lub zwykły niedostatek wyobraźni. 

Płaszczyzną jedności nie jest również – w ujęciu negatywnym – totalita-

ryzm, ustrój komunistyczny. To co prawda wspólny przeciwnik polityczny. Ale 
już w sferze idei podziały są bardziej skomplikowane. Także postulowane meto-

dy walki z totalitaryzmem różnią się znacznie co do skali, tempa i niemal 

wszystkich pozostałych czynników. Dla jednych interes Polski jest rzeczą świę-

tą, dla innych Polska to tylko fragment większej całości. 
Powtórzę raz jeszcze: opozycja polska jest podzielona i byłoby aktem hipo-

kryzji udawać, że jest inaczej, tworzyć fikcję jedności. Podział ten dotyczy sa-

mej istoty sporu – świata podstawowych idei, organizujących świadomość zbio-
rową narodu. Konfrontacja tych idei ukierunkuje w przyszłości dalsze losy Pol-

ski. 

 

3. Czy również fikcja jedności prawicowej?  

Kartograf polityczny, postawiony przed zadaniem sporządzenia mapy polskiej 

współczesnej prawicy, znalazłby się w położeniu rozpaczliwym. Rezultat jego 

wysiłków mógłby zapewne przypominać mapę świata prekolumbijskiego, pełną 
białych plam, miejsc pustych albo nieokreślonych. 
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Identyfikacja jest w istocie bardzo utrudniona. „Materializm dialektyczny” 

zamącił metodologiczną jasność rozróżnień, wprowadzając pojęciowy chaos w 
sferze oczywistych niegdyś kategorii. Próby określenia się poprzez powoływanie 

historycznych skojarzeń bywają zawodne, a często trącą zwykłym anachroni-

zmem. Poglądy tych samych osób pełne są wzajemnych sprzeczności i niekon-
sekwencji. Mglistość obrazu dopełnia dziejowy wir kilku lat ostatnich, który 

spowodował tyleż raptowne, co powierzchowne nieraz reorientacje, pospieszne 

„zmiany skóry” i ogólne myślowe pomieszanie. Wiele osobistości  
i związków politycznej natury ów wiatr historyczny dosłownie wymiótł z pol-

skiej sceny, inne okazały się efemerydami, tworami bez większego znaczenia. 

Co zatem pozostało „na prawicy”? Jacy ludzie, jakie środowiska otwarcie 

przyznają się do prawicowego sposobu myślenia, albo bez żadnych deklaracji po 
prostu go uprawiają? Można tu przede wszystkim mówić o kilku „wielkich sa-

motnikach”, ludziach-instytucjach, takich jak Stefan Kisielewski, Wiesław 

Chrzanowski, Stefan Kurowski czy Andrzej Micewski: tej listy nie da się prze-
dłużać w nieskończoność, można by ją najwyżej wzbogacić o parę dalszych 

nazwisk. W szeroko pojmowanym nurcie prawicowym mieszczą się także po-

glądy Mirosława Dzielskiego i Rafała Krawczyka. Osobne miejsce w tym wyka-

zie zajmują publicyści „Oficyny Liberałów” – Janusz Korwin-Mikke i Andrzej 
Stanisławski. Niewątpliwie w prawo zdąża ciągle ewolucja „Głosu”. Są także 

rozproszone grupy katolickie i szereg szczątkowych środowisk, rozrzuconych po 

różnych miejscach polskiej mapy (np. ludzie z dawnego PTE i pisma „Wekto-
ry”, czy też konserwatyści tworzący niegdyś zespół pisma „Res Publica”,  

z Marcinem Królem na czele). Jest wreszcie środowisko skupione wokół „Poli-

tyki Polskiej”. Świadomie pomijam tu ludzi Kościoła, który nie jest instytucją 
polityczną, choć w polskich warunkach taką funkcję zastępczą niejako spełnia. 

Czy jedność prawicowa jest w tej sytuacji możliwa? Zanim na to pytanie 

odpowiem, spróbuję przywołać stosunkowo niedawną próbę takiej „akcji zjed-

noczeniowej”, sformułowania frontu prawicowego. Tą próbą było powstanie 
KSN-u (Klubu Służby Niepodległości) jesienią 1981 roku. 

 Zamysł okazał się wszakże chybiony. KSN stał się aż nazbyt pojemnym 

workiem, w którym mieściło się „wszystko i jeszcze więcej”. Formuła klubowa 
wprawdzie zakładała luźną platformę wymiany poglądów, ale w praktyce domi-

nować zaczęły ambicje niektórych działaczy, zbytni pośpiech w mnożeniu  

i wysuwaniu postulatów politycznych (np. przygotowanie wolnych wyborów) 
oraz ogólny werbalizm niepodległościowy. Nad pomysłem KSN-u zaciążyła też 

negatywna konstrukcja: stworzenie przeciwwagi dla rosnących w „Solidarności” 

wpływów lewicy, wielkiego bloku antylewicowego. Było to robione szybko, 

byle jak, przypadkowo, żeby tylko uderzyć „konkurencję”. Błąd ten pociągnął za 
sobą dalsze następstwa – swoistą licytację patriotyczno-niepodległościową, 

prześciganie się w wynajdywaniu coraz to nowych jej płaszczyzn. Zresztą rychłe 
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powstanie KSR-WSN (Kluby Samorządnej Rzeczypospolitej – Wolność-

Sprawiedliwość-Niepodległość) obarczone było tym samym „grzechem pierwo-
rodnym”, stanowiąc nerwowy przejaw reakcji na wzrost wpływów „prawico-

wych”. Chęć natychmiastowego przeciwdziałania przyniosła w efekcie naprędce 

montowaną organizację symetryczną. Zresztą frazeologia KSR-u była chyba 
jeszcze mętniejsza, aniżeli jej „prawicowy” odpowiednik. 

Z perspektywy czasu obie te próby przedstawiają się dość sztucznie, bez 

mała groteskowo, aczkolwiek wyrażały tendencję naturalną i potrzebną. Po pro-
stu „Solidarność” nie była już w stanie wchłonąć nadmiaru rozsadzających ją 

wielorakich inicjatyw politycznych i musiały one szukać ujścia na zewnątrz. 

Jednocześnie ujawniła się postępująca polaryzacja społeczeństwa, coraz wyraź-

niej ciążącego ku dwóm odmiennym biegunom: właśnie ku prawicy i lewicy. 
W tej polaryzacji tkwiły zdrowe pierwiastki. Być może w ten sposób za-

czynały się właśnie wyłaniać kontury układu politycznego, opartego na względ-

nej równowadze sił; zachowując wszelkie proporcje – polski odpowiednik bry-
tyjskiego podziału na konserwatystów i Labour Party, czy amerykańskiego na 

republikanów i demokratów. Może zatem w niezbyt poważnej formie tkwiły 

znacznie poważniejsze treści, albo przynajmniej ich przeczucia? 

Doświadczenie KSN-u, a także wcześniejsze, choć nieco innego rodzaju, 
losy ROPCiO – powinny skutecznie zniechęcić przyszłych zwolenników prawi-

cowego „frontu zjednoczeniowego”. A może jednak niezupełnie? Kto wie, czy 

sama idea nie była pozbawiona słuszności, przynajmniej w sensie najogólniej-
szym, natomiast przyjęto błędne założenia formalne? 

Z perspektywy lat wydaje się, że podstawowym błędem był sam zamysł or-

ganizacyjny, próba wtłoczenia w jedne ramy bardzo różnych środowisk  
i równie różnych spraw. Okazało się wszakże, iż aprobatywny stosunek do ta-

kich pojęć, jak „niepodległość”, „katolicyzm”, czy „demokracja”, to stanowczo 

zbyt mało, by osiągnąć trwały consensus, już nie mówiąc o jedności. Wyszło na 

jaw, że każde z tych pojęć ma swoje specyficzne odcienie, zaś drogi i metody 
urzeczywistniania pozornie jednolitych celów mogą się drastycznie rozchodzić. 

Zresztą u źródeł tego chybionego eksperymentu tkwiły także przyczyny proza-

iczne. Np. niektórych przywiodła do KSN-u ogólna niechęć do komunizmu, 
często dość mechanicznie przenoszona na ludzi lewicy opozycyjnej, którym 

pamiętano i wypominano ich „czerwoną”, niekiedy zgoła stalinowską prze-

szłość. Dawały też znać o sobie prawa selekcji negatywnej: do KSN-u trafiali 
nierzadko zwykli nieudacznicy, bądź zawistnicy, niemogący znieść powodzenia 

lewicowej „konkurencji” (a bywało też, ludzie niegdyś przez nią odtrąceni). 

Prawicowa jedność, jeśli w ogóle ktoś w nią wierzył, prysła pod obuchem 

stanu wojennego. Po KSN-ie nie pozostał śladu, nikt też nie podjął próby jego 
odtworzenia, jeśli nie liczyć niezbyt poważnych usiłowań (np. Kongres Solidar-

ności Narodu). Chyba nie bez przyczyny. Na ogół tak się w historii dzieje, że 
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doszczętnie obumierają inicjatywy chybione, nietrafione. Bowiem coś, co zawie-

rało choćby ziarnko słuszności, zawsze kiedyś znajdzie kontynuację. Dlatego też 
nie postuluję czegoś w rodzaju „nowego KSN-u”. Niech inicjatywy prawicowe 

powstają samoistnie. Niech najpierw wzrośnie ogólny poziom kultury politycz-

nej, niech każdy nurt prawicowy sam żłobi swoje koryto, niech ponosi ryzyko 
własnych błędów i omyłek, sam odpowiada za własne poglądy. Nie proponuję 

raczkującej prawicy polskiej „równania kroku” ani „zwierania szeregów”. Niech 

najpierw sama nauczy się pewnie stąpać po ziemi. 
 

4. Czy są przyjaciele na prawicy?  

Zarazem jednak już w pierwszym numerze „Polityki Polskiej” chyba nieprzy-

padkowo znalazł się artykuł zatytułowany Czy są przyjaciele na prawicy? Tytu-
łowe pytanie ma charakter retoryczny: odpowiedź brzmiała twierdząco.  

Gdyż w gruncie rzeczy chodzi mi właśnie o poszukiwanie przyjaciół poli-

tycznych, o poszerzanie prawicowego spectrum. Pierwszym krokiem powinno 
być wzajemne poznanie, przybliżenie swoich poglądów, jasne wyłożenie kart. 

Bowiem prawica polska, a raczej to, co ją kiedyś w pełnym wymiarze stworzy, 

działa na razie po omacku, w rozproszeniu. Ludzie i środowiska pozostają często 

we wzajemnej izolacji, najzwyczajniej się nie znają, lub o sobie niewiele wie-
dzą. Nie są też znane prace i dokonania. Ta działalność, prowadzona na różnych 

płaszczyznach, bynajmniej nie przenika się twórczo, nie oddziałuje na siebie. 

Nie idzie o sztuczną, prostą syntezę, lecz o płodną wymianę poglądów  
i doświadczeń. 

Zaś, wbrew pozorom, nie są one małe. Do ponownego przemyślenia jest 

rozległa refleksja geopolityczna, a także ekonomiczna Stefana Kisielewskiego. 
Oryginalna „teoria kratosów” bynajmniej nie wyczerpuje bogatego dorobku 

Stefan Kurowskiego. Marcin Król dokonał dzieła historycznego, przywracając 

świadomości publicznej podstawowy korpus polskiej myśli konserwatywnej; 

jego książka o „Stańczykach”
8
 odkłamała całe połacie dziejów XIX-wiecznej 

Polski. W odniesieniu do XX-wiecznych zachowawców podobnym tropem zdą-

ża ostatnio Jacek Bartyzel. Aleksander Hall jeszcze na łamach „Bratniaka” pod-

jął niełatwą pracę pogłębienia i twórczego rozwinięcia myśli Narodowej Demo-
kracji, równolegle wnikliwie studiując kluczowe zagadnienia stosunków polsko-

rosyjskich. Janusz Korwin-Mikke niestrudzenie snuje swoją oryginalną refleksję 

ustrojowo-ekonomiczną w duchu anglosaskiego liberalizmu. Pojęcie  
i sposób rozumowania prawicy usiłuje rehabilitować Andrzej Stanisławski. Śro-

dowisko „Głosu” w ślad za ks. Tischnerem próbuje podejmować problem „nie-

podległości polskiej prawicy”. Mirosław Dzielski w „13 Grudnia” przymierza 

doświadczenie neokonserwatyzmu amerykańskiego do polskich realiów. Coraz 
bardziej w prawo zwrócone są gospodarczo-polityczne rozważania Rafała 

Krawczyka; podobną ewolucję przechodzi szereg innych publicystów, naukow-
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ców i działaczy. Wreszcie wielu ludzi pracuje nad polskim wkładem  

w katolicką naukę społeczną, nową inspirację odnajdując w kolejnych encykli-
kach Jana Pawła II, a także w coraz lepiej sobie przyswajanej spuściźnie kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego. To nie tylko opozycja, wiele tych poczynań doko-

nuje się przecież legalnie, na powierzchni życia publicznego.  
Zakresy tych prac nie pokrywają się, cenne przemyślenia nierzadko „mar-

nują się” we własnym, najbliższym kręgu, nie stając się dorobkiem ogółu. Wy-

siłki są rozproszone, dużo energii idzie na marne. Oto przykład pierwszy  
z brzegu, w dodatku pro domo sue: praktycznie poza nawiasem publicystyki 

„PP” pozostaje refleksja ekonomiczna; nawet w obrębie nurtu narodowego,  

a więc w ramach tradycji bliskiej temu pismu – uderza pomijanie dorobku wy-

bitnych ekonomistów tego obozu, Rybarskiego
9
, Taylora

10
 i innych. Dla odmiany 

gdzie indziej zostawiają na uboczu zagadnienie geopolityki i stosunków mię-

dzynarodowych. Katolicka nauka społeczna – przez niektórych uważana za pa-

naceum na wszystkie dylematy współczesności – nierzadko traktowana jest w 
kompletnym oderwaniu od rzeczywistości. Kapitalizm bywa tu i ówdzie poj-

mowany jako komunizm à rebours, zło nie mniejsze, tylko opatrzone odwrot-

nym znakiem. Stosunek do lewicy jest skrajnie niekonsekwentny: od pobłażli-

wej sympatii aż po nieskrywaną wrogość. Brakuje wspólnych, jasnych kryte-
riów: coś, co choćby z grubsza dało się określić jako etos prawicy, właściwie nie 

istnieje.  

Jest chyba jeszcze inna przyczyna, dla której zawiązkom różnych orientacji 
prawicowych tak trudno jest się porozumieć. Coś w rodzaju wstydliwej choroby, 

albo „czarnej owcy” w rodzinie; sytuacja, która zawsze budzi pewne zażenowa-

nie. Istnieją bowiem środowiska prawicy „skamieniałej”; już nie dogmatycznej 
nawet, lecz zgoła obskuranckiej, a z pewnością skrajnie anachronicznej. Należą 

do nich – uogólniając sprawę – bezkrytyczni zwolennicy filozofii politycznej 

tego szczególnego pokroju, który reprezentuje w swoiście klasycznym wydaniu 

Jędrzej Giertych
11

. Człowiek ten, o bezspornych dla polskości zasługach, uwiązł 
wszakże od wielu już lat w okowach stereotypów sprzed półwiecza, pozostając 

w niewoli kilku obsesji: spisek żydowsko-masoński, klika piłsudczykowska, 

demonizm pangermański, etc. W podobnym klimacie duchowym tkwią niektóre 
środowiska krajowe (np. obecnego PZKS-u

12
), zabiegające przy tym nie tyle o 

aprobatę społeczną, ile o poparcie władzy i udział w jej strukturach. Powoływa-

nie się na dziedzictwo – w tym przypadku – myśli narodowej, bynajmniej nie 
zapewnia im autentyczności i wiarygodności w oczach opinii publicznej. Tym 

bardziej poza nawiasem poważnych rozważań pozostają inne koncesjonowane 

grupy quasi-katolickie (w rodzaju PAX-u, czy CHSS-u
13

), nawet jeśli posiadają 

prawicowej proweniencji przeszłość.  
To z pewnością nie jest prawica, o której myślę i piszę, o którą mi idzie. 

Tacy ludzie, takie zasady, takie układy wreszcie – mogłyby tylko kompromito-
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wać idee prawicowe. I w istocie – w oczach tych, którzy wyłącznie z taką „pra-

wicą” mieli do czynienia – je kompromitują. 
 

5. Nie organizacja, lecz stały dialog 

Stawiam zatem tezę: nie organizacja prawicowa, nie Konfederacja Prawicy Nie-
podległej – lecz stały, intensywny dialog różnych ludzi i nurtów nie-

lewicowych. Wzmożona cyrkulacja idei, ich wartki i różnorodny przepływ, wza-

jemne wzbogacenie się własnymi przemyśleniami. Współpraca i wymiana  
o charakterze przede wszystkim intelektualnym. 

Różne nurty prawicowe wcale nie muszą dążyć do zlania się w jedno 

wspólne łożysko. Myślę, że nawet nie powinny szukać wspólnych form organi-

zacyjnych, na przykład w postaci bloków czy partii politycznych. Być może 
kiedyś wyłoni się taka potrzeba, może właśnie w tym kierunku pójdą procesy 

historyczne. Obecnie chodzi wszakże o coś zupełnie podstawowego, na czym 

współpraca już istniejących środowisk mogłaby się skupić: o próbę sformułowa-
nia współczesnego etosu prawicy, o kodyfikację zasad fundamentalnych,  

o ustalenie hierarchii istotnych wartości i obowiązujących zasad. Zasad zanu-

rzonych w systemie chrześcijańskich uniwersaliów, czerpiących z tradycji naro-

du i ze skarbnicy ludzkości, zarazem jednak adekwatnych do polskiej rzeczywi-
stości schyłku XX wieku. 

Mam nadzieję, że taką platformą dyskusyjną, miejscem pogłębionego dia-

logu, czymś w rodzaju prawicowej wolnej trybuny – mogłaby stać się również 
„Polityka Polska”. Pismo od początku przecież otwarte nie na jeden tylko nurt 

myślowy i szukające inspiracji nie w jednej tylko tradycji, choć jednocześnie 

odległe chyba od eklektyzmu, dostatecznie jasno określające swą tożsamość 
ideową oraz polityczne wybory. 

Gdyż nie na tym rzecz polega, by narodowcy odżegnywali się od swego 

kanonu wiary, konserwatyści porzucili miłą sercu tradycję, a chadecy zmienili 

własną skórę, lecz by wszyscy razem – dochowując wierności swoim przekona-
niom, pielęgnując wartości im najbliższe – starali się rozmawiać, wymieniać 

poglądy, poznawać się lepiej. Bowiem jestem przekonany, że w istocie: „są 

przyjaciele na prawicy”, tylko trzeba się wokół siebie rozglądać, by ich lepiej 
dojrzeć i do nich dotrzeć. Sądzę, iż nawet pozostając przy swoich odrębnościach 

– znajdziemy więcej punktów stycznych, spraw wspólnych i bliskich.  

Zresztą, problem jest szerszy i nie dotyczy tylko już uformowanych środo-
wisk. Obejmuje także zjawisko ogólniejszej natury – ów tylekroć tu akcentowa-

ny „zwrot na prawo”, jaki w ostatnich latach dokonał się w powszechnych na-

strojach, w społecznej świadomości. Przesunął on w stronę prawicy wielu ludzi. 

Opcje jednych pochodzą ze świadomego wyboru, z ewolucji przekonań. Inni, 
może liczniejsi, są „prawicowcami podświadomymi”, in potentiam, nie zawsze 

potrafiącymi wyraźnie określić swoje poglądy. Spora grupa pozostałych szamo-
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cze się w bezideowej próżni, przepojona uczuciami ślepej negacji, już zrażona 

do socjalizmu we wszelkim wydaniu, lecz zarazem pozbawiona szans stworze-
nia sobie alternatywy, bądź – w najlepszym razie – chaotycznie jej poszukująca. 

Powinniśmy być dla owych poszukujących otwarci, tym więcej, iż w grun-

cie rzeczy znajdujemy się w podobnym położeniu. Też przecież poszukujemy 
ciągle współczesnego wyrazu dla tradycyjnych wartości prawicowych, wciąż 

szukamy języka, w jakim należałoby wypowiedzieć nadal aktualne prawdy  

z innej epoki oraz wysłowić nowe, właściwe naszym czasom. 
Pomni przykładów odstraszających, czy choćby tylko chybionych, pamię-

tajmy, że intelektualny sojusz prawicy nie jest wyłącznie polską specyfiką. Są  

w dziejach najnowszych precedensy pozytywne, aczkolwiek odległe. Takim 

przykładem na gruncie doświadczeń amerykańskich, wspólną platformą publi-
cystyczną dla różnych nurtów myśli konserwatywnej, było w swoim czasie (po-

łowa lat 50-tych) powstanie czasopisma „National Review”
14

. Podobny cel miała 

na oku formuła zaproponowana przez Franka Meyera
15

, znana pod nazwą „fu-
zjonizmu”. Obie próby zakończyły się częściowym przynajmniej powodzeniem: 

okazało się, że amerykańska prawica chce i potrafi się porozumieć, choć poro-

zumienie to wcale nie przybrało form jakiegoś molocha organizacyjnego. 

Nie trzeba dodawać, że prawicowa myśl amerykańska (w swym konserwa-
tywnym wcieleniu) w wielu istotnych punktach różni się od europejskiego od-

powiednika. Tym bardziej na gruncie polskim nadużyciem, a już z pewnością 

znacznym uproszczeniem byłyby proste analogie, nie mówiąc o próbach bezre-
fleksyjnego naśladownictwa. Jednak i w tym przypadku przepływ idei jest nie-

odzowny i obopólnie korzystny. Przekonuje o tym chociażby stosunkowo świe-

żej daty ewolucja pojęcia wolności w amerykańskim konserwatyzmie. Do nie-
dawna było ono skrajnie absolutyzowane; wszelako wpływ myśli europejskiej 

sprawił, iż dostrzeżono konieczność zrównoważenia praw i obowiązków oraz 

swobód i odpowiedzialności; pojawiło się pojęcie „wolności uporządkowanej”. 

Zupełnie nową inspirację dla konserwatyzmu amerykańskiego zdaje się stano-
wić także nauczanie Jana Pawła II. To wszystko nie zatrze rzecz jasna zasadni-

czych często różnic, płynących z odmienności historycznego doświadczenia obu 

kontynentów. 
Jednak rozmawiać, porozumiewać się – można i trzeba. 

 

6. Jaka prawica jest nam dzisiaj potrzebna?  

Zacząć należy od przywrócenia szacunku i godności, które się z tym pojęciem 

wiążą w sposób organiczny. Najprostsze skojarzenia sytuują je w kręgu wartości 

pozytywnych: „prawo”, „prawość”, te słowa w polszczyźnie miały zawsze wy-

dźwięk jednoznacznie dodatni. Prawica powinna wreszcie przestać się wstydzić 
tego, że chce być właśnie prawicą – niech Czytelnicy wybaczą mi tę tautologię, 

ale tak to przecież w istocie wygląda! Prawica musi chcieć być sobą i w tej dąż-
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ności upatrywać powód do dumy. Ludzie prawicy powinni przestać obawiać się 

ośmieszenia, ironii, sarkazmu – z jakimi często się spotykają, otwarcie wyznając 
swoje przekonania, wciąż w wielu środowiskach traktowane jako przejaw ciem-

noty, zacofania czy reakcjonizmu.  

To oczywiście elementarny poziom wymagań. 
Spróbuję teraz – być może w sposób nieco chaotyczny, tak jak mi to przy-

chodzi do głowy – zebrać te charakterystyczne cechy i właściwości, jakie winna 

posiadać współczesna polska prawica, oraz wskazać główne kierunki jej aktyw-
ności, podstawowe obszary refleksji. 

Myślę więc, że prawica ta winna być: 

1. Semantyczna – bynajmniej nie w sensie urzeczenia semiotyką i struktu-

ralizmem. Często zapominamy, że semantyka to nauka nie tylko o „znaczeniu”, 
lecz także „zmianach znaczeń wyrazów”, nauka o „stosunkach między wyraże-

niami, o stosunku wyrażeń do oznaczanych przedmiotów i stosunku wyrażeń do 

mówiącego podmiotu”. Ta encyklopedyczna definicja utrafia  
w sedno: mam na myśli głównie ową „zmianę znaczeń”, w sensie przywracania 

słowom i pojęciom ich pierwotnego sensu, zamazanego lub zgoła zafałszowane-

go przez językowe manipulacje „oficjalnej” i „nieoficjalnej” lewicy. Przed nami 

ogromny, lecz niezbędny trud oczyszczenia języka ze skamielin nowomowy, 
marksistowskiej frazeologii. Trud stworzenia, czy może odtworzenia słownika 

politycznego, wolnego od mętniactwa okaleczonych, poobtłukiwanych słów, 

jakie zostawili nam w spadku koryfeusze postępu, równości i sprawiedliwości 
społecznej. Ta praca na poziomie języka jest zadaniem – dosłownie – fundamen-

talnym, w ogóle warunkującym sens i skuteczność pozostałych przedsięwzięć. 

2. Etyczna – czyli określająca się przede wszystkim poprzez wartości,  
w ostatecznym rachunku wyznające prymat etyki przed polityką. Odległa od 

moralizowania, etycznego besserwisserstwa, niedefiniująca ideałów apriorycz-

nie. Zatem nie wedle formuły: „Prawica jest… taka czy owaka”, lecz co najwy-

żej: „prawica powinna być… starać się… zdążać do…”. Powinna więc także 
swej refleksji etycznej przydawać wymiar konkretu, osadzać ją w rzeczywisto-

ści, przybliżać codziennemu życiu. Mniej wzniosłych słów i moralnych pouczeń 

nastrojonych na najwyższy ton – niech raczej czyny, wybory i postawy zaświad-
czą o naszej moralności. Dokładnie tak, jak proponuje to ks. Tischner: 

 

Innym sposobem uprawiania etyki jest próba określania konkretnych kryteriów 

wyboru w konkretnej sytuacji. Chodzi tu o takie kryteria, które tu i teraz pozwolą 

na dokonanie słusznego wyboru. Nie definiujemy ideałów, nie szukamy ogólnych i 

wspólnych wartości. Nic prostszego jak zdefiniować ideał i określić wartość. Trud-

niej jest właśnie odczytać sens mniejszych i większych wydarzeń. Ale ku temu 

właśnie zmierzamy. Uprawiamy etykę jako refleksję nad praktycznym sumieniem. 
Sumienie jest, jak zmysł sztuki, ono samo widzi, jak jest. Widzi w dzień wyborów, 

w dzień strajku, w dzień świadectwa, za lub przeciw prawdzie. Buduje etykę, idąc 
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od dołu, akceptuje nie słowa, lecz konkretne decyzje. Kośćcem doktryny etycznej 

czyni teorię sumienia. 

  

Gmach hierarchii wartości prawicowych powinien wznosić się przede 
wszystkim na fundamencie etyki katolickiej, co bynajmniej nie dyskwalifikuje 

ludzi niewierzących lub wyznawców innych religii. 

3. Katolicka – nie tylko poprzez przyjęcie za obowiązujący tego właśnie 
systemu wartości i bycie mu wiernym. Również – szczególnie w polskich wa-

runkach – akceptująca i wspierająca Kościół w jego ziemskim, konkretnym 

wcieleniu i funkcjach (oczywiście przy uznaniu nadprzyrodzonej, ponadczaso-

wej misji Kościoła jako posłannictwa pierwszoplanowego). Chodzi tu o sprawę 
dla polskich losów kluczową: o realny wkład w budowanie i umacnianie jedno-

ści Kościoła z narodem. Rzecz nie polega na ostentacyjnym, natrętnym obno-

szeniu się ze swą katolickością; obejmuje praktyczny wymiar szerszego  
i głębszego włączenia się w prace laikatu. Pewna trudność powstać może przy 

wyborze ideowej opcji w łonie polskiego katolicyzmu: jego dwunurtowość po-

dzieliła przecież także inteligencję katolicką. Sądzę, iż wybór tradycji oraz mo-
delu należy pozostawić samym ludziom prawicy. Naturalne poniekąd predylek-

cje będą ich raczej skłaniać ku tradycji katolicyzmu społecznego, który przecież 

wcale nie musi – jak utrzymują progresiści – zaciemniać się w bezrefleksyjnej 

dewocji i ograniczać do syndromu „szkaplerza i Cepelii”. Że nie musi, dowodzi 
jasno linia Prymasa Tysiąclecia i wielkie dzieło polskiego Papieża. 

4. Poważna – zarówno w sferze postaw o obyczajowości, jak na płaszczyź-

nie intelektualnej refleksji, wreszcie – na poziomie języka. Nie proklamuję tu 
bynajmniej nadętej powagi czy solennego ponuractwa (choć przecież jakieś 

ziarno słuszności tkwiło w słowach mego przyjaciela, który z pogodną rezygna-

cją celnie ujął „różnice stylu” ludzi prawicy i lewicy: „Trudno nam będzie osią-
gnąć taką lekkość w tańcu”. W znakomicie satyryczny sposób uchwycił te „róż-

nice stylu” Janusz Szpotański
16

 w swym żarcie „o Kostusiu i Karolu”). Chodzi 

mi wszakże o rzecz istotną. Mówiąc „prawica poważna”, myślę równocześnie 

„odpowiedzialna”. Odpowiedzialna, to znaczy także wyważona w sądach, 
umiarkowana w opiniach, znająca prawdziwą wagę głoszonego słowa, nieszafu-

jąca pochopnie epitetami i oskarżeniami. Tak pojmowana powaga wyklucza 

obrażanie przeciwnika, lekceważący ton, naigrywanie się czy ośmieszanie. Pra-
wicowemu publicyście nie przystoi knajacki słownik polityczny: raz na zawsze 

powinien zeń usunąć wszystkich „czerwonych”, „komuchów”, „lewizny” i „pe-

zetperie”, tę całą poetykę żargonową. To co jeszcze uchodzi w pamflecie czy 

pastiszu, przykro razi w eseju lub szkicu: nie mylmy gatunków. Ten postulat nie 
ma nic wspólnego z uniżonością albo z chęcią rozmycia w układności form 

ostrych, często antagonizmów. Bynajmniej nie nadzieja na lepsze traktowanie w 

więzieniu zniechęca mnie do określenia komunistów jako „ponurej bandy zdra-
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dzieckich sprzedawczyków na usługach kliki moskiewskich gerontów”. Powo-

dy, dla których tego nie czynię, wyłożyłem wcześniej dostatecznie jasno. 
Powaga i odpowiedzialność, o której piszę, ma jeszcze jeden wymiar. Wy-

miar chłodnego uzmysłowienia sobie konsekwencji podjętych wyborów. Nie 

żyjemy na księżycu, lecz w nader konkretnych realiach. Należy starać się o ich 
zmianę na lepsze. Jeżeli jednak wystąpiłeś przeciwko prawu obowiązującemu w 

tym państwie (choćbyś je w gruncie rzeczy uważał za absurd lub bezprawie), to 

nie możesz dziwić się, że cię zamykają do aresztu lub wytaczają proces. Jeżeli 
znieważasz milicjanta, to nie powinna wprawiać cię w oburzenie jego alergiczna 

często reakcja. Nie głoszę tu filozofii rezygnacji, jałowego pogodzenia się z 

rzeczywistością. Obcy mi jest tylko masochizm polityczny wielu naszych opo-

zycjonistów, męczeńskie obnoszenie się ze swą krzywdą, rozdzieranie szat  
z byle okazji. Sprzeciwiajmy się bezprawiu, walczmy o swoje ideały, o prawa 

człowieka, obywatela narodu. Tylko zachowajmy w tym męską postawę. Trochę 

więcej powagi – i godności. 
5. Realistyczna – a więc anty-utopijna, pobawiona złudzeń, rzeczowa, 

pragmatyczna. Błędem byłoby wszakże absolutyzowanie owego pragmatyzmu. 

Stąd bowiem aż nazbyt często prowadzi droga jeśli nie do ugody, to w każdym 

razie do zaniżenia ideałów, do powstania mentalności „ciasnego organiczniko-
stwa”, czy też „pozytywizmu dorobkiewiczów”. Tymczasem nam trzeba pozy-

tywizmu politycznego. Co to znaczy? Jest to przekonanie, że wzrost dorobku, 

ogólnego poziomu cywilizacyjnego oraz kultury (w tym także kultury politycz-
no-prawnej) poprawia położenie narodu i nie tylko nie oddala go od niepodle-

głości, lecz – wręcz przeciwnie – stwarza w perspektywie lepsze do walki o nią 

warunki; to przekonanie, że negacja, burzenie, destrukcja – same w sobie nie 
stanowią żadnej wartości. To przyjęcie założenia, iż skoro obecnie ustroju nie 

można zmienić, to potrzeba przynajmniej starać się o stworzenie znośniejszych 

warunków życia w jego ramach; to przeciwstawienie się hasłom negatywnym 

(takim jak „im gorzej, tym lepiej”, „żółwia praca” etc.). To również przeświad-
czenie, że skoro historia skazała nas na trwałe sąsiedztwo z Rosją, to należy 

założyć – najodleglejszą choćby – pozytywną perspektywę wzajemnych stosun-

ków, myśleć o przełamaniu odwiecznego fatalizmu wrogości, wychodzić poza 
emocje i uprzedzenia. 

Prawica realistyczna powinna mieć także poczucie, iż los Polski zależy 

przede wszystkim od samych Polaków, świadomość, że wybawienie nie przyj-
dzie z zewnątrz, że emigracja jest ważna, ale stokroć ważniejszy jest kraj. 

6. Ekonomiczna – w sensie zarówno teoretycznym, jak praktycznym. Nale-

ży wreszcie skończyć z jałowym wybrzydzaniem na absurdy ekonomiczne 

ustroju, a w każdym razie nie poprzestawać na ich krytyce. Równolegle stwarzać 
trzeba fakty dokonane: badawcze, naukowe, praktyczne, rehabilitować  

w świadomości społecznej propagowany od lat przez Kisiela ideał „twórczości 
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gospodarczej”, przełamywać najgorsze relikty postszlacheckiego myślenia, bez-

krytycznie przyjęte przez współczesną inteligencję („Szlachcic, która by kwartą 
lub łokciem mierzył, bezcenny był”). Trzeba nobilitować etos pracy, zapewnić 

społeczne poparcie indywidualnemu rolnictwu (Fundacja Rolna organizowana 

przez Kościół), rzemiosłu, usługom i drobnej wytwórczości, udzielać czynnej 
aprobaty wszelkim przejawom inicjatyw i przedsiębiorczości. Poważna refleksja 

ekonomiczna powinna wreszcie stanąć w centrum zainteresowania publicystyki 

niezależnej. Należy także z całą odpowiedzialnością wesprzeć te poczynania 
władzy, które istotnie prowadzą do poprawy naszego położenia gospodarczego.  

Ta „ekonomizacja myślenia” nie może jednak utożsamić się ze skrajną ma-

terializacją dążeń i postaw. Nie można zastąpić celów etycznych środkami eko-

nomicznymi, które powinny jedynie do nich prowadzić, ułatwiać ich osiągnię-
cie. Strzec się należy w tym myśleniu stawiania znaku równości między warto-

ścią a ceną. Nobilitacja czynnika ekonomicznego w myśli prawicowej nie może 

również stłumić wrażliwości na krzywdę społeczną, niedostatek, ubóstwo, czy 
cierpienie; nie może przeobrazić się w gloryfikację rynku i przedsiębiorczości, z 

góry „spisując na straty” wszystkich słabszych, mniej zaradnych  

i zdecydowanych. Stanowiące jeden z filarów myśli prawicowej przekonanie  

o równości szans (startu) oraz równości wobec prawa, może znaleźć harmonijne 
uzupełnienie w dążności do stworzenia warunków, w których człowiek ubogi 

będzie mógł – poprzez własną aktywność, przez rozwijanie wszelkich, choćby i 

skromnych zdolności – poprawić swe położenie. Prawicowa koncepcja sprawie-
dliwości, także sprawiedliwości społecznej, opiera się na klasycznej, łacińskiej 

formule: sprawiedliwość jest to stała i niezłomna wola oddawania każdemu, co 

mu się należy. W tym ujęciu system społeczny pojmowany jest jako swego ro-
dzaju kompromis interesów – zarówno w odniesieniu do wszelkich warstw so-

cjalnych, jak i związków pomiędzy poszczególnymi ludźmi. 

Postulat „ekonomizacji” naszego życia ewokuje zagadnienie następne. To 

problem, który przed Sierpniem ’80 uchodził za bodaj największe narodowe 
zagrożenie, problem określany najczęściej mianem sowietyzacji. Sądzę, iż rzecz 

jest dwojakiej natury. Wprawdzie pielgrzymki papieskie i „Solidarność” sprawi-

ły, że możemy dziś śmielej mówić o zachowaniu narodowej tożsamości, chrze-
ścijańskiego systemu wartości, przynależności do kręgu kultury europejskiej. Tu 

zmora sowietyzacji została – na długo, jeżeli nie na zawsze – zażegnana. Ale już 

w warstwie, którą najogólniej nazwijmy cywilizacyjną, owo zagrożenie bynajm-
niej się nie oddaliło, przeciwnie, zdaje się przybierać coraz realniejsze kształty. 

Wiąże się to z takimi czynnikami, jak dewastacja kraju  

i dramatyczne ubożenie ludności, jak niezdolność pohamowania plag społecz-

nych (z alkoholizmem na czele), jak postępująca biurokratyzacja form i struktur 
społecznych oraz państwowych, jak krzewienie najgorszych wzorów społeczne-

go współżycia i obyczaju, jak wreszcie nieprzestrzeganie tradycji. Powinniśmy 
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dostrzegać te zagrożenia i próbować im przeciwdziałać, tak by najszczytniejsze 

nawet imponderabilia nie przeobraziły się w zbiór martwych formułek, pustych, 
abstrakcyjnych haseł. 

7. Narodowa – nie w sensie apologii nacjonalizmu owianego duchem eks-

pansji, rozwijającego się kosztem innych narodów, lecz zgodnie z przekonaniem 
o zasadniczej roli narodu w łańcuchu organicznych wspólnot. Narodowa – a 

więc zakładająca i wyznająca naturalny ordo caritatis, w którym to porządku 

poczesne miejsce zajmuje realne dobro własnego narodu, jego rzeczywisty inte-
res, którego nie wolno narażać pod żadnym pozorem. Ten typ myślenia nie ma 

nic wspólnego z wąsko pojmowanym egoizmem narodowym. „Naród w pełni 

dojrzały nie może zawężać swoich aspiracji jedynie do własnego wzrostu, a 

także lekceważyć wartości wytworzonych przez inne narody, lecz pracować  
w miarę swoich możliwości dla dobra Rodziny Ludzkiej”

17
. To prawda, lecz 

prawdą równie niezbitą jest przekonanie, że w pierwszym względzie troszczyć 

się powinniśmy o dobro swego narodu, jego byt i przyszłość, gdyż – po pierw-
sze, jest to nasz naturalny, a przy tym pozostający w zasięgu bezpośrednich 

możliwości obowiązek; a po wtóre – dopiero wówczas naród nasz będzie mógł 

wnieść pełnowartościowy wkład do powszechnej skarbnicy ludzkości. W prze-

ciwnym razie, przy odwróconej hierarchii zadań, wkład ten ograniczy się do 
werbalnego, „humanistycznego” uniwersalizmu, nieposiadającego pokrycia  

w rzeczywistych dokonaniach. To nie oznacza zamknięcia się w ciasnym kręgu 

„swojskości” i ślepoty na dookolną rzeczywistość. Wprost przeciwnie. Powinni-
śmy być żywotnie zainteresowani losem innych narodów, głównie sąsiedzkich. 

Wprawdzie położenie między Rosją a Niemcami wciąż w stopniu zasadniczym 

określa nasz los, lecz nie mniej wnikliwie należałoby studiować i pogłębiać 
związki z narodami mniejszymi – Czechami i Słowakami, a także np. Finami, 

których doświadczenia są wielce pouczające i posiadają wiele punktów stycz-

nych z naszymi. 

Pilniej winniśmy badać tradycję prawicy i historię demokracji, tego tak 
rzadkiego w tym rejonie Europy zjawiska. Z tym większą pieczołowitością mu-

simy pochylić się nad dziejami kruchego polskiego parlamentaryzmu, analizo-

wać dwa demokratyczne epizody nowożytnej Rosji (Duma i luty 1917 roku), 
zgłębiać kolejne losy specyficznej, czeskiej demokracji (także swoisty fenomen 

lat 1944-48
18

), wydobywać z zapomnienia i ponownie przemyśleć wizje Piotra 

Stołypina
19

 czy Sergiusza Wittego
20

, postaci bynajmniej nie jednowymiarowych. 
To nie postulat tworzenia czegoś w rodzaju „międzynarodówki prawicy środko-

wo-wschodnio-europejskiej”. To jedynie próba zwrócenia uwagi na potrzebę 

takich studiów, próba uzmysłowienia, że pomiędzy tradycją polskiej prawicy a 

np. konserwatyzmem amerykańskim lub zachodnioeuropejskim – jest jeszcze 
coś „po drodze”, coś, czego warto może nie przeoczyć, nie tylko dla własnego 

pożytku. 
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8. Solidarystyczna – w tym znaczeniu, że niwelująca wszelkie „klasowe” 

podziały w łonie narodu, przełamująca sztucznie – w myśl zasady „divide et 
impera” – tworzone antagonizmy (np. budzone wśród robotników nastroje anty-

inteligenckie, tak rozbuchane podczas tzw. Robotniczego Plenum KC PZPR). 

Zresztą schlebianie robotnikom, teorie omnipotencji „przodującej klasy” i jej 
„niezawodnego instynktu klasowego” – to nie tylko wypróbowany socjotech-

niczny zabieg komunistycznej propagandy; wystarczy przypomnieć narastające 

lawinowo emocje antyinteligenckie, pod hasłem „nieufności wobec ekspertów”, 
wzniecane w czasie Zjazdu „Solidarności”. W pełni zgadzam się  

z postulatem przywrócenia warstwie robotniczej świadomości i pojęcia dobra 

wspólnego w skali narodowej, uzmysłowienia robotnikom, że najpierw są Pola-

kami i obywatelami, a dopiero potem robotnikami; że z tego tytułu nie przysłu-
guje im status stada „świętych krów”, że ich rola jest ważna, lecz nie arcy-

wyjątkowa; że cele ogólnospołeczne i narodowe winny przeważyć nad „klaso-

wym” partykularyzmem. 
Prawica nie powinna preferować jednej warstwy społecznej kosztem innej 

(np. chłopów), powinna wznieść się ponad tego typu podziały. Podobne w isto-

cie rozumowanie zaprezentował Stefan Kisielewski w swoim Wstępie do pro-

gramu opozycji, spotykając się z miejsca z ostrym sprzeciwem środowisk lewicy 
(Waldemar Kuczyński). Również Leopolita

21
 w 17 numerze „Vacatu” postawił 

Kisielowi zarzut oddawania robotników „walkowerem w ręce czerwonych”. 

Bronię Kisiela: bynajmniej nie zapoznaje on realnej siły, jaką zwłaszcza w pol-
skich warunkach stanowią robotnicy, wcale też nie wydaje ich na pastwę komu-

nistycznej demagogii – on tylko wskazuje przenikliwie prawdopodobny kieru-

nek ewolucji „kwestii robotniczej”. Licząc się z trendami światowej ekonomiki, 
dostrzegając również w naszym kraju symptomy zmian w sztucznie ukształto-

wanej stratyfikacji społecznej (m.in. wygaśnięcie tempa procesów migracyjnych 

i zmniejszenie ruchliwości „międzyklasowej”), obserwując malejącą w nowo-

czesnych społecznościach rolę związków zawodowych – szkicuje tylko ogólne 
kierunki przemian. Wedle mego przekonania, słusznych w zarysie. 

9. Atrakcyjna – nie chodzi tu o tanią, demagogiczną atrakcyjność, schlebia-

nie czyjejkolwiek próżności i obiecywanie wszystkim wszystkiego. Atrakcyjna – 
tak, nie obawiam się tego słowa – to znaczy: wychodząca śmielej na zewnątrz ze 

swymi przemyśleniami i swoim dorobkiem, potrafiąca go lepiej  

i zręczniej przedstawić, promująca godne tego wartości. Atrakcyjna, to znaczy 
także: bardziej dbająca o sferę kultury, niestroniąca od nowoczesnych form re-

klamy i propagandy, byle tylko utrzymanych na odpowiednim poziomie, nie-

wstydząca się swej legendy. Dla przykładu: dzieje Ligi Narodowej są nie mniej 

intrygujące a nawet heroiczne (choć próżno by tam szukać iście kowbojskich 
wyczynów w rodzaju rabowania ambulansów pocztowych, elegancko określo-

nych jako „ekspropriacje”…) aniżeli epopeja PPS-u; na „romantycznym” zesła-
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niu w głębi Rosji przebywał nie tylko Piłsudski, ale i Dmowski;  

z narażeniem wolności i zdrowia kolportowany był nielegalnie zarówno „Robot-
nik”

22
, jak „Przegląd Wszechpolski”

23
, itd., itd. Jednak „czytająca publiczność” 

zna tylko jedną stronę medalu, jej wyobraźnię poruszają tylko jedne wzory po-

staw heroicznych, tylko jednych zna bohaterów. Prawica nie dba  
o własną legendę, o własną historię. W przeciwieństwie do lewicy nie próbuje 

jej popularyzować, czynić własnością ogółu. Temu zaniedbaniu należy położyć 

kres. 
Niezwykle istotna dla dalszych losów prawicy wydaje mi się sfera kultury. 

To pole także leży odłogiem. Jednak nie tylko natura, również kultura nie znosi 

próżni. Tu krótka dygresja historyczna. 

Dominacji stereotypów myślenia lewicowego, a także upowszechnieniu się 
wśród młodzieży polskiej lat 60-tych i 70-tych etosu lewicy – sprzyjały świato-

we przeobrażenia w sferze kultury. Nastąpił swoisty paradoks. Gdy w Polsce po 

1956 r. doszło do prawdziwego zachłyśnięcia się tak długo zakazaną kulturą 
Zachodu, ona sama przechodziła właśnie istną rewolucję. Były to przemiany 

destrukcyjne, których szczyt miał przypaść na następną dekadę. Pierwotne urze-

czenie „październikowej” młodzieży egzystencjalizmem czy innymi, modnymi 

wówczas prądami – miało w sobie wszakże atmosferę intelektualnej celebry: z 
powagą i namaszczeniem smakowano ów „owoc zakazany”. Tymczasem kultura 

zachodnia po raz pierwszy w dziejach zdradziła samą siebie. Znalazła się w 

ostrej, często nienawistnej opozycji wobec fundamentalnych ideałów  
i wartości tej cywilizacji, która ją zrodziła. W latach 60-tych – także nad Polską 

– pękła bania z „kulturą alternatywną”, nastąpiła eksplozja kontrkultury. Przy-

szedł zalew tandety, wątpliwej wartości nowinek quasi-artystycznych, w na-
ukach humanistycznych inwazja strukturalizmu, bezkrytycznie przyjmowanego 

jako objawienie. Płytkie, powierzchowne fascynacje, pseudotwórcze zapożycze-

nia, wątpliwa egzotyka (filozofia Zen, buddyzm, czy kult Gandhiego, wyznawa-

ny równie zaraźliwie i bezrefleksyjnie, jak kult… Che Guevary) – wszystkie te 
zjawiska zostały zmultiplikowane przez machinę komercyjnej kultury masowej, 

dostrzegającej w kontrkulturze atrakcyjny, pokupny produkt. Rozluźnienie oby-

czajów, wyzwolenie z krępujących więzów „przestarzałej, mieszczańskiej, burżu-
azyjnej” etyki – szło w parze z kompletnym zaśmieceniem młodych umysłów, 

którym podsuwano kuszące wizje [życia] ułatwionego, pozbawionego hamul-

ców i ograniczeń, roztopionego we wszechogarniającym „humanizmie”. Nie 
potępiam ryczałtem ruchu hippisów czy „dzieci-kwiatów”, bowiem tego typu 

doświadczenia uwrażliwiły moralnie wielu młodych ludzi (niejeden współcze-

sny opozycjonista ma za sobą takie właśnie inicjacje). Zarazem jednak procesy 

owe niosły szereg zagrożeń. Narkomania była tylko jednym z nich. Wspomniane 
pokusy trafiły na podatny grunt, docierając do szerokich rzesz generacji, zgodnie 

z prawami wieku przeżywającej tak typowe  
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w każdym pokoleniu (vide np. Niebo w płomieniach Parandowskiego
24

) kryzysy 

wiary i rozterki moralne. Na tym tle relatywizm etyczny lewicy, jej „nowocze-
sność” i hałaśliwa „rewolucyjność”, jej humanistyczna frazeologia i besserwis-

serstwo, jej agresywny antyklerykalizm, wreszcie atrakcyjność haseł, odwołują-

cych się do pokoleniowej odrębności – wszystko to znajdowało tani poklask  
i posłuch wśród młodych Polaków zbuntowanych przeciw szarości okresu „ma-

łej stabilizacji”. Marzec 1968 roku zdarzył się w Polsce, lecz nie był zjawiskiem 

oderwanym od procesów światowych: pod wieloma względami stanowił frag-
ment większej całości. Paryski maj, rewolty studenckie na całym Zachodzie – 

były również odbiciem szerszych przemian cywilizacyjnych, kulturowych  

i politycznych współczesnego świata. Można powiedzieć, że lewica trafiła wtedy 

na „swój czas”. 
Otóż wydaje się, że ten czas mija. Kultura, targana tylu paroksyzmami, zda-

je się z wolna wracać do siebie, na powrót odnajdywać pierwotne łożysko; na-

stępuje renesans wartości sprawdzonych, dobrze osadzonych w tradycji  
i w chrześcijańskiej przede wszystkim – moralności. Piana naniesiona przez 

kontrkulturę opada: niewiele cennych i trwałych śladów pozostawiła na po-

wierzchni. Już nie porywa umysłów, zmęczonych jej wątpliwą dezynwolturą, 

łaknących etycznego, myślowego, artystycznego ładu. 
Ta ewolucja, ten powrót do wartości – jest wielkim wyzwaniem i wielką 

szansą prawicy. Także polskiej prawicy, która owe wartości wyznaje i która 

powinna je teraz podnieść, przywrócić i upowszechnić. Nie tylko w publicystyce 
politycznej. Również w sferze kultury, odnajdując i tworząc właściwy jej współ-

cześnie wyraz. 

10. Otwarta – postulat otwartości logicznie wynika ze wszystkich niemal 
poprzednich wywodów. Mówiąc najkrócej chodzi o poszerzenie ideowego spec-

trum środowisk prawicy. O odnalezienie tych powinowactw duchowych, któ-

rych istnienie dziś być może zaledwie przeczuwamy. Być może jednym  

z realniejszych znaków nadziei – nie tylko dla nas, dla współczesnego świata – 
jest podejmowana już tu i ówdzie praca nad zbliżeniem dwu wielkich systemów: 

katolicyzmu i kapitalizmu. Ten problem budzi wiele wątpliwości. Przecież każ-

dy z tych systemów zanurzony jest w zgoła różnym porządku. Jednak nas, kato-
lików, interesuje także porządek ziemski, model społeczeństwa, ustroju, gospo-

darki – najlepiej służący człowiekowi. Żaden model nie jest idealny, co wynika 

z ludzkiej ułomności i niedoskonałości. Dlatego nie można pozostawać w kręgu 
ziemskiej utopii; w nieskończoność szukać „trzeciej drogi” pomiędzy socjali-

zmem i kapitalizmem. Może inaczej: szukać zapewne trzeba, lecz trzeba się 

również zdecydować, tu i teraz, choćby dokonując wyboru „zła mniejszego” i 

próbując przepajać je pierwiastkami dobra. 
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Nie tylko przykład „teologii wyzwolenia” przekonuje mnie, że zamysł, „so-

cjalizacji chrystianizmu” jest ślepym zaułkiem. A zatem – „chrystianizacja kapi-
talizmu”? Nie wiem, nie chciałbym tego tak kategorycznie określać. 

Mam jednak świadomość, że – przynajmniej w warstwie ekonomicznej, 

produkcyjnej – ludzkość nie wynalazła nic lepszego, a z pewnością wydajniej-
szego. Wiele cech kapitalizmu, który na ogół znamy z podręczników „ekonomii 

socjalizmu”, ma postać odrażającą, wiele jego właściwości budzi etyczny sprze-

ciw, zwłaszcza w sferze dystrybucji tak obficie wytwarzanych dóbr. To wszyst-
ko prawda. Zarazem jednak – posłużę się tu olbrzymim myślowym skrótem – 

kapitalizm wydaje się „reformowalny”. Procesy jego „uczłowieczenia, humani-

taryzacji, demokratyzowania, uetycznienia” – już się zaczęły, przede wszystkim 

na gruncie amerykańskim. Te próby uważam za wielce potrzebne oraz idące we 
właściwym kierunku. Prace Michaela Novaka

25
 czy Franka Meyera nad „demo-

kratycznym kapitalizmem” otwarły nowe, intrygujące pola badawcze. Warto 

czytać już prezentowaną we fragmentach w „PP” książkę Novaka Duch demo-
kratycznego kapitalizmu, warto przemyśleć i rozwijać klasyczną formułę Meyera 

(że konserwatyzm to coś zgoła innego, niż tylko XIX-wieczny liberalizm „osła-

biony przez utylitaryzm, sceptycyzm i sekularyzm, lecz uwzględniający porzą-

dek moralny, autorytet Boga i prawa”). Odległy jestem w tym miejscu od bez-
krytycznej fascynacji i ślepego naśladownictwa; sądzę tylko, że studiowanie idei 

zaledwie tu naszkicowanej, nie kłóci się z duchem czasu; mieszcząc się przy tym 

harmonijnie w obserwacyjno-badawczym polu polskiej prawicy, łączy się z 
przekonaniem, iż nowe idee nie rodzą się na poczekaniu, że warto zatem na-

przód, powściągając nieco wynalazczą pasję, ponownie przyjrzeć się ideom 

starym, sprawdzonym i jakże często zmistyfikowanym. 
Prawica otwarta znaczy również: demokratyczna i elitotwórcza zarazem. 

Demokratyczna w tym sensie, jak to próbowaliśmy ująć w szkicu programowym 

„PP” Między Polską naszych pragnień i Polską naszych możliwości. 

Elitotwórcza w tym znaczeniu, które się z tak pojmowaną demokracją nie 
kłóci. Sądzę bowiem, że warunkiem istnienia demokracji, pojmowanej „formal-

nie”, nie zaś treściowo – jest powszechna dostępność własności i wiedzy. Wła-

sność stanowi podstawę osobistej niezależności, wiedza zaś – roztropnych  
i racjonalnych decyzji. Demokracja winna zatem apelować do wiedzy i rozumu 

etycznego, nie do ślepej wiary i instynktów, i stąd konieczność tworzenia me-

chanizmów, umożliwiających wywieranie wpływu na władzę lub w stosownych 
okolicznościach dochodzenie do niej ludziom o wysokich kwalifikacjach i nie-

kwestionowanych walorach etycznych, a więc najkrócej – elitom. Zadanie wy-

łonienia takich elit winno być jednym z głównych posłannictw prawicy. 

11. Alewicowa – który to postulat budzić może w pierwszym odruchu nie 
lada konsternację. Pozornie zakrawa on bowiem na kpiny z logiki, czyżbym 

zalecał bowiem „prawicę lewicową”? Chcę powiedzieć co innego: alewicowe, 
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nie zaś antylewicowe. To istotne rozróżnienie. Punktem wyjścia jest w nim zało-

żenie, że komunizm nie wziął się „z powietrza”, lecz stanowi tyleż oczywistą, co 
zwyrodniałą (w stężeniu zabójczym) emanację – lewicowych utopii przedmark-

sistowskich, korzeniami sięgających Oświecenia. Długo przed Marksem, Engel-

sem, Leninem i Stalinem podwaliny pod tę monstrualną budowlę kładli myśli-
ciele tamtej epoki, dobrotliwi humaniści, przepojeni szlachetnymi ideami 

uszczęśliwienia ludzkości. Błąd zatem tkwi w założeniu, u samych podstaw – a 

nie w niedoskonałym wykonaniu. Chodzi zatem o stosunek do owych funda-
mentów, o swoiste impregnowanie, niepodatność na „pierwsze ukąszenie”, o 

odporność duchowego organizmu na wszelki jad jawnej lub atrakcyjnie przybra-

nej utopii.  

Sama antylewicowość, sam negatywizm nie czyni jeszcze człowieka prawi-
cy. Furtki nie można uchylać zbyt szeroko, nie powinni się przez nią przedosta-

wać frustraci, swą niechęć do idei lewicy przenoszący bezkrytycznie na jej ludzi, 

nie znajdujący w sobie ochoty, ani sił do przekroczenia zaklętego kręgu negacji 
spersonifikowanej. Jest także demagogią pogląd, jakoby lewicowa frazeologia 

opozycji stawiała władzę w niezręcznym położeniu, uniemożliwiając jej sku-

teczną kontrargumentację: teza, iż z przeciwnikiem najlepiej walczyć jego wła-

sną bronią. To tylko pozór racji. Komuniści mają na to wypróbowaną teorię 
frakcji i „odchyleń”, z lewackim włącznie. Ważniejsze jest co innego: próba 

pokonania komunistów ich własną bronią prędzej czy później prowadzi do czę-

ściowego przynajmniej przyjęcia ich systemu wartości, ich sposobu myślenia, 
ich aparatury pojęciowej. I nic wówczas nie pomoże uparte przeciwstawienie: 

totalitaryzmu – demokracji. Wytworzy się znów chaos myślowy, pomieszanie 

pojęć, etyczny relatywizm. Stan, w którym komuniści czują się jak ryba w wo-
dzie. Taki stan, to ich „naturalne środowisko”, ich natura i praktyka.  

Musimy się zatem różnić stanowczo, zdecydowanie, bez niedomówień. Zaś 

w ten sposób możemy się różnić jedynie na gruncie aktów pozytywnych. I wła-

śnie wartości oraz cele pozytywne, nie tyle antylewicowe, ile – alewicowe, nie 
zwalczające lewicy, lecz przeciwstawiające jej swój własny konstruktywny do-

robek – muszą konstytuować polityczną osobowość człowieka prawicy. 

Na tle wcześniejszej części szkicu, poddającej krytycznej analizie mity le-
wicowe – postulowane cechy „prawicowości” nabierają znamion sielankowych. 

Czerń kontrastuje z bielą. Czy takie czarno-białe ujęcie jest prawdziwe? Pragnę 

usunąć tę słuszną wątpliwość. Jest oto różnica zasadniczej natury. Lewicę opisu-
ję w jej realnym kształcie, mówiąc ściślej, tak jak ją spostrzegam. Prawicę trak-

tuję w trybie postulatywnym: to nie opis rzeczywistości zastanej, tylko projekcja 

cech pożądanych. Szkic z natury – i – akt wyobraźni. To dwie różne rzeczy. 

Proszę ich nie mylić.  
 

7. Kilka końcowych uwag 
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Powyższe cechy niechcący ułożyły się w kształt „dekalogu” współczesnej pol-

skiej prawicy, tak jak ją widzę, raczej – jak ją widzieć chciałbym. Słowo „deka-
log” opatruję cudzysłowem, ponieważ brak mi tytułów i podstaw, ale też i aspi-

racji by przybierać pozę oraz ton prawodawcy. Również z tego względu, że ni-

niejsza próba skodyfikowania postulowanych cech i powinności prawicowych 
jest z natury rzeczy dość arbitralna i zapewne nosi znamiona przypadkowości. 

Wiele cech nie zostało uwzględnionych z nader prostej przyczyny. Nie uważam 

na przykład, by człowiek prawicy miał być uczciwy, prostolinijny, prawdomów-
ny, dobry, punktualny, szlachetny i odważny, gdyż do posiadania takich (i paru 

innych, równie cennych) przymiotów powinien dążyć nie człowiek prawicy lub 

lewicy, lecz każdy bez wyjątku człowiek. Poza tym dekretowanie wszelakich 

ludzkich cnót jest absurdem godnym – tu już podział rysuje się wyraźnie – za-
wodowego uszczęśliwiacza świata, czyli lewicowca. Człowiek prawicy takich 

zajęć się nie ima; on chce w najlepszym razie ten świat nieco poprawić. Ale też 

nie za wiele, ponieważ wie, że świat i człowiek noszą od urodzenia skazę niedo-
skonałości. I jeszcze jedna uwaga. Pisałem w tym szkicu  

o różnych odmianach lewicy, lecz bodaj najwięcej miejsca poświęciłem polskiej 

lewicy opozycyjnej. Słowo wyjaśnienia: nie uważam jej za wroga. Nie przeczy-

łem tej aż nadto namacalnej oczywistości, że głównym przeciwnikiem jest totali-
taryzm w swym konkretnym komunistycznym wcieleniu. Jednakże wyrasta on 

w sumie z tych samych korzeni, wywodzi się z identycznych założeń filozoficz-

nych, czerpie u źródła tej samej utopii. Władza komunistyczna, zapewne nie-
świadomie, wyrządza opozycyjnej lewicy krzywdę, określając ją mianem „siły 

antysocjalistycznej”. Trudno o większe nieporozumienie. To siła jako żywo 

socjalistyczna, tylko inną posiada tego socjalizmu wizję. Tę wizję, przykro 
uznać, uważam za bardziej utopijną, niż twór o nazwie „socjalizm realny”, gdyż 

ten, jaki jest, każdy widzi. 

Wszakże lewica, polska lewica patriotyczna jest po prostu potrzebna. Po-

trzebna polskiej prawicy, mimo iż, parafrazując tytuł broszury J. J. Lipskiego, są 
w istocie „Dwa patriotyzmy”: prawicy i lewicy. Ale jedna jest za to Ojczyzna – 

Polska. I powinno starczyć w niej miejsca dla wszelkich orientacji ideowych, 

również i dlatego, że właśnie ideowo-polityczny pluralizm zapewnia względną 
równowagę społeczną, przydaje stateczności i harmonii, pozwala omijać skraj-

ności. Bowiem nawet różnić można się sensownie. 

Także różne odcienie polskiej prawicy będą się zapewne między sobą róż-
nić. Byle czyniły to z pożytkiem dla Polski, a przynajmniej bez uszczerbku dla 

niej. Wierzę jednak, że krucha i tak różnorodna prawica polska podejmie trud 

wzajemnego porozumienia się – i – porozumienia. Nie wszystkich znam, ale 

wierzę – wiem, że „są przyjaciele na prawicy”. 
Wyciągam do nich dłoń. Nie muszę chyba dodawać, że – prawą. 
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Przypisy 
 

1 Zob. przypis 13 w tekście Próba spojrzenia. 
2 Jan Walc (1948-1993) – historyk literatury, krytyk literacki, publicysta, piszący 

na łamach m.in. „Krytyki”, „Biuletynu Informacyjnego”, „Literatury na świecie”, „Poli-

tyki”, „Kultury” i „Życia Warszawy”, działacz opozycyjny w PRL, związany z KOR. 
3 Jacek Bierezin (1947-1993) – poeta, działacz opozycyjny, związany z KOR, 

współpracownik „Kultury” i Radia Wolna Europa. 
4 Autorem wiersza Lewą marsz był Włodzimierz Majakowski (1893-1930), ro-

syjski poeta i dramaturg, związany z bolszewikami piewca ich rewolucji a zwłaszcza W. 

Lenina.  
5 Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald” powstało w 1981 r. i skupiało środowi-

ska nacjonalistyczne, blisko współpracujące z PZPR (weszło np. w skład PRON). 
6 Raymond Aron (1905-1983) – francuski filozof, socjolog, politolog, publicysta, 

wykładowca Sorbony i Collège de France, współpracownik „Le Figaro”, autor m.in. 

L’opium des intellectuels (1955). 
7 Daniel Bell (1919-2011) – amerykański socjolog, wykładowca na uniwersyte-

tach Columbia i Harvard, autor m.in. The End of Ideology (1960), The Coming of Post-

Industrial Society (1973) i The Cultural Contradictions of Capitalism (1976). 
8 W 1982 r. Marcin Król wydał tom pt. Stańczycy. Antologia myśli społecznej i 

politycznej konserwatystów krakowskich, w którym zamieścił opatrzone jego przedmową 

prace trzech najważniejszych przedstawicieli tego konserwatywnego środowiska – Sta-

nisława Koźmiana (1836-1922), Józefa Szujskiego (1835-1883) i Stanisława Tarnow-
skiego (1837-1917). Ich myśli politycznej poświęcona w znacznej mierze była także 

książka Króla Konserwatyści a niepodległość. Studia nad polską myślą konserwatywną 

XIX wieku, która ukazała się w 1985 r. 
9 Roman Rybarski (1887-1942) – jeden z czołowych ideologów Narodowej De-

mokracji, polityk i ekonomista, ekspert polskiej delegacji na konferencję pokojową  

w Paryżu, od 1922 r. profesor ekonomii politycznej. Zginął rozstrzelany przez hitlerow-

ców w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, gdzie organizował ruch oporu. 

Napisał m.in.: Idea gospodarstwa narodowego (1919), Naród, jednostka, klasa (1926), 

Siła  

i prawo (1936), Idee przewodnie gospodarstwa Polski (1939). 
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10 Edward Taylor (1884-1964) – ekonomista, profesor Uniwersytetu Poznańskie-

go, zwolennik narodowej demokracji, autor m.in. pracy Inflacja polska (1925), rozprawy 

metodologicznej Wstęp do ekonomiki (1936-1938) oraz Historii rozwoju ekonomiki (t. 1-

2, 1957-1958). 
11 Jędrzej Giertych (1903-1992) – polityk i publicysta obozu narodowego, w la-

tach 30. działacz Obozu Wielkiej Polski, a następnie Stronnictwa Narodowego, po woj-

nie przebywający na emigracji w Wielkiej Brytanii, autor m.in.: Tragizm losów Polski 

(1936), Hiszpania bohaterska (1937), Rola dziejowa Romana Dmowskiego (1968). 
12 Polski Związek Katolicko-Społeczny powstał w 1981 r. jako legalnie działające 

stowarzyszenie, współpracujące z władzą komunistyczną (jego przedstawiciele zasiadali 

w Sejmie PRL). 
13 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne było działającą w latach 1957-1989 

koncesjonowaną przez władze komunistyczne organizacją społeczno-polityczną chrze-

ścijan różnych wyznań. 
14 „National Review” – czołowe amerykańskie pismo konserwatywne, założone 

przez Williama F. Buckleya. Jego pierwszy numer ukazał się w 1955 r. Na jego łamach 
publikowali m.in. Russell Kirk, Harry V. Jaffa, Willmoore Kendall i Whittaker Chambers. 

15 Frank Meyer (1909-1972) – amerykański filozof i działacz polityczny, autor 

m.in. książek In Defense of Freedom: A Conservative Credo (1962) i The Conservative 

Mainstream (1969), w których dokonywał ideowej fuzji wątków libertariańskich i konser-

watywnych. 
16 Janusz Szpotański (1929-2001) – poeta, satyryk, krytyk literacki, represjono-

wany przez władze peerelowskie, których naturę obnażał m.in. w satyrycznych utworach 

– najbardziej znanym z nich jest Towarzysz Szmaciak, czyli wszystko dobrze, co się do-

brze kończy (1978), mający kontynuację w poemacie Szmaciak w mundurze, czyli wojna 

pcimska (1983). 
17 Fragment Deklaracji Ideowej Ruchu Młodej Polski („Bratniak” nr 18, lipiec-

sierpień 1979). 
18 W powstałej po klęsce III Rzeszy Trzeciej Republice Czechosłowackiej udział 

we władzy obok dominujących komunistów mieli także przedstawiciele przedwojennych 

elit politycznych (zwłaszcza socjaldemokraci i ludowcy), zaś prezydentem był pełniący 

ten urząd już w latach 1935-1938 i na wychodźstwie w czasie wojny Edvard Beneš. 

Komuniści pełnię władzy przejęli w 1948 r. 
19 Piotr Stołypin (1862-1911) – rosyjski polityk, w latach 1906-1911 premier a za-

razem minister spraw wewnętrznych Rosji. Podczas swych rządów próbował moderni-

zować kraj, w tym celu wzmacniał władzę wykonawczą. 
20

 Siergiej Witte (1849-1915) – hrabia, rosyjski polityk, premier Rosji w latach 

1905-1906. 
21 Roman Zimand, ps. Leopolita (1926-1992) – historyk literatury, krytyk i publi-

cysta, w latach 1948-1949 i 1956-1957 członek redakcji „Po Prostu”, w latach 1951-

1954 wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, zaś między 1954 a 1958 redaktor 

„Trybuny Ludu”, od 1958 do 1992 r. pracownik Instytutu Badań Literackich PAN. Zwi-

ązany  

w młodości z PZPR, z czasem stał się krytykiem rzeczywistości peerelowskiej i komu-

nizmu, prowadził działalność opozycyjną, współpracował z Polskim Porozumieniem 



300 TOMASZ WOŁEK 
 
 
Niepodległościowym, pisywał m.in. do paryskiej „Kultury”, internowany w czasie stanu 

wojennego. 
22 „Robotnik” – dziennik socjalistyczny, centralny organ Polskiej Partii Socjali-

stycznej ukazujący się nieprzerwanie od 1894 do 1939 r. W latach 30-tych XX w. stał 

się główną gazetą lewicowej opozycji i osiągnął nakład 60 000 egzemplarzy. 
23 „Przegląd Wszechpolski” był ukazującym się w latach 1895-1905 organem pra-

sowym endecji. Jego redaktorami byli liderzy Ligi Narodowej: Roman Dmowski, Zyg-

munt Balicki i Jan Ludwik Popławski. 
24 Jan Parandowski (1895-1978) – prozaik, eseista, tłumacz, autor m.in.: Bolsze-

wizm i bolszewicy w Rosji (1920), Rzym czarodziejski (1924), Eros na Olimpie (1924), 

Wierzenia i podania Greków i Rzymian (1924), Król życia (1930), Dysk olimpijski 

(1933), Trzy znaki zodiaku (1938), Alchemia słowa (1951), Z antycznego świata (1958), 

Podróże literackie (1958). 
25 Michael Novak (1933-) – amerykański politolog i teolog, znany z prób syntezy 

ideowej katolicyzmu i kapitalizmu. 
26 Józef Wierny to pseudonim Tomasza Wołka. 
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PRAWICA – RODOWÓD I PERSPEKTYWY 
 
 

 

W potocznym rozumieniu pojęcia prawicy i lewicy nie oznaczają postawy czy 

formacji ideowej. Służą raczej za punkty orientacyjne, określające stanowisko 

danej grupy nie tyle wobec konkretnych zagadnień i wartości, co względem 
aktualnie istniejącej rzeczywistości politycznej, niezależnie od tego, jakim zasa-

dom ideowym czy etycznym ta rzeczywistość służy. W tym znaczeniu pojęć 

tych używał Jacques Maritain
1
, nazywając lewicowcami tych, którzy poświęcają 

porządek w ofierze wolności, prawicowcami zaś tych, którzy gotowi są czynić 

na odwrót. Tak pojęta lewica dąży do zmian w istniejącym układzie społecznym, 

prawica broni tego układu lub ostrzega przed nieprzewidywalnymi konsekwen-

cjami zmian zbyt pochopnych. Prawica zatem to obóz władzy, lewica – to rady-
kalna opozycja; prawica przechodząc do opozycji staje się lewicą i odwrotnie.  

Takie rozumienie tych pojęć jest nie tylko uproszczone i mylące. Jak każde 

słowa-symbole, prawica-lewica obrosły dziesiątkami znaczeń, skojarzeń, uczuć, 
zrozumiałych tylko dla swoich zwolenników i antagonistów. Tych słów-haseł 

nie wymienia się w zależności od sukcesów czy porażek politycznych. Wreszcie 

– pojęcia te mają w pewnym sensie charakter obiektywny, odpowiadają im bo-

wiem pewne typy kultury politycznej oraz wyrastające z nich instytucje  
i zasady prawa, na których opiera się życie publiczne. 

W takim znaczeniu używał tych pojęć Adam Michnik w Kościele, lewicy, 

dialogu, gdzie prawicę identyfikował z entuzjastami kapitalizmu, lewicę – ze 
zwolennikami socjalizmu demokratycznego. Ci ostatni służyć mieli ideałom 

wolności jednostki, tolerancji światopoglądowej, równości społecznej i plano-

wanej gospodarki, odrzucając jednocześnie – ksenofobię, nietolerancję, dyskry-
minację ideologiczną, religijną, narodowościową. To ujęcie nie dostarcza oczy-

wiście kryteriów różnicowania stanowisk politycznych i sytuowania ich na ma-

pie idei. W tej dychotomii – kapitalizm-socjalizm demokratyczny – brak miejsca 

na socjalizm niedemokratyczny, komunizm. Czyżby więc był on orientacją cen-
trową? Michnika podział na lewicę i prawicę nie pozostawia właściwie czytelni-

kowi wyboru, jest bowiem równoznaczny z podziałem na ludzi uczciwych  

i podłych, ewentualnie na mądrych i głupich. Darując jednak uczuciowy charak-
ter deklaracji autora książki, będącej rodzajem wyznania osobistego, zauważyć 
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trzeba i walor takiej koncepcji. Ujawnia ona bowiem, że omawiane tu kategorie 

to nie instrumenty precyzyjnego opisu świata idei, współrzędne na mapie ide-
ologii, ale raczej pewne idealne typy orientacji światopoglądowych, wskazujące 

na istotę danych dążeń politycznych, ich sens i usprawiedliwienie. 

Pojęcie lewicowości jest stosunkowo jasne i jednoznaczne. Identyfikuje się 
je z wolnością, postępem, sprawiedliwością. Prawicowość jest czymś trudniej-

szym do określenia, często zaś dla współczesnych Polaków czymś niezrozumia-

łym. Jak można pozostawać w opozycji wobec wzniosłych ideałów lewicy? Być 
może opis typu idealnego będzie dobrym punktem wyjścia do próby obiektywi-

zacji tych kategorii, nadania im takich znaczeń, które zaczną opisywać nie war-

tościując, które – być może – pomogą ludziom lewicy i prawicy rozumieć swe 

stanowiska, może – podjąć dialog. Strony, o których mowa, stanęły do walki w 
momencie wybuchu rewolucji francuskiej. 

Ideałem społecznym katolicyzmu w przeddzień Wielkiej Rewolucji było 

ciągle jeszcze średniowieczne państwo stanowe. Kopułą tej gotyckiej konstruk-
cji była nadrzędna, sformułowana przez św. Tomasza, zasada wspólnego dobra. 

Państwo pojmowane było jako wspólnota etyczna, powołana do realizacji  

w życiu społecznym norm moralności chrześcijańskiej. Wspólnym dobrem spo-

łeczeństwa były 1) religia i wypływająca z niej etyka, 2) dobro publiczne wspól-
noty jako całości, 3) uprawnienia wszystkich tworzących ją osób. Tak pojęty cel 

życia publicznego uzasadniał jednowładztwo monarchy. Absolutyzm etyczny 

średniowiecznego chrześcijaństwa rodził przekonanie, że również  
w życiu politycznym istnieje szeroki zakres wartości podstawowych, których  

z zasady nie można poddać pod dyskusję ze względu na ich boski, konstytutyw-

ny dla życia jednostki i zbiorowości charakter. Władzę traktowano jako depozyt 
Boży, jako udział w wykonywaniu praw ustanowionych przez Stwórcę. Sprze-

niewierzenie się przez władzę idei „dobra wspólnego” podważało legalność 

władzy, uprawniało poddanych do buntu i obalenia monarchy. Zasadę tę nazwa-

no prawem oporu. Z czasem upowszechniło się również przekonanie, że warun-
kiem legalności władzy jest zgoda poddanych. Rodzeniu się tej idei towarzyszy-

ło wykształcenie się instytucji przedstawicielskich włączających społeczeństwo 

w sprawy państwowe. Tak powstał w XIII wieku brytyjski parlament, później 
zaś – francuskie Stany Generalne i polski Sejm Walny. 

Jeżeli zasada wspólnego dobra była kopułą monarchii stanowej, to jej pod-

stawą była druga reguła Tomaszowa – zasada pomocniczości. Głosiła ona, że 
zadaniem państwa jest wspieranie właściwego życia społecznego, a nie zasto-

powanie go; nie powinna władza państwowa ingerować w te sfery, które zrze-

szenia społeczne rozstrzygać mogą same. Zastosowana w praktyce zasada po-

mocniczości owocowała rozwojem licznych wspólnot autonomicznych: cechów, 
gmin miejskich, uniwersytetów. Średniowiecze znało dwie sfery życia publicz-

nego: państwową, gdzie dominowała władza monarsza, i społeczną, samorząd-
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ną. Nie znano wówczas naszego pojęcia równości. Społeczeństwo podzielone 

było na stany. Prawa poszczególnych stanów: duchownego, rycerskiego, miesz-
czańskiego – wynikały z pełnionych wobec ogółu obowiązków. Dlatego też 

przedstawicielstwa stanowe nie były proporcjonalnymi reprezentantami wszyst-

kich obywateli, były natomiast wyrazicielami poszczególnych stanów bez różni-
cy ich liczebności. Przedstawicielstwo stanowe było niejako obrazem organizmu 

społecznego. 

U podstaw tego modelu świata leżały chrześcijańskie przekonania o powin-
nościach i celu życia ludzkiego. Zadaniem państwa było umożliwić poddanym 

godne życie i środki do indywidualnej pracy dla zbawienia duszy, obowiązkiem 

człowieka – służba bliźnim w ramach społeczności państwowej. Personalizm 

myśli katolickiej akcentował prymat i podmiotowość osoby w sferze duchowej, 
a zarazem obowiązki człowieka jako uczestnika wspólnoty społecznej. 

Opisany model w znacznej mierze odpowiada rzeczywistości państw śre-

dniowiecznych. W wieku XVIII był jednak tylko przeszłością. Funkcjonował tak 
długo, jak długo żywa była stanowiąca jego istotę etyka społeczna i oparty na 

niej model kultury. Gdy jednak protestantyzm przez swoje przesłanie moralne 

rozdzielił sfery religii i polityki, gdy renesansowy humanizm na miejsce życia 

jako powinności postawił ideał ziemskiego szczęścia – ideał państwa chrześcijań-
skiego stracił swoje podstawy. Zasadą jego była równowaga powinności i idąca 

za nią równowaga władz. Teraz do głosu dochodzić zaczął pierwiastek siły. 

Realistyczna myśl Machiavellego – zaliczanego zresztą do humanistów – 
określała, że polityka jest raczej pewnym sposobem rządzenia ludźmi, a nie 

sztuką służenia im. Wobec takich tendencji ideowych równowagę zastąpiła kon-

cepcja władzy w rękach jednostek lub grup najsilniejszych. Rezultatem tego w 
większości państw europejskich było powstanie monarchii absolutnych, w Pol-

sce – przeciwnie – demokracja szlachecka i pogłębiający się zanik władzy kró-

lewskiej. 

Następstwem rozwoju absolutyzmu było: 1) likwidacja autonomicznych, 
niezależnych od władzy państwowej wspólnot, 2) zmniejszenie roli, a czasami 

nawet zanik instytucji przedstawicielskich (Stany Generalne), 3) zwiększenie się 

nierówności społecznych – przywileje elit były w coraz mniejszym stopniu ob-
warowane obowiązkami, na warstwy niższe nakładano często nowe ciężary. 

Rozwój absolutyzmu był procesem ewolucyjnym, dlatego formalnie ciągle 

wywodził on swą prawowitość z zasad średniowiecznych. W tych warunkach 
powstała myśl łącząca krytykę monarchii absolutnej z krytyką idei państwa 

chrześcijańskiego w ogóle. 

Najpełniej tendencje te wyrażała myśl J. J. Rousseau, którego śmiało uznać 

można za ojca duchowego rewolucji francuskiej. W odróżnieniu od tradycji 
katolickiej, uznającej za Arystotelesem, że człowiek jest z natury istotą spo-

łeczną, Rousseau za stan naturalny człowieka uznał stan pierwotnej dzikości, 
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pierwotnego indywidualizmu. Początkiem społeczeństwa miał być akt umowy, 

w którym tworzący gromady ludzie zrezygnowali z części swej pierwotnej nie-
ograniczonej wolności, licząc na określone, płynące ze wspólnego życia korzy-

ści. Rousseau wierzył w przyrodzoną dobroć dzikich. Zepsuć człowieka miało 

dopiero społeczeństwo i jego instytucje – władza, własność, rodzina. Stąd chcąc 
przywrócić człowiekowi pierwotną dobroć, należy zwrócić mu maksimum pier-

wotnie nieograniczonej wolności. Chcąc zmienić ludzi, trzeba zmienić struktury 

społeczne. Dla Rousseau wszystko było oszustwem – prawowitość władzy, wy-
nikające z podziału zadań społecznych przywileje elity, nawet moralność życia 

rodzinnego. 

Zauważmy, jakie założenia etyczne tworzyły te idee. Po pierwsze – że 

człowiek z natury jest dobry, człowieka nie trzeba poprawiać, oszustwem jest 
mit grzechu pierworodnego, nie trzeba więc stawiać człowiekowi żadnych, 

choćby religijnych, ideałów; po drugie – że jednostce przysługuje nieograniczo-

na wolność, której część może przekazać społeczeństwu, ale równie dobrze mo-
że zażądać jej zwrotu; po trzecie wreszcie – że rzeczywiste są jedynie prawa 

człowieka, obowiązki mają jedynie charakter umowny. Dla Rousseau człowiek 

był celem samym w sobie. 

Indywidualistyczna myśl Oświecenia określać zaczęła wzór nowego społe-
czeństwa. Wspólnoty nie pojmowano już jako organicznej całości, ale jako zbiór 

przebywających na pewnym terytorium jednostek. Państwo nie było traktowane 

jako społeczność etyczna, której celem jest nie tylko korzyść, ale  
i dobro w znaczeniu moralnym, lecz jako instytucja mająca zaspokoić dowolne 

pragnienia jej członków. Podstawą życia politycznego miała stać się nowa 

umowa społeczna; postulat ten wyznaczał zatem początek nowoczesnej ideologii 
demokratycznej. 

W nowym społeczeństwie nauka i prawdziwa wiedza o człowieku zastępo-

wać miała religię i tradycyjną moralność. Jeżeli jakieś formy kultu miały zostać 

zachowane, to jedynie przez wzgląd na spokój wewnętrzny
 
warstw nieoświeco-

nych, dla których życie bez przesądów było niemożliwością. 

Realizatorką tych idei była właśnie Wielka Rewolucja. W pierwszej fazie 

stworzyła Deklarację Praw Człowieka i Obywatela i Konstytucję 1791 r. Miały 
one być fundamentem tej nowej umowy społecznej. Protagoniści tych wydarzeń 

– pierwsze pokolenie liberałów – uważali, że dotychczasowych, tradycyjnych 

instytucji nie trzeba obalać. Trzeba je natomiast ograniczać i radykalnie popra-
wić. W drugiej fazie do głosu doszli jakobini – zwolennicy utopii demokratycz-

nej, próbujący budowania świata społecznego zupełnie od nowa. Rezultatem ich 

krótkotrwałych rządów był terror, królobójstwo, prześladowanie chrześcijań-

stwa. 
Najbardziej nieprzejednanymi przeciwnikami rewolucji byli tzw. tradycjo-

naliści, czyli francuscy teoretycy monarchizmu. Najważniejsi z nich to hr. Jose-
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ph de Maistre
2
 i hr. Louis de Bonald

3
. Tradycjonaliści nie odmawiali rewolucji 

historycznej zasadności. De Maistre widział w niej karę za grzechy francuskich 
królów i arystokracji. Nie idealizowali więc rzeczywistości przedrewolucyjnej. 

Chcieli natomiast utopii postępu i umowy społecznej przeciwstawić własną wi-

zję chrześcijańskiego państwa idealnego. Miało ono opierać się na solidarnej 
współpracy wszystkich stanów, rządzonych przez posiadających pełnię władzy, 

odpowiedzialnych jedynie przed Bogiem królów. Społeczną akceptację tej rze-

czywistości zapewnić miało wypełnianie opiekuńczych funkcji wobec ogółu 
społeczeństwa, podporą tronu miała być arystokracja, jej cnoty gwarantować 

miały trwałość ustroju. De Maistre pisał: „Istnieje w każdym kraju pewna liczba 

rodzin zachowawczych, na których spoczywa państwo; zwą się one arystokracją 

lub szlachtą. O ile pozostają czyste i przeniknięte duchem narodu państwo bę-
dzie niezachwiane pomimo wad władców, gdy są zepsute, zwłaszcza w spra-

wach religii, państwo musi upaść, choćby było rządzone przez Karolów Wiel-

kich”. Bezkonfliktowe społeczeństwo miało być skupione wokół służby dobru 
publicznemu. To jednak identyfikowano z posłuszeństwem wobec monarchy: 

„człowiek ma jedynie spełniać obowiązki, a nie domagać praw” (de Bonald). 

Chrześcijańscy monarchowie, poddani autorytetowi papieża, mieli solidarnie 

współpracować dla dobra całej katolickiej Europy. 
Ta teoretyczna utopia w jednym podobna była do utopii rewolucjonistów. 

Tym podobieństwem był skrajny optymizm dotyczący natury człowieka, założe-

nie, że można wychować ludzi na miarę społeczeństwa doskonałego. Nowe spo-
łeczeństwo przykrojone miało być do wizji państwa idealnego. Jak każda utopia, 

wizja tradycjonalistów nie mogła cofnąć się przed użyciem przemocy. Hrabia 

d’Antreguis
4
, jeden z monarchistycznych emigrantów, zawołał kiedyś: „Będę 

Maratem
5
 kontrrewolucji, strącę sto tysięcy głów, a swoją najpierwszą”. 

Niedostrzegalne na pierwszy rzut oka pokrewieństwo reakcjonizmu de Ma-

istre’a i postępowych idei Rousseau, polegało na tym, że pierwszy, choć widział 

przyrodzoną niedoskonałość moralną ludu, zakładał istnienie nieomylnej moral-
nie elity, drugi przypisywał zło współczesnym, wierząc w naturalną dobroć ludzi 

pierwszych i ludzi przyszłości. Owo założenie tradycjonalistów, że jedyną przy-

czyną rewolucji były grzechy elity – przenosiło ich refleksję polityczną na 
płaszczyznę moralistyki, czy po prostu moralistycznego chciejstwa. Zmienić się 

muszą królowie i szlachta, instytucje społeczne mogą pozostać niezmienne. Ten 

wzgląd pozwala myśl tradycjonalistów nazwać reakcyjną, gdyż z zasady dążyła 
do przywrócenia wyidealizowanej przeszłości, zmienność i rozwój traktując 

wyłącznie jako skutek grzesznej natury człowieka. 

Reakcjonizm tradycjonalistów nie był jedynym typem ideologii antyrewolu-

cyjnej. Inną postawę reprezentował zrodzony na Wyspach Brytyjskich konserwa-
tyzm. Ideologia ta nie traktowała idei wolności jako wyzwania rzuconego religii i 

ładowi moralnemu, nie podzielała ideału społecznej stagnacji i niezmienności, 
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szukając raczej sposobów godzenia nowych idei z dorobkiem przeszłości i nie-

zmiennymi zasadami etyki. Tak jak tradycjonalizm był wytworem stosunków 
francuskich: absolutyzmu Bourbonów i jakobińskich skrajności rewolucji, tak 

konserwatyzm wyrastał z rzeczywistości brytyjskiej monarchii parlamentarnej. 

Konserwatyści krytykowali nie tyle „postępowe” ideały rewolucji, co rewolucyjną 
metodę. Rewolucji zarzucali burzenie ładu społecznego, budowanego współpracą 

wielu pokoleń, widzieli w niej bunt wobec przeszłości prowadzący do powstania 

nowej, posługującej się mechanicznym przymusem tyranii. 
Podobnie jak tradycjonaliści, konserwatyści podkreślali obowiązki jednostki 

wobec społeczeństwa. Wspólnota w toku dziejowego rozwoju staje się narodem, 

społecznością pokoleń, a nie izolowanych jednostek. Reprezentantem woli narodu 

winny być jednak prawa i obyczaje, a nie absolutystyczna władza. Konserwatyści 
akceptowali ideę postępu, o ile był to postęp ewolucyjny, szanujący dorobek prze-

szłości. Tradycjonalizm i konserwatyzm brytyjski można zatem nazwać konser-

watyzmem zamkniętym i konserwatyzmem otwartym. 
Gdy pod koniec XIX w. idee konserwatywne w coraz większym stopniu 

ograniczały swój wpływ do sfer arystokratycznych, pojawił się w Europie nowy 

kierunek podejmujący opozycję wobec „idei XVIII w.” – nacjonalizm. Rodowód 

nowej ideologii był laicki, wiązał się z dwoistym charakterem rewolucji francu-
skiej i liberalizmu, które z jednej strony głosiły zniesienie wszelkich krępują-

cych jednostkę więzów, z drugiej jednak – ujawniły istnienie niezwykle silnego 

spoiwa społeczeństwa, działającej niezależnie od państwa i władzy politycznej 
więzi narodowej. Twórcą państwa miał być naród, a nie odwrotnie – prawdę tę 

widomie zdawała się potwierdzać rewolucja amerykańska. XIX wiek znacznie 

rozszerzył horyzont ojczyzny, patriotyzm wcześniej był właściwie przywilejem 
szlachty, obecnie stawał się ideą całego narodu. 

Dwoistość dziedzictwa rewolucji ujawniła się jaskrawo, gdy jej konserwa-

tywni przeciwnicy poczynali przesuwać się na margines życia politycznego. 

Mimo swej laickiej genezy rodzący się nacjonalizm był właściwie ruchem quasi-
religijnym. Rodziła go potrzeba uporządkowania rzeczywistości, wyraźnego 

drogowskazu etycznego w świecie uznającym wszystkie wartości za względne. 

Dobitnie ukazuje to „spowiedź” jednego z pierwszych ideologów nacjonalizmu 
francuskiego, Maurice’a Barrèsa

6
:  

 

Wśród oceanu i pełnego niezgłębionych tajemnic naporu fal trzymam się mej kon-

cepcji historycznej tak jak rozbitek trzyma się swej łodzi. Nie dotykam zagadki o 

początku wszechrzeczy ani też bolesnej zagadki ich końca. Obieram sobie miejsce 

w zbiorowości nieco trwalszej niż ja sam, wynajduję sobie przeznaczenie, mające 

więcej sensu niż moja marna kariera. Myśl moja na początku tak dumna  

z tego, że jest wolna, poprzez szereg upokorzeń dochodzi do stwierdzenia swej za-
leżności od ziemi i od przodków, a więc od czynników, które – zanim się urodzi-

łem – zadecydowały o niej i o jej najsubtelniejszych odcieniach. 
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Stosunkowo szybko podjęto próby dokonania syntezy konserwatyzmu  
i nacjonalizmu. We Francji realizowało to wychodzące od 1908 r. pismo „Action 

Française”, które oba kierunki chciało zjednoczyć wokół idei przywrócenia mo-

narchii, w Polsce wyraz tym tendencjom dał Roman Dmowski w książce Upa-

dek myśli konserwatywnej w Polsce (1914), gdzie przedstawiał ruch narodowo-
demokratyczny jako jedyny przejaw nowoczesnego konserwatyzmu polskiego. 

Nacjonalizm wyraźnie oddalał się od swych laickich początków, wielu nacjona-

listów szukało potwierdzenia uniwersalnej ważności idei narodowej w katolicy-
zmie (np. Charles Péguy

7
 we Francji czy Zygmunt Wasilewski

8
 w Polsce). 

Tradycjonalizm, konserwatyzm, nacjonalizm stawały w opozycji wobec „idei 

XVIII wieku”. Z czasem na prawicę przesunął się również liberalizm. Klasycy 

tego kierunku zagrożenie dla wolności jednostki widzieli przede wszystkim  
w arbitralnej władzy państwowej, niezależnie od ustroju władzę tę określającego. 

Dlatego myśl liberalna koncentrowała się na zagwarantowaniu swobód jednost-

kowych przy pewnej obojętności dla zagadnień organizacji całego społeczeństwa. 
Zwrot ku prawicy przyniósł wiek XX. Pojawienie się nowoczesnych ruchów tota-

listycznych uświadomiło liberałom, że zagrożenie wolności przyjść może ze stro-

ny samego społeczeństwa, szczególnie gdy swobód obywatelskich nie jest  
w stanie skutecznie bronić demoliberalne państwo. Istnieją więc granice, poniżej 

których instytucji politycznych osłabiać nie wolno. Wolności w państwie demo-

kratycznym zagraża nie tylko przerost władzy, ale i jej zanik. 

Jednocześnie powstanie państw totalitarnych uświadomiło liberałom, że 
idea wolności nie jest czymś powszechnym, jednakowo zakorzenionym w każ-

dym człowieku i w każdym narodzie. Wolność posiada swoją ojczyznę, jest nią 

cywilizacja europejska. Zaangażowanie po stronie wolności wymaga nie tylko 
nieufności wobec rządów, ale również wierności demokratycznemu legitymi-

zmowi. Patriotyzm wolności to wierność Europie, to obrona Europy przed pań-

stwami, które do zasad liberalnych odnoszą się wrogo.  
Zaznaczył się charakterystyczny zwrot w sferze liberalnej aksjologii. Wcze-

śniej wolność jednostki traktowana była jako wartość najbardziej pierwotna i 

absolutna. Teraz liberałowie odczuli potrzebę oparcia się o autorytet wyższy. 

Pisał Friedrich Hayek
9
: „jest konieczne, by ludzie doszli do porozumienia, jak 

mają być wykonywane pewne niezbędne zadania i rozsądne jest, by  

o tym zdecydowała większość, ale nie jest oczywiste, że ta większość ma być 

uprawniona do określania swych kompetencji. Nie ma żadnej przyczyny, dla 
której nie miałoby być rzeczy, których nikt nie jest władny czynić”. 

Jednostce zatem nie przysługuje wolność nieograniczona, wolność czynie-

nia zła. Z krainy absolutnego indywidualizmu, spoza dobra i zła, liberalizm wra-

cał do świata etyki, świata prawa naturalnego. Idea prawa, które rozgranicza 
nienaruszalną sferę wolności jednostki od rzeczy, których nikomu czynić nie 
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wolno, sprawiła, że na miejsce ideału demokracji – władzy większości – Hayek 

proponuje ideał demarchii – władania większości w oparciu o prawo naturalne. 
 

*  *  * 

 
Co stanowi o specyfice i łączności tych różnych kierunków ideowych? Czy pra-

wica należy już do przeszłości, czy ten styl myślenia może być z pożytkiem 

kontynuowany dzisiaj? 
Pierwszy wyróżnik myślenia prawicowego to przekonanie, że społeczeństwo, 

naród istnieje realnie, nie jest jedynie rezultatem umowy społecznej. Każde poko-

lenie zastaje ukształtowane już prawa, obyczaje, przekonania moralne, które moż-

na modyfikować, nie można ich jednak stworzyć na nowo. Owszem, można je 
zniszczyć – wówczas jednak zapanuje Hobbesowski

10
 stan naturalny,  

w którym homo homini lupus. Stan ten znają wszystkie społeczeństwa, które za-

znały rewolucji, znają go aż nadto dobrze poddani państw totalitarnych. 
Po drugie, myśl prawicową wyróżnia przekonanie, że istnieje nadrzędny 

etyczny cel życia społecznego. Ten cel – moralność chrześcijańska, dobro naro-

du czy wolność jednostki – winien być drogowskazem wszelkiej polityki. Stąd 

bierze się zarówno wolnościowy, anty-despotyczny rys myśli prawicowej (żadna 
władza nie ma prawa stawiać się ponad zasadami etyki), jak jej niechęć do 

skrajnie pojmowanej demokracji (większość nie ma prawa znieść Dekalogu, 

niszczyć dorobku minionych pokoleń, krzywdzić poszczególnych ludzi). 
Trzeci element to przekonanie o pierwszeństwie dobra wspólnego wobec 

interesów poszczególnych jednostek i grup społecznych. Każda z nich ma nie-

zbywalne prawo do przysługujących jej dóbr i swobód; żadna jednak nie może 
ograniczać swego politycznego zaangażowania wyłącznie do obrony partykular-

nych interesów. 

Cecha czwarta wreszcie to anty-utopizm, niewiara w nadejście epoki po-

wszechnego szczęścia. Jest to nie tylko niewiara, ale i świadome odrzucenie 
utopii ze względów zasadniczych. Sens życiu ludzkiemu nadają wartości, moż-

liwość samoprzekraczania w dążeniu do ideału. Utopijny ideał statycznego sa-

mozadowolenia jest antyhumanistyczny, niegodny człowieka. Zadaniem polityki 
może być usensowianie pracy ludzkiej, nie zaś uwolnienie człowieka od wszel-

kich trosk, jak w koncepcji welfare state. 

Sensem polityki prawicowej jest przekonanie o obiektywnym porządku mo-
ralnym istniejącym w otaczającym nas świecie. Aby rzeczywistość uczynić lep-

szą, nie trzeba marzyć o Królestwie Sprawiedliwości, ale żyć sprawiedliwie 

pośród realnie istniejących wspólnot. Istnieje tutaj zagrożenie myślenia ideolo-

gicznego, stworzenia laickiej religii, arbitralnie porządkującej rzeczywistość 
wedle jednej tylko zasady (tradycji, narodu, jednostki). Jeżeli obiektywizm ma 

być autentyczny, nie może opierać się na dowolnym wyróżnieniu jednej z zasad 
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i odrzuceniu pozostałych. Pewną podstawę uzyskać może tylko odwołując się do 

autorytetu wyższego, wykluczającego wszelki subiektywizm. Reprezentantem 
takiego autorytetu jest Kościół Powszechny. 

Oparcie polityki na zasadach etyki katolickiej asekuruje myśl polityczną 

przed groźbą totalizmu – uznania wyłącznego, absolutnego charakteru którejś z 
doczesnych wartości. Personalizm katolicki, przez swój pełny ideał człowie-

czeństwa, wskazuje na niezbędność (choć nie równoważność) wszystkich pod-

stawowych wartości humanistycznych. To otwiera na pluralizm, uczy unikania 
postawy wyłączności, gdyż nawet wtedy, gdy racja jest w większym stopniu po 

naszej stronie – racje przeciwnika też mogą być istotne dla całości życia narodu. 

Taka perspektywa każe potraktować wszystkie ideologie jako niezbędne reakcje 

na zagrożenie pewnych istotnych wartości naszej kultury: liberalizm – wolności 
jednostki, konserwatyzm – tradycji, nacjonalizm – solidarności narodowej, so-

cjalizm – sprawiedliwości społecznej. Pluralizm nie jest zagrożeniem jedności 

narodowej, gdy dojrzymy w nim czynnik wzbogacający życie społeczne, mecha-
nizm doskonale rejestrujący wszystkie potrzeby społeczeństwa. Dlatego polity-

ka, o której mowa – w pełni akceptując wielonurtowość ideową – dąży do upo-

wszechnienia wspólnej wszystkim zasady dobra publicznego. Niebezpieczeń-

stwem dla solidarności narodu nie jest pluralizm, ale sekty ideologiczne, 
ubóstwiające własną doktrynę – anarchizm, reakcjonizm, komunizm, faszyzm. 

Ideałem prawicy nie jest jakiś model społeczeństwa zamkniętego. Absolu-

tyzm etyczny nie oznacza rządów ideologicznych, przeciwnie – odwołuje się do 
zasady rządów prawa. Konserwatyści amerykańscy za źrenicę tradycji narodo-

wej uważają Konstytucję i przysługującą Sądowi Najwyższemu władzę interpre-

towania jej treści. Bliska omawianej tu koncepcji jest idea głowy państwa jako 
strzegącego tradycji i etyki arbitra między poszczególnymi kierunkami życia 

politycznego. Nie warto w tym miejscu kreślić projektu idealnego ustroju, cho-

dzi jedynie o to, aby wskazać, że ideały prawicy mogą być doskonale realizowa-

ne w ramach pluralistycznej demokracji. 
Idea dobra publicznego nie zagraża upraszczaniem rzeczywistości społecz-

nej, zacieraniem tkwiących w niej konfliktów czy niesprawiedliwości. Krzywda 

jednostek czy całych grup zubaża całe społeczeństwo. Dlatego polityka realizo-
wana w imię wspólnego dobra nie może przeciwstawiać się uzasadnionym dą-

żeniom emancypacyjnym jednostek czy warstw, więcej – winna je wspierać, gdy 

tak nakazuje sprawiedliwość, sprzeciwiając się jedynie polityce klasowego ego-
izmu. Taką drogą szedł ruch chrześcijańsko-społeczny w początkach wieku, taka 

jest dziś linia chrześcijańskich demokratów w wielu krajach Ameryki Łaciń-

skiej. 

Odrodzenie prawicy jest konieczne, o ile przetrwać ma idea społeczeństwa 
obywatelskiego. W dzisiejszej Europie wciąż walczą ze sobą dwie wizje czło-

wieka: ta, która mówi, że szczęście to cnota, i ta, dla której wszelka cnota ma 
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charakter klasowy. Prawica triumfować może jedynie wyrażając społeczne prze-

słanie katolicyzmu, przeciwstawiając świeckim eschatologiom zwiastującym 
ziemski raj – indywidualną transcendencję katolickiego człowieka. 

 

 

Przypisy 
 

1 Jacques Maritain (1882-1973) – francuski filozof, profesor Instytutu Katolic-

kiego w Paryżu, przedstawiciel neotomistycznego personalizmu, autor m.in. La philo-

sophie morale (1960). 

2 Joseph de Maistre (1753-1821) – urodzony w Sabaudii myśliciel konserwatyw-
ny, krytyk idei rewolucyjnych (choć w młodości sam nie był wolny od ich wpływu)  

i obrońca doczesnej władzy papieża, autor m.in. Du Pape (1819, 2 t.) i Les soirées de 

Saint Petersburg (1821). 
3 Louis Gabriel Ambroise de Bonald (1754-1840) – jeden z najwybitniejszych 

tradycjonalistycznych myślicieli politycznych, obrońca monarchii absolutnej, zwolennik 

legitymizmu, autor m.in. Theorie du pouvoir politique et religieux (1796, 3 t.). 
4 Emmanuel-Louis-Henri de Launay, comte d’Antraigues (1753-1812) – francu-

ski myśliciel polityczny, dyplomata, szpieg. Podczas rewolucji francuskiej początkowo 

wspierał jej idee, ale rozwój wypadków – zwłaszcza śmierć króla Ludwika XVI i Marii 

Antoniny – sprawił, że przeszedł na pozycje antyrewolucyjne, stał się obrońcą monarchii 

i udał się na emigrację, aż do śmierci aktywnie uczestnicząc w intrygach politycznych 
wymierzonych w rewolucyjne rządy francuskie i później w Napoleona Bonaparte. 

5 Jean-Paul Marat (1743-1793) – francuski polityk, przywódca skrajnego odłamu 

jakobinów w czasie rewolucji francuskiej. 
6 Maurice Barrès (1862-1923) – francuski polityk, pisarz i publicysta, ważny 

przedstawiciel francuskiego nacjonalizmu schyłku XIX i na początku XX wieku. 
7 Charles Péguy (1873-1914) – francuski myśliciel polityczny, poeta, przedstawi-

ciel republikańskiego nacjonalizmu. 
8 Zygmunt Wasilewski (1865-1948) – publicysta, wydawca, krytyk literacki, po-

lityk endecki; główne prace: Na wschodnim posterunku (1919), Mickiewicz i Słowacki 

(1921), O życiu i katastrofach cywilizacji narodowej (1921). 
9 Zob. przypis 3 w tekście Uwagi o aktualnym stanie kultury politycznej w Pol-

sce. 
10 Thomas Hobbes (1588-1679) – angielski filozof i myśliciel polityczny, głoszą-

cy teorię powstania społeczeństwa drogą umowy społecznej, związanej z koniecznością 

wyjścia ze stanu natury, w którym trwa wojna wszystkich ze wszystkimi; autor m.in. The 

Elements of Law: Natural and Politic (1640), De cive (1642), Leviathan (1651). 
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I. Zamiast wstępu 

W artykule wstępnym pierwszego numeru „Polityki Polskiej” stwierdziliśmy 

nasz związek z tradycją narodowo-demokratyczną. Deklaracja ta wymaga  
z pewnością konkretyzacji i rozwinięcia. Co to znaczy: „nawiązywać do Naro-

dowej Demokracji”? Czy ideologia i myśl polityczna endecji mogą być w ja-

kiejkolwiek mierze przydatne do rozwiązywania współczesnych polskich pro-
blemów? Czy nie podjęliśmy próby sztucznego dorobienia sobie historycznej 

genealogii? Czy jest wreszcie sens przyjmować brzemię tej właśnie tradycji, 

zważywszy, że wcale nie ma ona przecież jednoznacznie „dobrej prasy”? Te  

i podobne pytania także wymagają odpowiedzi. 
Na początku dwie uwagi wstępne: 

– W szerokich kręgach społecznych wiedza o endecji jest znikoma. 

– W przeważającej części wpływowych środowisk opiniotwórczych, kręgów 
intelektualnych lub pragnących za nie uchodzić, Narodowa Demokracja ma,  

a w każdym razie miała do niedawna, wyraźnie złą opinię. 

Pierwsze zjawisko jest następstwem stosunkowo słabej znajomości historii 

Polski i tendencji, aby zastępować ją legendą. Tę zaś zdecydowanie zdominowa-
ła postać Józefa Piłsudskiego, tak bardzo związana z walką o odzyskanie nie-

podległości i późniejszym dwudziestoleciem międzywojennym, a to przecież 

otworzyło nam XX wiek. Legenda rządzi się swymi prawami. Z pewnością le-
piej im odpowiada malownicza, owiana romantyczną aurą sylwetka Marszałka, 

niż postacie twórców kierunku narodowo-demokratycznego. Nieprzypadkowo 

też legenda Piłsudskiego ożyła szczególnie w ostatnich latach. Czas wielkiego 
przebudzenia i ujawnienia się rzeczywistych pragnień i sentymentów społeczeń-

stwa wymagały historycznych symboli. Piłsudski był potrzebny radykalnej, nie-

podległościowej opozycji przedsierpniowej, a później także radykałom „Soli-

darności”, wzywającym do „szybkiego marszu naprzód”. Utożsamiał dążenia 
niepodległościowe i zwycięskie przeciwstawianie się Rosji. Wbrew historycznej 

prawdzie potwierdzać miał tezę, że „wystarczy chcieć, aby móc”; tezę, że naród 

samym aktem woli przezwyciężyć potrafi ograniczające go uwarunkowania 
zewnętrzne. Piłsudski, polityk-pragmatyk i zręczny taktyk, został zapomniany. 
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Żyła natomiast legenda, która obok swej patriotycznej, pozytywnej roli, spełniła 

też w ostatnim czasie funkcję negatywną, będąc jedną z przeszkód w kształto-
waniu podstaw politycznego, realistycznego stylu myślenia kręgów przywód-

czych i aktywistów ruchu „Solidarności”.  

Przyczyny drugiego zjawiska – złej opinii o Narodowej Demokracji we 
wpływowych środowiskach intelektualnych i opiniotwórczych – są bardziej 

złożone. Spróbuję wymienić w moim przekonaniu najważniejsze.  

 
*  *  * 

 

W powojennej polskiej rzeczywistości nie było już rzecz jasna miejsca dla obo-

zu narodowego. W pierwszym okresie „władzy ludowej” został on uznany przez 
komunistów za jednego z głównych wrogów. Po ciosach doznanych  

w czasie wojny przyszły więc następne. Były także konsekwencją drogi wybra-

nej przez SN i inne polityczno-wojskowe organizacje wywodzące się z obozu 
narodowego. Była to droga odrzucenia Jałty, aktywnego sprzeciwu wobec nowej 

rzeczywistości i kontynuowania walki podziemnej. Nie było zresztą alternatywy. 

Podjęta przez grupę działaczy endeckich inicjatywa legalizacyjna zakończyła się 

nie tylko fiaskiem, ale także aresztowaniem członków Komitetu Legalizacyjne-
go. Dla ludzi, wywodzących się z kierunku narodowo-demokratycznego, którzy 

chcieliby uczestniczyć w życiu politycznym, komuniści pozostawiali tylko jedną 

możliwość – pospolitą kolaborację. W pierwszych pokojowych latach wybrali ją 
bardzo nieliczni. Skupili się wokół Bolesława Piaseckiego

1
. Ci, którzy zdecydo-

wali się na kontynuowanie walki, dzielili los całego powojennego podziemia. 

Szli do więzień i ginęli. Stronnictwo Narodowe, Narodowe Zjednoczenie Woj-
skowe i Narodowe Siły Zbrojne zostały praktycznie rozbite  

w latach 1946-47. Działacze, którzy uniknęli więzienia, zostali zmuszeni do 

milczenia. Mówili za to przeciwnicy endecji. Oni budowali jej „czarną legendę”. 

Przed wojną endecja miała wielu przeciwników. Była potężną siłą politycz-
ną i jako taka, jedną z głównych stron sporu o kształt państwa polskiego. Przez 

długie lata zasadnicze znaczenie miał jej konflikt z Piłsudskim i jego obozem. 

Wydaje się jednak, że mniej więcej od połowy lat dwudziestych głównym prze-
ciwnikiem endecji staje się lewica. Oczywiście, pojęcie lewicy dalekie jest od 

precyzji. Nie chcę zacierać często głębokich różnic występujących pomiędzy jej 

odłamami, nie chcę zwłaszcza „wrzucać do jednego worka” komunistów  
i socjalistów. Pomimo różnic, były jednak także płaszczyzny wspólne dla całej 

bez mała lewicy. Jedną z nich – kto wie, czy w owych latach nie najważniejszą – 

było przekonanie, że główny wróg Polski znajduje się na nacjonalistycznej pra-

wicy, zaś zewnętrzny to „międzynarodowy faszyzm”. Druga połowa lat trzy-
dziestych była w Polsce czasem zaostrzającej się walki politycznej. Miała na to 

znaczny wpływ coraz bardziej napięta sytuacja międzynarodowa. Taki czas nie 
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sprzyja formułowaniu obiektywnych ocen przeciwników politycznych. Było tak 

na prawicy, było tak również na lewicy. 
Jędrzej Giertych

2
, czołowy działacz młodej generacji narodowców, pisał  

w 1938 roku w książce O wyjście z kryzysu o wrogu trójjedynym polskiego obo-

zu narodowego: o komunistach, Żydach i masonerii. 
Na lewicy natomiast ugruntowywało się przekonanie, że narodowcy są  

w Polsce reprezentantami tej samej filozofii politycznej, co naziści w Niemczech 

i faszyści we Włoszech. Uważano, że istnieje międzynarodówka nacjonalistycz-
no-faszystowska i z nią przede wszystkim przyjdzie „siłom postępu” stoczyć 

walkę o oblicze Europy i świata. Wydawało się, że demokracje wyrosłe z filozo-

fii wieku Oświecenia i liberalizmu schodzą z historycznej sceny, ustępując miej-

sca siłom, których starcie zadecyduje o tym, jakiego rodzaju „nowy ład” zapanu-
je na świecie: à la Hitler, czy à la Stalin. Tertium non datur! Właśnie przekona-

nie, że nie ma trzeciej drogi pchało w komunistyczne sidła wielu lewicowych i 

lewicujących intelektualistów. Nie wszyscy byli bezkrytycznymi wielbicielami 
modelu radzieckiego. Jedni widzieli w nim jednak „mniejsze zło”, inni wyraz 

postępu, wyższą formację społeczno-ustrojową. Dla zdecydowanej większości 

endecja uosabiała to wszystko, co sprzeczne z lewicowym pojmowaniem świata 

i systemem wartości. Budził nienawiść jej nacjonalizm i frazeologia narodowa. 
Odrzucał coraz mocniej eksponowany katolicyzm. Antysemityzm poświadczał 

więź z nazizmem. Tak powstawał karykaturalny wizerunek endecji: szowini-

stycznej, ksenofobicznej, współczesnego Ciemnogrodu. 
Nie twierdzę, że w ideologii, a zwłaszcza praktyce politycznej radykalnych 

odłamów obozu narodowego drugiej połowy lat trzydziestych nie było elemen-

tów, które mogły dostarczać argumentów dla konstruowania takiej właśnie wizji 
endecji. Zostały one jednak wyolbrzymione, zmitologizowane, służąc  

w rezultacie malowaniu obrazu karykaturalnego. Dlaczego o tym piszę? Przede 

wszystkim dlatego, że w latach powojennych, zwłaszcza bezpośrednio powojen-

nych, ci, którzy ten karykaturalny wizerunek stworzyli, uzyskali pełne możliwo-
ści upowszechnienia go w społecznej świadomości. Byli to w pierwszym rzędzie 

komunistyczni władcy Polski. Dla pierwszej generacji komunistycznych rząd-

ców endecja była rzeczywistym, żywym wrogiem. Różnili się znacznie od na-
stępców, ich motywacje ideologiczne na ogół nie były fikcją, lecz rzeczywistym 

jakobińskim fanatyzmem. Jako przedwojenni komuniści „wyrośli” w walce z 

„reakcją” i „faszyzmem”, nie zapomnieli bezkompromisowej linii politycznej 
przyjętej przez Stronnictwo Narodowe i inne odłamy obozu narodowego w cza-

sie wojny. Wielu z nich bywało żydowskiego pochodzenia. Na polityczną wro-

gość nakładały się jeszcze nierzadko narodowościowe urazy. Teraz decydowali 

nie tylko o polityce, ale takie nauce i kulturze. Dyktować mieli swoją wersję 
najnowszej historii. Brali rewanż. Nie można było oczekiwać od nich obiekty-

wizmu, sprawiedliwości, ani nawet litości. Niemal symboliczną wymowę miały 
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słowa wypowiedziane do młodego narodowca przez śledczego w jednej z niezli-

czonych spraw „montowanych” w pierwszych powojennych latach przez „bez-
pieczeństwo”: „Nie wystarczy, że zniszczymy was fizycznie, zniszczymy was 

także moralnie”. I niszczyli. W tym dziele starzy komuniści mogli liczyć na 

pomoc wielu intelektualistów wywodzących się z przedwojennej, niekomuni-
stycznej lewicy, którzy „doszlusowywali” do nowego obozu rządzącego. 

Pozostaje historycznym faktem, że większość lewicowych intelektualistów 

przebywających w kraju poparła nowy porządek i wzięła udział w jego wzno-
szeniu. Rozczarowania i bunty miały nastąpić znacznie później. Czym wytłuma-

czyć ten stan rzeczy? Na pewno nie wystarczy odwołać się do takich motywacji 

jak pospolity oportunizm, strach i zmęczenie, chociaż z pewnością  

w niejednym przypadku te właśnie czynniki odegrały rolę zasadniczą. Jednak 
bez wątpienia nie we wszystkich. Trzeba więc sięgnąć także do lewicowego 

światopoglądu i doświadczeń wyniesionych przez ludzi lewicy z czasów wojny. 

Sądzę, że opinie formułowane w kręgach lewicy w okresie przedwojennym,  
w następstwie wojny ugruntowały się. Tertium non datur! 

Czyż hitleryzm nie skompromitował ostatecznie nie tylko nacjonalizmu, ale 

w ogóle wartości narodowych? Czyż demokracje Zachodu nie potwierdziły swej 

słabości i schyłkowości, wpierw lękliwą, a nawet kapitulancką polityką wobec 
Hitlera, później skwapliwym i bezwarunkowym rzuceniem się w objęcia Stali-

na? Czyż system radziecki nie pokazał swej siły i nie udowodnił, że jest zwycię-

ski i że do niego należeć będzie przyszłość? Tak myśleli ludzie akceptujący 
historyczny determinizm, przywykli do podporządkowywania się temu, co nie-

uniknione, zgodne z prawami rozwoju społecznego, a więc słuszne. Nowy po-

rządek przynosił nie tylko granicę na Odrze i Nysie, ale takie zapowiadał drogie 
sercom ludzi lewicy reformy: upaństwowienie przemysłu, wywłaszczenie wiel-

kiej własności ziemskiej, rozdział Kościoła od państwa, które miało się stać w 

pełni laickie, powszechność oświaty i nauki, a także dostęp do dóbr kultural-

nych. Te motywacje z pewnością często były autentycznym powodem akcesu do 
komunistycznego obozu, do partii. Ludzie ci nie zmienili rzecz jasna swego 

poglądu – ukształtowanego już przed wojną – na temat endecji. Przeciwnie, 

doświadczenia wojny tym bardziej skompromitowały w ich oczach nacjonalizm 
– każdy nacjonalizm. Niewykluczone, że dla niektórych walka  

z „zagrożeniem nacjonalistycznym” mogła stanowić swoiste „alibi” wobec sa-

mych siebie. Zbrodni systemu trudno było przecież nie dostrzec. Ale skoro za-
grażało „większe zło” i to w dodatku pozostające w sprzeczności z postępowym 

kierunkiem rozwoju ludzkości…? Po wojnie właśnie oni, obok nielicznych 

przedwojennych komunistów obejmowali stanowiska wykładowców i redakto-

rów, tworzyli oficjalną kulturę. W ten sposób uzyskiwali potężny wpływ na 
kształtowanie się nowych elit intelektualnych. Przekazywali im także swe obse-

sje. Mijały lata. System budził coraz więcej rozczarowań, wydawał swoich bun-
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towników. Niewątpliwie przełomową datę stanowił rok 1956. Przyniósł on XX 

Zjazd KPZR ze słynnym tajnym referatem Chruszczowa, przyniósł także trage-
dię Węgier, a u nas poznański Czerwiec i ogólnopolski już Październik. Rozpo-

czął się proces erozji ideologii i odchodzenia od komunizmu coraz większej 

liczby dawnych jego zwolenników. 
Nie sposób nie zauważyć, że od roku 1956 udział ludzi lewicy w walce  

o rozszerzenie praw społeczeństwa polskiego i powstrzymanie totalitarnych 

zagrożeń pozostaje bardzo znaczący. Zapisali wiele rozdziałów tej walki. Mieli 
swój wielki udział w aktywizacji środowisk intelektualnych i studenckich  

w okresie przedmarcowym, odegrali zasadniczą rolę w wypracowaniu modelu 

opozycji demokratycznej w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Byli u naro-

dzin ruchu „Solidarności” i wyraźnie zaznaczyli w nim swą obecność. W więk-
szości przypadków nie była to gwałtowna metamorfoza. Ideałów, sposobu wi-

dzenia świata, filozofii politycznej zwykle nie zmienia się z dnia na dzień. Prze-

ciwnie, obserwowaliśmy proces ewolucji i poszukiwania – nierzadko z oporami 
– nowej tożsamości polskiej zbuntowanej lewicy. Wiele stereotypów lewicowej 

myśli i obsesji długo pozostawało nietkniętych, niepoddanych krytycznej reflek-

sji. Należały do nich nieufność i obawa przed eksponowaniem wartości narodo-

wych, doszukiwanie się nacjonalistycznych zagrożeń. Długo też nie ulegała 
zmianie antyendecka obsesja. Wymownym tego przykładem było sformułowa-

nie pojęcia „endekomuny”, szeroko propagowanego po marcu 1968. Tym mia-

nem lewicowi dysydenci określali tę część PRL-owskiego establishmentu, która 
udzielała poparcia „frakcji partyzantów” Mieczysława Moczara, szermującej 

hasłami antysemickimi w swej walce o władzę w partii.  

W moczarowcach widzieli spadkobierców i kontynuatorów endecji. 
To myślenie nietrudno dostrzec w publicystyce emigracyjnej Juliusza Mie-

roszewskiego
3
, a w kraju Jacka Kuronia i Adama Michnika. Ten ostatni w eseju 

Cienie zapomnianych przodków dziedzictwu endecji przypisywał rzekomą obo-

jętność, a nawet sympatię części społeczeństwa wobec antysemickiej kampanii 
prowadzonej przez PZPR po marcu 1968 oraz brak reakcji na udział polskich 

wojsk w inwazji Czechosłowacji. 

Jacek Kuroń i Adam Michnik to czołowe postacie środowiska pomarcowej 
lewicy laickiej. Żywe intelektualnie, znajdujące się „na pierwszej linii” walki  

o prawa obywatelskie i swobody demokratyczne, środowisko to wywierało po-

tężny wpływ na kształtujące się młode środowiska opozycyjne i ewolucję war-
szawskiego, coraz wyraźniej opozycyjnego salonu. Lewica laicka przenosiła tam 

swój sposób patrzenia na Polskę i jej najnowszą historię. Przyczyniała się też do 

upowszechniania „czarnej legendy” endecji. Tylko w jej tradycji nie poszukiwa-

no genealogii niepokornych. Odkrywano Abramowskiego, Nałkowskiego
4
, Pił-

sudskiego, nawet Waryńskiego
5
, nie sięgano po lekcję Dmowskiego  

i Popławskiego. 



316 ALEKSANDER HALL 
 
 

Byłoby jednak wielkim uproszczeniem widzieć w oddziaływaniu lewicy je-

dyną przyczynę niekorzystnych opinii o Narodowej Demokracji. Zdecydowanie 
niechętne dziedzictwu endecji były również najbardziej znaczące środowiska 

katolików świeckich, skupione wokół „Tygodnika Powszechnego” i „Więzi”. 

Miało to swoje źródła tak w rodowodach tych grup, jak też ich ideowych i poli-
tycznych koncepcjach.  

Środowisko „Tygodnika Powszechnego”, ukształtowane w zasadzie na 

przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych, składało się z ludzi, którzy przed 
wojną należeli do zdecydowanie „mniejszościowego”, anty-nacjonalistycznego 

nurtu polskiego katolicyzmu, bądź też do elitarnych środowisk konserwatywno-

liberalnych, pozostających z endecją w konflikcie.  

Środowisko „Więzi”, powstałe w drugiej połowie lat pięćdziesiątych w wy-
niku rozłamów w PAX-ie, wyemancypowało się wprawdzie spod wpływów 

Bolesława Piaseckiego, jednak jeszcze przez długi czas miało daremnie poszu-

kiwać syntezy chrześcijaństwa z socjalizmem i swego miejsca w ramach syste-
mu „Polski oficjalnej”. 

Nie jest moim zamiarem rozwodzić się nad historią i ewolucją tych środo-

wisk. Opisał je Andrzej Micewski w swej głośnej książce Współrządzić, czy nie 

kłamać. Nie chcę także podważać ich bezspornych zasług w obronie nie tylko 
katolicyzmu, ale także w walce o narodową kulturę i prawa obywatelskie. Doro-

bek i zasługi nie mogą jednak deformować prawdy historycznej. W latach pięć-

dziesiątych i sześćdziesiątych środowiska te zdecydowanie negatywnie odnosiły 
się do endeckiego modelu Polaka-katolika i łączenia wartości narodowych i 

chrześcijańskich. Przeciwstawiały im „Kościół cichej pracy”, pogłębianie i inte-

lektualizowanie polskiej formacji katolickiej w oparciu o wzorce francuskiego 
personalizmu, a później także drugiego Soboru Watykańskiego. Była to koncep-

cja różniąca się od tej, którą realizował Episkopat Polski,  

a przede wszystkim prymas Wyszyński. Otwarty na reformy Soboru Watykań-

skiego i zwolennik pogłębiania polskiej formacji katolickiej, pozostawał jednak 
konsekwentnym rzecznikiem syntezy wartości religijnych i narodowych, obroń-

cą modelu Polaka-katolika. Dążył do zachowania katolicyzmu w Polsce jako 

zjawiska masowego i posiadającego swą specyfikę. Kościół Katolicki miał po-
zostać maryjny, ludowy, zespolony z narodowym etosem. 

Inną przyczyną złych opinii o Narodowej Demokracji było odwoływanie 

się do jej przykładu przez powojennych, niekomunistycznych rzeczników kapi-
tulacji wobec Rosji w celu uzasadnienia swej linii. Położenie, w jakim znalazła 

się Polska w rezultacie II wojny światowej, skłoniło wielu Polaków do poszuki-

wania polsko-rosyjskiej ugody za wszelką cenę. Fakty były oczywiste dla każ-

dego. 
1) Jałta przypieczętowała miejsce Polski w rosyjskiej strefie wpływów i sta-

ło się to za aprobatą Zachodu. 
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2) Jałtański podział Europy szybko nabrał cech układu trwałego, określają-

cego miejsce Polski na dziesięciolecia. 
3) Polska utraciła wprawdzie prawie połowę przedwojennego terytorium na 

rzecz ZSRR, ale zyskiwała granicę zachodnią na Odrze i Nysie, o której przed 

wojną nie można było nawet marzyć. Utrzymanie ziem zachodnich i północnych 
wydawało się niemożliwe bez rosyjskiej protekcji. 

Z tych faktów można było wyprowadzić konkluzję, iż z Rosją musimy ko-

niecznie osiągnąć porozumienie.
 
Rozumowanie to, niepozbawione wewnętrznej 

logiki, pomijało jednak fakt o kapitalnym znaczeniu. Rosja Stalina nie chciała 

ugody. Dążyła do pełnego podporządkowania i zsowietyzowania Polski. Zamie-

rzała wydrzeć narodowi polskiemu jego duszę. Nie szukała w Polsce partnerów, 

nawet najtrudniejszego dla polskiej strony kompromisu, lecz jedynie posłusz-
nych wykonawców, przydatnych do zniewalania własnych rodaków. Ugoda była 

więc niemożliwa. Są takie sytuacje i okoliczności, w których nie pozostaje nic 

innego jak trwać i przetrwać. Z tej prawdy zdawali sobie sprawę ludzie przewo-
dzący Stronnictwu Narodowemu w końcowej fazie wojny. Nie docierała ona 

jednak do wszystkich. Pchało to zwolenników ugody za wszelką cenę nie-

uchronnie w kierunku zwyczajnej kolaboracji z ZSRR i systemem komunistycz-

nym w Polsce, bądź skazywało na gorzkie rozczarowania. Trudno im było zna-
leźć argumenty na rzecz swojej linii politycznej w aktualnej rzeczywistości sto-

sunków polsko-rosyjskich. Szukali ich więc w historii. Ksawery Pruszyński
6
 

pisał o margrabim Wielopolskim
7
, a Stanisław Stomma

8
 (ideowo przecież odle-

gły endecji) o geopolityce i realizmie politycznym Romana Dmowskiego. Histo-

rię naginano do potrzeb chwili. Nią też tłumaczono dokonywane wybory życio-

we. W istocie nie sposób było odszukać analogii i logicznego związku pomiędzy 
linią Dmowskiego z lat 1907-1917, a powojenną postawą Bolesława Piaseckiego 

czy Jana Dobraczyńskiego
9
. Jednak fakt pozostaje faktem. Dmowski został uży-

ty, zresztą bywa używany w dalszym ciągu, jako „podpórka” i alibi przez zwo-

lenników „ugody na kolanach”. W środowiskach „niepokornych” umocniło to 
niechęć do endecji. Pamiętano, że Piasecki i Dobraczyński wyszli z obozu naro-

dowego, zapominano o tysiącach narodowców poległych z rąk NKWD i „bez-

pieki”, których życiowa droga jaskrawo zaprzeczała tezie, iż ewolucja od 
Dmowskiego do Piaseckiego ma naturalny charakter… 

Trzeba także stwierdzić, że reputacji endecji znacznie zaszkodzili także jej 

epigoni. W książkach i publicystyce Jędrzeja Giertycha, niestety także w znacz-
nej części publicystyki ostatnich lat londyńskiej „Myśli Polskiej” ujawniły się 

historycznie ukształtowane urazy i obsesje. Były one często odbiciem à rebours 

lewicowych obsesji antyendeckich i historycznego już sporu z obozem piłsud-

czyków. Wbrew ostrzeżeniom Dmowskiego, który przestrzegał swych uczniów, 
aby nie byli talmudystami, niejeden z nich okazał się przede wszystkim strażni-

kiem litery doktryny, a nie sposobu politycznego myślenia Mistrza. Stanowi to 
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oczywiste nieporozumienie. Cytaty z pism Dmowskiego nie wystarczą do roz-

wiązania problemów obecnej Polski. Nie znajdzie się w nich gotowych recept, 
można natomiast – jeśli się tego chce – szukać wskazań w stylu politycznego 

myślenia i systemie wartości ideowych. Wydaje się jednak, że zjawiska epigoni-

zmu bardzo trudno jest uniknąć, gdy wybiera się drogę kontynuacji wprost i to w 
warunkach emigracyjnych. Czas i oddalenie od Polski czynią swoje. 

 

*  *  * 
 

Ostatnie lata przyniosły jednak pewną zmianę. W niezależnych kręgach opinio-

twórczych i opozycyjnym salonie wzrosło zainteresowanie endecją. Pojawiły się 

próby bardziej obiektywnej oceny jej historycznej roli. Jakim czynnikom należy 
przypisać tę zmianę? Z pewnością pewien wpływ miało ukształtowanie się ide-

owego środowiska opozycyjnej młodzieży o orientacji narodowo-

niepodległościowej, które na łamach swego pisma „Bratniaka” (od lipca 1979 
pisma Ruchu Młodej Polski) podjęło w latach 1977-81 próbę obrony ideowego 

dziedzictwa Narodowej Demokracji i jej wkładu w polską myśl polityczną. Pró-

ba ta, mimo że niepogłębiona, wzbudziła pewne zainteresowanie, zainicjowała 

w środowiskach opozycji demokratycznej dyskusję na temat Narodowej Demo-
kracji. Zmuszała także do refleksji i odpowiedzi publicystyka niektórych emi-

gracyjnych pisarzy. Przede wszystkim Wojciecha Wasiutyńskiego
10

, prezesa 

nowojorskiego Instytutu im. Romana Dmowskiego. Jego artykuły, a zwłaszcza 
książka Źródła niepodległości (1976), wywołały duże poruszenie i zyskały wy-

soką ocenę ze względu na swą intelektualną rangę. W środowiskach historycz-

nych zyskała uznanie obiektywna praca narodowego historyka Tadeusza Piszcz-
kowskiego Odbudowanie państwa polskiego 1914-1921. Trudno było podważyć 

formułowane w niej oceny roli polityki Dmowskiego w walce o odzyskanie 

przez Polskę niepodległości. Przejawem zainteresowania endecją było wydanie 

przez Niezależną Oficynę Wydawniczą w 1981 roku antologii myśli politycznej 
„Przeglądu Wszechpolskiego”. Bardzo istotny tekst stanowią Rozmowy w cyta-

deli. Pracę tę napisał Adam Michnik w czasie swego internowania w więzieniu  

w Białołęce. Dowodzi ona poważnej ewolucji poglądów autora Cieniów zapo-
mnianych przodków. Niewątpliwie jest to pierwsza próba sformułowania obiek-

tywnej oceny endecji, powstała w kręgach lewicy laickiej.  

Sądzę jednak, że podstawowa przyczyna wzrostu zainteresowania endecją 
tkwi głębiej. Szukać jej należy w położeniu, w jakim obecnie znajduje się spra-

wa polska. Ostatnie lata przyniosły wielkie dowartościowanie znaczenia naro-

dowej wspólnoty, zarówno w świadomości szerokich rzesz Polaków, jak też elit. 

Głębokie przeżycie poczucia wspólnoty narodu następowało w czasie obu papie-
skich pielgrzymek po Polsce, podczas Polskiego Sierpnia, epopei „Solidarno-

ści”, a także w wydarzeniach, które zapoczątkowała data 13 XII 1981. Doświad-
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czyliśmy wspólnoty polskiego trudnego losu, jedności podstawowych dążeń i 

uczuć tak w chwilach zwycięstw, jak i porażek. We wspólnocie narodu odnaj-
dywaliśmy źródła siły, pozwalające sięgać po to, co wydawało się niemożliwe i 

przetrwać gorzkie rozczarowania po grudniu 81. Było bardzo ważne, że Jan 

Paweł II w swym nauczaniu na ziemi polskiej tę rangę wspólnoty narodowej z 
całą mocą usankcjonował, ukazując także jej wymiar religijny. Coraz powszech-

niejsze stawało się przekonanie, że nie musimy się lękać i doszukiwać  

w sobie nacjonalistycznych zagrożeń. Przeciwnie, potwierdziło się, że jedynie 
ścisłe zespolenie walki o prawa obywatelskie i swobody demokratyczne z inspi-

racją narodową nadaje jej siłę nośną i osadza w polskich realiach. Wzrostowi 

zainteresowania wspólnotą narodową musiało towarzyszyć poszukiwanie  

w polskiej tradycji myśli, która etos narodowy stawiała w centrum uwagi. Pozo-
staje wreszcie problem myśli politycznej. Czasy „Solidarności” i stanu wojenne-

go pokazały, że brak refleksji politycznej na wysokim poziomie i słabość poli-

tyczna elit przyczyniły się w poważnej mierze do niewykorzystania szansy, jaką 
stworzył Sierpień 1980 roku. W znacznym stopniu uległ kompromitacji styl 

uprawiania polityki, oparty na szermowaniu niepodległościowym frazesem i 

niestroniący od posługiwania się demagogią. Potwierdziło się, że dewiza 

„wszystko albo nic” w polskiej sytuacji, jako polityczne wskazanie prowadzić 
musi na manowce. W tej sytuacji myśl polityczna endecji mogła dostarczyć 

cennego materiału do refleksji. 

Trudno jeszcze przesądzać, czy opisane powyżej tendencje mają charakter 
trwały i czy można sformułować tezę o rozpoczęciu się „procesu rehabilitacyj-

nego” endecji. Można natomiast z pewnością stwierdzić, że dziś w niezależnych 

środowiskach opiniotwórczych klimat wokół niej jest z pewnością inny, bardziej 
korzystny niż jeszcze kilka lat temu. 

 

II. Dlaczego endecja?  

Powyższe uwagi nie wyjaśniają jeszcze powodów, dla których w „Polityce Pol-
skiej” znalazła się deklaracja świadcząca o naszym związku z narodowo-

demokratyczną tradycją. Nie zamieściliśmy jej przez przekorę. Wynika ona  

z przekonania, że Narodowa Demokracja stanowi wartościową część polskiego 
dziedzictwa, której zapomnienie bądź zafałszowanie zuboży znacznie naszą 

wiedzę o Polsce i nas samych. Cechą dojrzałej społeczności narodowej jest hi-

storyczna pamięć i umiejętność przyswajania i dokonywania syntezy wszystkich 
wartościowych wątków narodowego etosu. Narodowi demokraci współtworzyli 

kształt Polski. Ważne jest nie tylko miejsce Dmowskiego, czy Popławskiego w 

naszej zbiorowej pamięci. Ważna jest także pamięć o działaczach wojennego 

„Kwadratu”, „Szańca”, o żołnierzach Narodowej Organizacji Wojskowej, Naro-
dowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.  
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W szczególności zaś nie ma powodu, abyśmy o nich wstydliwie milczeli. Cho-

dzi więc o historyczną prawdę. 
Ważniejszy jest jednak fakt, że dorobek Narodowej Demokracji nie ma je-

dynie historycznego, czy wręcz antykwarycznego znaczenia. W systemie ide-

owym i myśli politycznej endecji zawarte są istotne elementy, zachowujące do 
dziś swą aktualność. Mogą one być z pożytkiem wykorzystywane dla rozwiązy-

wania współczesnych polskich problemów. Jest rzeczą możliwą i wskazaną 

wyodrębnienie w doświadczeniu endecji tego, co trwałe i co wytrzymało próbę 
czasu. Pamiętać przy tym należy, że poszukiwania te obejmują dorobek histo-

rycznego już ruchu. W ciągu kilkudziesięciu lat swego istnienia przechodził on 

poważną ewolucję, ujawnił także wielość nurtów. Nie wszystkie zdołały się 

pomieścić w ramach jednej organizacji, wydaje się jednak, że najbardziej twór-
czym okresem, w którym narodowi demokraci wypracowali trwałe wartości, 

było pierwsze trzydzieści lat działalności ruchu. Okres ten opisuje, a zarazem 

zamyka ostatnia wybitna książka Dmowskiego – Polityka polska i odbudowanie 
państwa. 

 

*  *  * 

 
Te trwałe elementy myśli narodowodemokratycznej

 
zamierzam teraz pokrótce 

przedstawić: 

 

1) Naród w centrum uwagi 

Pokolenie twórców obozu narodowego nie stworzyło i nie zamierzało stworzyć 

zamkniętej doktryny ideologicznej. Stanisław Kozicki w Historii Ligi Narodo-
wej pisał o nich następująco: „Nie zajmowali się oni badaniem początków życia 

społecznego na ziemi, ani jego celów ostatecznych, dążyli do ustalenia faktów, 

do poznania zjawisk i zachodzących pomiędzy nimi stosunków, w więc do po-

znania praw rządzących życiem społecznym. Cel był polityczny, zakres – poli-
tyka polska, na wskroś – praktyczna”. Próby konstruowania doktryny zaczynają-

cej się od „prawd pierwszych”, a kończącej się na bardzo już praktycznych 

wskazaniach politycznych, pojawić się mogły w latach trzydziestych wśród 
działaczy młodej generacji narodowców. Pomimo to, myśli o narodzie sformu-

łowane przez Dmowskiego, Popławskiego, Balickiego i Zygmunta Wasilew-

skiego są wyrazem pewnego określonego sposobu patrzenia na świat i Polskę. I 
to sposobu, który dziś także zachowuje wiele aktualności. I dziś przecież mogli-

byśmy powtórzyć za Dmowskim jego patriotyczne „wyznanie wiary” zawarte 

we wstępie do Myśli nowoczesnego Polaka, zaczynające się od słów: „Jestem 

Polakiem – to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy”. Wspólnota naro-
dowa znajdowała się w centrum endeckiej myśli i endeckiego systemu wartości 

politycznych.  
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Właśnie przede wszystkim wspólnotowe rozumienie narodu jest nam 

szczególnie bliskie i zarazem wydaje się bardzo współczesne. Nie – kategoria 
socjologiczna i nie – zwyczajny element opisu rzeczywistości, ale wspólnota, 

ukształtowana w trakcie historycznego rozwoju, obejmująca przeszłe, teraźniej-

sze, ale także i przyszłe pokolenia. Składają się więc na nią nie tylko dorobek 
przeszłości i teraźniejszości, lecz również oczekiwanie wspólnej przyszłości. Z 

tą wspólnotą jednostka pozostaje związana nierozerwalnymi więzami,  

a zobowiązania tejże jednostki wobec ogółu mają przede wszystkim wymiar 
moralny. 

Narodowcy patrzyli na świat poprzez narody. Uważali, że rozwój ludzkości 

dokonuje się poprzez twórczość poszczególnych wspólnot narodowych,  

a także, iż służba dla ludzkości powinna realizować się przede wszystkim po-
przez pracę dla własnego narodu. Nie należy wyrzekać się jej dla ogólnoludz-

kiego ideału, który zwykle poprzez swą abstrakcyjność nie wymaga rzeczywi-

stych ofiar, podczas gdy obowiązek wobec własnego narodu ma zawsze wymiar 
konkretny. Przeciwstawiali się ideom kosmopolitycznym i uniformistycznym, 

uważając, że zagrażają one podstawom cywilizacji europejskiej, uderzając w jej 

tożsamość, tworzoną jako synteza wartości wypracowanych w poszczególnych 

kręgach narodowych. Narody tworzą Europę. To przekonanie narodowych de-
mokratów także jest nam bardzo bliskie. Przeżywamy przecież niewątpliwie 

kryzys cywilizacji europejskiej, będący przede wszystkim kryzysem tożsamości 

i woli jej obrony. Ma to złożone i wielorakie przyczyny, ale jedną z najważniej-
szych jest osłabienie w rozwiniętych demokracjach Zachodu znaczenia wartości 

narodowych, a nawet narodowego instynktu samozachowawczego. 

Narodowi demokraci uważali, że Polska stanowi nierozerwalną część łaciń-
skiej zachodnioeuropejskiej cywilizacji, ukształtowanej w oparciu o dziedzictwo 

starożytnego Rzymu i Grecji, a przede wszystkim o chrześcijaństwo. Polskość 

powstała w ramach tej cywilizacji i dzięki niej. Podstawową rolę  

w procesie formowania się Polski odegrały religia i Kościół Katolicki. Wypada  
w tym miejscu przytoczyć tylekroć już cytowany fragment broszury Dmowskie-

go Kościół, naród i państwo: 
 

Gdy zrobimy wysiłek myśli prowadzący do głębszego poznania źródeł naszej du-
szy, które czynią nas ludźmi takimi jakimi dziś jesteśmy, i nowoczesnym narodem 

europejskim, to się okaże, że tkwią one zarówno w naszym prastarym gruncie et-

nicznym i w istnieniu przez wieki państwa polskiego, jak w naszym od dziesiątka 

wieków trwającym katolicyzmie. Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, za-

barwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi 

jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwanie naro-

du od religii i Kościoła jest niszczeniem samej istoty narodu.  
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Powojenna polska rzeczywistość w pełni potwierdziła i w dalszym ciągu 

potwierdza tę ocenę. 
Chrześcijaństwo stanowi o naszej tożsamości, a Kościół nie tylko pozostaje 

główną instytucją narodowego życia, ale także przewodnikiem i rzecznikiem 

Polaków. Teraz bardziej niż kiedykolwiek, także w porównaniu z czasami zabo-
rów, nie sposób wyobrazić sobie Polski bez Kościoła Katolickiego. Narodowi 

demokraci jako konsekwentni rzecznicy integracji wartości narodowych i kato-

lickich z pewnością mieli historyczną rację. 
Trwałą ich zasługą było także upowszechnianie rozumienia narodu jako 

wspólnoty wszystkich stanów i warstw społecznych. Jeżeli nie byli pierwszymi, 

którzy
 
przez naród rozumieli nie tylko warstwy uprzywilejowane, z pewnością 

byli pierwszymi, którzy podjęli wielki i uwieńczony sukcesem wysiłek, aby 
włączyć w świadome narodowe życie warstwy ludowe, dotąd pozostające  

w swej masie biernym świadkiem historii. Jan Ludwik Popławski w prospekto-

wym numerze „Głosu” pisał w roku 1886 o dwóch cywilizacjach występujących 
w Polsce: szlachecko-inteligenckiej i ludowej, różniących się od siebie nie tylko 

obyczajowością, stylem życia, ale także moralnością i sposobem myślenia. Na-

rodowi demokraci zmierzali do dokonania syntezy tych dwóch cywilizacji. 

Uważali też, że tylko rozszerzenie świadomości narodowej i poczucia narodo-
wego obowiązku na warstwy ludowe może zapewnić Polsce odzyskanie niepod-

ległego państwa. Już w pierwszej swej znaczącej pracy, w broszurze zatytuło-

wanej Nasz patriotyzm, Dmowski sformułował zasadę, iż „każdy czyn politycz-
ny Polaka, bez wzglądu na to, gdzie jest dokonywany i przeciw komu 

skierowany, musi mieć na widoku interesy całego narodu”. Oznaczało to nie 

tylko odrzucenie partykularyzmu dzielnicowego patrzenia na sprawę polską 
wyłącznie przez jej położenie w jednym z zaborów, ale także podporządkowanie 

interesów klasowych czy warstwowych, interesowi ogólnonarodowemu, ze swej 

istoty ponadklasowemu. 

W latach dwudziestych i trzydziestych w obozie narodowym pojawiły się 
silne tendencje anty-parlamentarne i autorytarne. Nigdy jednak nie spowodowa-

ło to przyjęcia kryterium klasowego w rozważaniach nad kształtem ustroju poli-

tycznego Polski. Dobór elity narodowej, która miałaby przejąć odpowiedzial-
ność za państwo, dokonywany miał być bez względu na pochodzenie  

i status społeczny. W tym sensie endecy pozostali demokratami. 

Patriotyzm twórców kierunku narodowodemokratycznego, w szczególności 
Dmowskiego, był żarliwy, ale wolny od wszelkiej narodowej megalomanii. 

Przeciwnie, nie zacierali ostrości niedostatków i wad Polaków. Niekiedy byli  

w swym krytycyzmie niesprawiedliwi i przesadni. Myśli nowoczesnego Polaka 

są nie tylko manifestem patriotycznym. Książka ta stanowi także jeden z naj-
ostrzejszych rozrachunków, oskarża i bezceremonialnie odsłania słabości pol-

skiego charakteru narodowego, wady społeczeństwa. Dmowski piętnował patrio-
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tyzm powierzchniowy, objawiający się w buńczucznych frazesach, polegający 

na „uroczystym deklarowaniu tego, co się chce, i na protestowaniu czynnym lub 
słownym, przeciw temu, co się nie chce”, odrzucał sentymentalizm i pokusę 

ucieczki przed rzeczywistością w świat iluzji, złudzeń i „pobożnych życzeń”. 

Pisał, że „przywiązanie do narodu nie powinno osłabiać umysłu człowieka, jego 
zdolności do krytyki, nie powinno go zaślepiać w sądach o tym, co mu najbliż-

sze, szerzenie zaś w narodzie przyjemnych złudzeń, co do własnej wartości jest 

tym szkodliwsze, im dalsze są one od prawdy”. Nie doszuka się także nikt w 
pisarstwie Dmowskiego wynoszenia własnego narodu ponad inne. Jego nacjona-

lizm całkowicie przeczy tym definicjom nacjonalizmu, które za jego główną 

cechę konstruktywną przyjmują poczucie wyższości własnego narodu. Na głęb-

szych podstawach oparty patriotyzm nie potrzebuje też żywić się i wspierać 
przekonaniem o wyższości swego narodu nad innymi, a poczucie niższości wła-

snego narodu pod jakimkolwiek względem nie może zmniejszać „jego moralnej 

siły”. W innym miejscu Myśli nowoczesnego Polaka znajdujemy zdania, które 
także my moglibyśmy powtórzyć: 

 

Jak wobec dzisiejszej Polski człowiek się poczuwa do obowiązków w imieniu swo-

im, jak wobec dawniejszej i przyszłej – w imieniu swego pokolenia, tak wobec 

ludzkości – w imieniu narodu. Naród nasz korzystał ciągle z doświadczenia, zaso-

bów duchowych, z pracy wiekowej innych ludów, które go wyprzedziły w cywili-

zacji. W stosunku do tego, co wziął, dał dotychczas ludzkości bardzo mało. Czyż 

szlachetna duma narodowa nie nakazuje nam dążyć do wyniesienia swego narodu 

na tak wysoki szczebel cywilizacji i twórczości wszechstronnej, ażeby od nas brano 
w przyszłości, tak jak myśmy brali od innych i jak dziś bierzemy? I czyż to nie jest 

najlepiej pojęty obowiązek względem ludzkości?… 

 

2) Państwo narodowe 

W przeszłości przeciwnicy endecji z obozu pomajowego stawiali jej zarzut nie-

doceniania znaczenia państwa i przeciwstawiania mu pojęcia narodu. Miało to 
być następstwem przyjęcia przez endecję ideologii nacjonalistycznej. Obecnie tę 

tezę powtarzają niektórzy publicyści. Jest to nieporozumienie. Narodowi demo-

kraci do państwa przywiązywali rolę ogromną, tyle że widzieli je w nieroze-
rwalnym związku z narodem. W Podstawach polityki polskiej Dmowski stwier-

dzał iż „idea narodowa, wyzuta z pierwiastków państwowych jest absurdem”. 

Warto przytoczyć także inny fragment tej samej pracy: 
 

Naród jest niezbędną treścią moralną państwa, państwo zaś jest niezbędną formą 

polityczną narodu. Naród może zatracić państwo i nie przestać być narodem, jeżeli 

nie zerwał nici moralnego związku z tradycją państwową, jeżeli nie zatracił idei na-

rodowo-państwowej, a z nią, zarówno świadomego jak nieświadomego dążenia do 

odzyskania politycznie samoistnego bytu. Te dążenia, odpowiednio do warunków 
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rozmaite mogą przybierać postacie, w rozmaitych wyrażać się bliskich celach, ale 

istnieć muszą. Inaczej naród schodzi na poziom szczepu, cofa się niejako do tego, 

czym był przed rozpoczęciem państwowego życia, przed uformowaniem swej zbio-

rowej indywidualności, abdykuje z dziejowej roli, a co dalej idzie, musi wejść nie 

tylko formalnie, lecz moralnie w skład obcego państwa, zespolić się z innym naro-
dem politycznie, by ulegać w następstwie coraz silniejszemu jego wpływowi kultu-

ralnemu, by w końcu zostać przezeń całkowicie zasymilowanym. Bo państwo jest 

nie tylko organizacją polityczną, ale narodową i kulturalną.  

 

Szedł jeszcze dalej pisząc: 
 

Naród jest wytworem życia państwowego. Wszystkie istniejące narody mają swoje 

własne państwa, albo je niegdyś miały i bez państwa żaden naród nie powstał. Fakt 

istnienia państwa daje początek idei państwowej, która jest jednoznaczna  
z ideą narodową.  

 

Oczywistym jest, że polityk, który tak pisał o państwie w czasach rozbio-

rów – musiał postawić jego odbudowanie jako główny cel polskiej polityki. 

Miało to być państwo narodowe, a więc zbudowane przez Polaków i przede 
wszystkim z myślą o nich; państwo, którego kształt ustrojowy i politykę okre-

ślać mieli Polacy. Polacy też mieli przejąć za nie pełną odpowiedzialność – mo-

ralną i polityczną. Państwo narodowe w rozumieniu Dmowskiego stanowiłoby 
najcenniejszą i najważniejszą instytucję życia zbiorowego Polaków. 

Jakie praktyczne konsekwencje musiały powodować te poglądy na przeło-

mie XIX i XX wieku, gdy kształtował się program narodowych demokratów? 

Pierwszą musiało być uznanie faktu, że przyszłe państwo polskie nie będzie 
prostą kontynuacją dawnej, przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, nie będzie Pol-

ską Jagiellońską, ani Rzecząpospolitą dwojga, czy trojga narodów. Rozbiory 

stworzyły pewne nieodwracalne fakty. Zahamowały proces formowania się na-
rodu polskiego, obejmującego także warstwy ludowe wschodnich ziem Rzeczy-

pospolitej. Polskość na tych ziemiach doznała potężnych ciosów i uległa znacz-

nemu osłabieniu. Równolegle następował proces kształtowania się świadomości 

narodowej Ukraińców, Litwinów i w pewnej mierze Białorusinów. Niestety 
dokonywał się on w opozycji do polskości i w konflikcie z nią. Nie mogło być 

inaczej. Z faktów tych narodowi demokraci w znacznej mierze zdawali sobie 

sprawę. Przekreślały one program odbudowy Polski w granicach przedrozbio-
rowych. Nie spowodowało to jednak wybrania przez narodowych demokratów 

opcji federacyjnej, mającej stanowić podstawę przyszłego państwowego związ-

ku narodów, żyjących na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Zaważyły nie tylko 
względy ideologiczne. Nie mniejszą rolę odegrał realizm endeckiej analizy poli-

tycznej. Trzy sprawy były w niej najważniejsze: 

A. Świadomość, że procesy narodowościowe Ukraińców i Białorusinów, 

jakkolwiek już zapoczątkowane, nie są jeszcze na tyle zaawansowane, aby dać 
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mocnych partnerów w ewentualnym związku. Po prostu nie było jeszcze z kim 

się federować.  
B. Dostrzeżenie faktu, że te procesy narodowościowe dokonują się by-

najmniej nie w symbiozie, ale w konflikcie z polskością, i to nierzadko ostrym. 

Litwini i Ukraińcy, aby odkryć swą narodową tożsamość, musieli odrzucać pol-
skość i w praktyce nieraz wydać jej walkę. Tkwiło w tym zarzewie dalszych 

konfliktów polskich i polsko-ukraińskich.  

C. Umiejętność przewidywania, iż wybranie przez Polskę opcji federacyj-
nej skaże ją na nieuchronny i prawie śmiertelny konflikt z Rosją. 

Następną konsekwencją przyjęcia koncepcji państwa narodowego było 

oparcie go o ziemie etnograficznie polskie, w których prastara ludność miejsco-

wa jest polską z języka, z tradycji, z uczuć i myśli. Celem ludzi dążących do 
odbudowania Polski musiało być nic z tych ziem nie uronić, nic nie pozostawić 

poza granicami nowego państwa. Musiało być tak nie tylko dlatego, że one 

przede wszystkim stanowią Polskę, nie tylko ze względu na wartość i znaczenie 
tych ziem samych w sobie, ale także dlatego, że od nich zależy charakter naro-

dowy państwa… (Polityka polska i odbudowanie państwa). Do tych ziem o klu-

czowym znaczeniu dla odzyskania niepodległości, opartej na mocnych podsta-

wach, narodowi demokracji zaliczali: Królestwo, zachodnią Galicję, Poznańskie, 
Pomorze, Warmię, Górny i Cieszyński Śląsk oraz część Prus Wschodnich. 

Człowiekiem, który uznał, że przyszła Polska powinna być zbudowana na osi 

Śląsk-Pomorze był Jan Ludwik Popławski. On napisał słowa: 
 

przyszła Polska, dla której żyjemy i pracujemy, ta Polska, której być może nawet 

nie będziemy oglądać, ale którą zobaczą nasze dzieci i wnuki, nie byłaby wiele 

wartą nie tylko bez Poznania, lecz także bez Śląska, bez dostępu do morza, a więc 

bez Gdańska i Królewca. Te ziemie, które obecnie należą do Prus, są niezbędnym 

warunkiem życia państwa polskiego, tak jak obecnie są niezbędne dla utrzymania 

potęgi prusko-niemieckiej. Nie może więc być w tej sprawie mowy o żadnym dla 

nas kompromisie…  

 

Lecz Polska w tym czasie nie mogła być państwem obejmującym jedynie 
ziemie etnograficznie polskie. I znowu lepiej oddać głos samemu Dmowskiemu, 

który uzasadniał, dlaczego Polska nie mogła zostać odbudowana w oparciu  

o zasadę etnograficzną: 
 

Byłoby również wielu, którzy wystąpiliby z żądaniami państwa niepodległego na 

obszarze Polski etnograficznej. Pokazano by im wtedy mapę i przekonano by ich, 

że Polska etnograficzna tj. złożona wyłącznie z okręgów, w których ludność języ-

kowo polska liczebnie przeważa, nie stanowi nawet jednego ciągłego obszaru, że w 

pewnych miejscach rysunek jej wytworzy wprost koronkę, że zatem ściśle etnogra-

ficzna granica jako granica państwa, okaże się niemożliwą. Zaproponowano by im 

niezawodnie wyrównanie tej granicy z pozostawieniem wielkiej liczby Polaków, 
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nawet w zwartych masach żyjących, poza granicami państwa. I niezawodnie znala-

złoby się sporo takich, co by i to przyjęli, co by się zgodzili na najmniejszą nawet 

Polskę, byle miała tytuł niepodległej. Wielu byłoby takich, którym  

w głowie nigdy nie powstało, że to byłby tylko tytuł, że taka miniaturowa Polska, 

położona obok wielkich Niemiec, będzie siedziała pod ich butem, jednego kroku 
niezdolna zrobić, który by się Niemcom nie podobał. Przecież niemało było u nas 

ludzi, którzy się uważali za polityków a którzy znajdowali się jeszcze w tym sta-

dium politycznego myślenia, w którym niepodległość państwowa wyraża się tylko 

w oznakach zewnętrznych, w orle jednogłowym na sztandarze i gmachach pań-

stwowych, w widoku maszerujących polskich żołnierzy…  

 

Z tych przesłanek w drugiej połowie pierwszej wojny światowej zrodził się 

terytorialny program Dmowskiego, zwany inkorporacyjnym. W granicach pań-
stwa polskiego miały znaleźć się mniejszości narodowe. Procentowy udział lud-

ności niepolskiej miał być utrzymany jednak w bezpiecznych granicach, tak aby 

Polacy zachowali w państwie polskim wyraźną większość pozwalającą zapew-
nić jego narodowy charakter.  

Program państwa polskiego sformułowany przez narodowych demokratów 

był z pewnością najbardziej realistyczną i dostosowaną do ówczesnych warun-

ków propozycją. Patriotyzm państwowy i ideologia państwowa wyzbyte mocnej 
podstawy w postaci idei narodowej były już anachronizmem. Nie mogły spowo-

dować uznania sprawy Rzeczypospolitej za własną przez mniejszości narodowe, 

dążące do stworzenia własnej państwowości, bądź jak w przypadku Niemców do 
połączenia się z własnym, istniejącym państwem. Narodowi demokraci mieli 

rację, chcąc nadać odrodzonemu państwu narodowy charakter  

i wytworzyć wśród Polaków poczucie, że oni ponoszą za nie moralną i politycz-
ną odpowiedzialność. Błądzili natomiast często w wyborze metod, które miały 

ograniczyć wpływ mniejszości narodowych na sprawy państwowe. Było to jed-

nak konsekwencją sytuacji, w której mniejszości narodowe stanowiły przeszło 

30% ludności kraju. Ten wysoki procent ludności niepolskiej w państwie pol-
skim był zjawiskiem niekorzystnym. Było to jednak „mniejsze zło”, niż mała, 

etnograficzna Polska, niezdolna do samodzielnego życia. 
 

*  *  * 
 

Co z tych zasad zachowało swą aktualność w obecnej sytuacji Polski? 

Przede wszystkim przekonanie o niezbywalnej potrzebie posiadania własnej 

państwowości, traktowanie jej jako głównego celu perspektywicznego polskiej 

polityki. Polskie państwo musi zostać w przyszłości odbudowane,  
a nasze działania muszą być temu celowi podporządkowane. To „myślenie pod-

stawowe” powinno stać się udziałem tak elit społecznych, jak też najszerszych 
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kręgów polskiego społeczeństwa. Polacy powinni dostrzec, że w przyszłości 

państwo ze swej istoty powinno być główną instytucją narodowego życia. 
Prawdę tę trzeba przypominać. Na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci Po-

lacy bardzo rzadko mieli okazję identyfikować się z państwem i uważać je za 

własne. Mogli to czynić bez zastrzeżeń w okresie dwudziestolecia międzywo-
jennego, w pewnej mierze także w czasach Księstwa Warszawskiego i pierw-

szym piętnastoleciu Królestwa Kongresowego. Niemal przez dwa stulecia mieli 

do czynienia przede wszystkim z państwem zaborczym, obcym bądź niesuwe-
rennym. Fakt ten nie mógł pozostać bez wpływu na stosunek Polaków do pań-

stwa w ogóle. Niebezpieczeństwa utrwalania się antypaństwowych postaw  

i antypaństwowych nawyków Dmowski dostrzegał już w Podstawach polityki 

polskiej: „w narodzie naszym, doznającym przez kilka już pokoleń samych 
krzywd od państwa i stąd zmuszonym istniejące, realne państwo nienawidzić, 

słabsze lub politycznie zdemoralizowane umysły zapominają częstokroć, że to 

państwo jest im nienawistne dlatego, że jest obce i zdaje im się, że źródło zła  
w samej państwowości leży”. Współczesne pokolenia Polaków również nie mo-

gą uznać PRL-u za własne państwo. Jest on tworem niesuwerennym, uzależnio-

nym od ZSRR państwem partyjnym. Wszystkie powojenne dokonania narodu i 

jego zrywy wolnościowe miały przeciwko sobie to właśnie państwo. Również 
najnowsze doświadczenia okresu „Solidarności” były starciem narodu, organizu-

jącego się w związki zawodowe, z obcym państwem. Nie sposób jeszcze okre-

ślić wszystkich skutków tej konfrontacji w społecznej świadomości. Na pewno 
jednak nie przyczyniła się ona do wyrobienia wśród ogółu Polaków umiejętności 

myślenia państwowego. Cóż, zmuszeni byliśmy dotąd organizować się przede 

wszystkim przeciwko państwu. W przyszłości, gdy Polacy będą musieli wziąć 
za państwo odpowiedzialność i budować je, te doświadczenia mogą odegrać 

zdecydowanie negatywną rolę. 

Pełną aktualność zachowuje też przekonanie Dmowskiego, że państwo po-

winno być emanacją narodu i tylko wtedy możliwe jest identyfikowanie się  
z nim ogółu. Ten warunek także w najmniejszej mierze nie jest wypełniony  

w PRL i bardzo niewiele wskazuje na to, aby mógł być zrealizowany w bliskiej, 

dającej się przewidzieć przyszłości. Państwo oderwane od narodu i narzucone 
mu nie może wymagać dla siebie szacunku, a nawet posłuszeństwa. Polacy to 

czują i wiedzą, dlatego też usilnie propagowana przez władze w ostatnich latach 

ideologia państwowa nie poszerzy społecznej bazy reżimu. Państwo, które 
umożliwi narodowi realizację jego podmiotowości, pozostaje nadal moralnym 

postulatem i niezbywalnym, perspektywicznym celem polityki polskiej. 

Nie ma natomiast w obecnej polskiej rzeczywistości problemu mniejszości 

narodowych. II wojna światowa, która przyniosła Polakom tyle nieszczęść,  
w tragiczny, ale ostateczny sposób zdecydowała o tym, że Polska pozostanie 

państwem jednonarodowym z bardzo niewielkim udziałem mniejszości. Nie 
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mogą one w żaden sposób zagrażać spoistości Polski. Problem mniejszości ży-

dowskiej przestał istnieć na skutek ludobójczej polityki Hitlera, problem mniej-
szości słowiańskich rozstrzygnął dyktat Stalina, który zagarnął prawie połowę 

terytorium przedwojennego państwa polskiego, a przymusowa repatriacja Niem-

ców z ziem zachodnich i północnych uczyniła je naturalnym miejscem osiedle-
nia Polaków z ziem zabużańskich. Wszystkie te fakty, jakkolwiek nieporówny-

walne ze sobą, były konsekwencją triumfu zła i przemocy. Stworzyły jednak 

nową, w znacznej mierze nieodwracalną już rzeczywistość. Obecna Polska to 
kraj pomiędzy Odrą a Bugiem, zamieszkały przez jednolity naród polski. Ten 

stan rzeczy to trwały fakt. Nie jest ani realne, ani pożądane dążyć do jego zmia-

ny. Dla tej właśnie Polski pragniemy pełni praw narodowych  

i należnego jej miejsca w Europie. 
 

3) Strategia narodowa i metoda polityczna 

Bardzo wiele elementów strategii narodowej i metody politycznej endecji  
i dzisiaj służyć może sprawie polskiej, uczyć politycznego myślenia i działania. 

Oto, jak sądzę, najważniejsze spośród nich: 

 

a) Maksymalizm celów i realizm metod 

Narodowi demokraci byli politycznymi maksymalistami. W czasach niewoli 

wystąpili z programem niepodległościowym. Pomimo wielkiej wagi, jaką przy-

wiązywali do odzyskania przez Polaków własnego państwa, niepodległość nie 
stanowiła dla nich celu samego w sobie. Roman Dmowski, charakteryzując kon-

cepcję patriotyzmu wypracowaną przez jego obóz, stwierdzał w Myślach nowo-

czesnego Polaka, iż: 
 

polega on na przywiązaniu do tej narodowej indywidualności, do języka, kultury, 

tradycji, na odczuciu potrzeb narodu jako całości, na zespoleniu go z jego intere-

sami. Jego rola nie kończy się z bliższą lub dalszą chwilą odzyskania niepodległo-

ści – to jest dla niego jedynie etapem, poza którym praca i walka trwa nadal,  posił-

kując się nowymi narzędziami, nową bronią. Jednostka tu nie występuje, jako wal-

cząca o wolność jedynie – głównym jej celem jest rozszerzenie zakresu 

narodowego życia, pomnożenie materialnego i duchowego dorobku narodu, zdoby-

cie dla tej całości społecznej, do której należy, możliwie wysokiego stanowiska w 

szeregu narodów. 

 

Suwerenność narodu i jego rozwój domagają się stałego umacniania sił ma-

terialnych i duchowych. Niepodległość państwowa, jakkolwiek bardzo  

w tym pomocna, nie stanowi jeszcze dostatecznej gwarancji. Pozostaje jednak 

głównym celem politycznym zniewolonego narodu. Nie oznacza to, że cel ten 
być może zawsze celem bezpośredniego działania. Dmowski dopiero w 1916 
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roku określił niepodległość jako bezpośredni cel akcji politycznej. Do tego czasu 

obóz narodowy koncentrował swe wysiłki na budowaniu podstaw niepodległości 
i osiąganiu celów etapowych. Nic nie było bardziej obce endeckiemu myśleniu, 

niż idea, że niepodległość i suwerenność narodu osiągnąć można jednorazowym 

zrywem. 
Po roku 1905, gdy endecja rozpoczęła grę polityczną na terenie Dumy  

i przewidując zbliżający się konflikt wojenny pomiędzy zaborcami, dążyła do 

skupienia polskich sił na froncie antyniemieckim, słowo niepodległość na dzie-
sięć lat zniknęło z publicznych deklaracji przywódców obozu narodowego. Było 

to tylko sprawą taktyki. Pomimo że słowo niepodległość ani razu nie pada w 

książce Dmowskiego Niemcy, Rosja i kwestia polska (1908), w której wyłożył 

on swą koncepcję geopolityczną, każdy uważny czytelnik przyznać musi, że 
zawarte są w niej wszystkie przesłanki mające do niepodległości doprowadzić. 

Po kilkunastu latach pracy wychowawczej Ligi Narodowej, w której na 

propagowanie hasła niepodległości położono wielki nacisk, Dmowski uważał, że 
można przejść do fazy polityki realnej, w której nie wszystkie plany przedstawia 

się do końca. Zresztą pozostawało to w zgodzie ze stylem myślenia  

o niepodległości wypracowanym na łamach „Przeglądu Wszechpolskiego”.  

W piśmie tym w artykule Nasz patriotyzm i nasza taktyka (1899) Jan Ludwik 
Popławski napisał: 

 

dążenie do niepodległości politycznej nie polega na ciągłym proklamowaniu tego 

hasła, na powtarzaniu go przy każdej sposobności, a czasem i bez powodu. Dla nas 

to dążenie jest takim logicznym, koniecznym wynikiem naszego pojmowania pa-

triotyzmu, że po prostu nieraz dziwnym nam się wydaje żądanie zaznaczania lub 
nawet szczególnego podkreślania postulatu polityki prawdziwie narodowej, a tym 

bardziej uzasadniania go i tłumaczenia. Nie tylko dziwnym, ale nawet trochę podej-

rzanym wydać się może to żądanie, nasuwa bowiem przypuszczenie, że ludzie do-

magający się, ażebyśmy im wciąż hasło odzyskania niepodległości głosili, chcą 

dźwiękiem posłyszanych słów zagłuszyć bezwiednie powstającą w ich duszy wąt-

pliwość straszną, chcą żeby ich przekonywano, żeby w nich wmawiano to, w co 

wierzyć pragną. Albo może ich pojęcia polityczne są tak pierwotne, że przypisują 

pewnym słowom cudowne, magiczne właściwości.  

 

Nieco później w 1904 roku Dmowski pisał z kolei:  
 

…byłoby niewątpliwie zbytecznym proklamowanie zdobycia niepodległości jako 

głównego celu polityki narodowej, a raczej przypominanie tego hasła, gdyby dok-

trynerstwo narodowe nie bałamuciło opinii publicznej swymi teoriami abdykacyj-

nymi. 

 

Maksymalizmowi celów towarzyszył realizm metod. Narodowi demokraci 

doskonale umieli rozróżniać to, czego się chce i co być powinno, od tego, co 
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rzeczywiście jest. Byli mistrzami trzeźwej analizy. Pod tym względem z pewno-

ścią byli kontynuatorami konserwatystów, zwłaszcza szkoły krakowskiej,  
z pewnością też znaczną rolę odegrał klimat duchowy, w jakim się kształtowali 

założyciele ruchu. Pozytywistyczny kult nauki, zaufanie do empirii, tego co 

sprawdzalne i namacalne, sprzyjały osadzaniu wzniosłych i romantycznych ce-
lów w realiach, uczyły umysłowej dyscypliny. Maksymalizm celów i realizm 

metod stanowić powinny także w obecnej dobie wskazanie dla polityki polskiej. 

 

b) Źródła niepodległości: własne siły narodu i czynniki zewnętrzne  

Narodowi demokraci uważali, że na niepodległość Polski złożyć się muszą dwa 

czynniki: świadomy rozwój sił narodowych oraz międzynarodowa koniunktura, 

którą polityka polska powinna współtworzyć. Warto przypomnieć jak sobie to 
wyobrażali. 

Naród polski miał stać się podmiotem politycznym. Oprócz wprowadzenia 

w świadome życie narodowe warstw ludowych, celowi temu służyć miało 
kształtowanie elit politycznych i kulturalnych, spełniających w społeczeństwie 

funkcje przywódcze. Narodowym demokratom zależało na tym, aby w czasie 

niewoli budować podstawy suwerenności narodu, dysponującego własną hierar-

chią autorytetów i elit społecznych, jednomyślnego w podstawowych zagadnie-
niach narodowego bytu. W książce Polityka polska i odbudowanie państwa 

Dmowski stwierdzał, iż „państwo, czy naród w danym momencie dziejowym nie 

ma dziesięciu polityk do wyboru. Interesy jego i jego położenie wskazują mu, 
jakie są główne jego w danym okresie cele, których ani na chwilę z oka spusz-

czać nie wolno, a jakie drugorzędne, które w razie potrzeby można tamtym pod-

porządkować; kto jest jego głównym wrogiem, a z kim należy zawrzeć sojusz: 
słowem, dyktują mu jedną tylko politykę ogólną, którą w szczegółach można 

pojmować i przeprowadzać rozmaicie, ale od której zasadnicze odchylenie zaw-

sze jest błędem”. Ujednolicenie poglądów społeczeństwa w kwestiach o roz-

strzygającym dla sprawy polskiej znaczeniu było według Dmowskiego niezbęd-
nym warunkiem, umożliwiającym, aby naród polski stał się podmiotem prowa-

dzącym własną politykę. Miała to być polityka czynna, a więc systematyczna, 

długofalowa i elastyczna, w której wszystko co zbliża do niepodległości „jest 
dobrem, wszystko zaś, co nas od niej oddala, jest złem…” Wymagała systema-

tycznego powiększania sił narodu, patriotyzmu nie odświętnego, lecz wyrażają-

cego się w codziennej pracy dla Polski. Wymagała także ofiarności  
i zdolności do prowadzenia walki. Pisał o tym Dmowski:  

 

I to właśnie poczucie, że ofiarą nie jestem, że nie mam prawa skarżyć się na swój 

los przed nikim, sprawia, że muszę walczyć. Ci panowie, co mówią o sprawiedli-

wości międzynarodowej, mają to moralne zadowolenie, że nie krzywdzą nikogo, 

tylko są krzywdzeni: oni mogą spoczywać biernie w pięknej według nich pozie 
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ofiar gwałtu… Dla mnie i dla tych, co jak ja myślą, to zadowolenie nie istnieje, dla 

nas pozostaje jedyna pociecha: jeśli sile wrogów nie przeciwstawimy równej,  

a właściwie, jakby należało, większej siły, to przynajmniej mamy poczucie jej po-

trzeby i usiłujemy ją stopniowo z narodu wydobyć. My musimy walczyć i musimy 

pracować nad pomnożeniem naszych sił w walce, bo inaczej zamiast moralnego 
zadowolenia tamtych panów, mielibyśmy dla siebie pogardę.  

 

Polacy muszą liczyć tylko na własne siły, nikt im wolności nie przyniesie, o 

ile sami nie będą umieli dla niej pracować.  

Endecka koncepcja polityki czynnej zakładała upolitycznienie najszerszych 
kręgów społeczeństwa i przejęcie przez nie współodpowiedzialności za losy 

sprawy narodowej. W warunkach braku niepodległości miało to służyć wzmoc-

nieniu polskiego nacisku na władze zaborcze. Później w Polsce Odrodzonej 
przyczyniać się miało do zagwarantowania narodowego charakteru państwa. 

Nasuwa się refleksja, że również w obecnych polskich warunkach ta koncepcja 

polityki czynnej zachowuje swą szczególną przydatność. Mamy przeciwko sobie 

niesuwerenne i obce państwo, rozporządzające wszystkimi środkami, jakimi 
dysponuje totalitarny system. W tej sytuacji realizowanie narodowych celów 

wymaga nie tylko działania elit, choćby najdojrzalszych  

i dysponujących najlepszymi koncepcjami, ale także czynnej postawy możliwie 
najszerszych kręgów społeczeństwa. Jedynie zespolenie aktywności elit, ze 

świadomie ukierunkowaną aktywnością ogółu może skutecznie powstrzymać 

niszczący wpływ systemu i wytworzyć dostatecznie silną presję społeczną, aby 

zmusić komunistyczne państwo do cofania się przed narodem. W tym miejscu 
trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo charakterystyczną cechę endec-

kiego sposobu uprawiania polityki i szerzej – w ogóle działalności społecznej. 

Eksponowanie roli państwa nie przesłaniało endekom umiejętności docenienia 
instytucji i organizacji społecznych. Przeciwnie można stwierdzić, że byli oni 

prawdziwymi nauczycielami samoorganizowania się społeczeństwa. Społeczni-

kowski nurt działalności endecji nie był jedynie wymuszony okolicznościami. 
Utrzymał się także po odzyskaniu niepodległości. Nie chodziło więc tylko  

o organizowanie się społeczeństwa przeciwko zaborcy, chociaż z pewnością 

zasługi Ligi Narodowej w tym dziele trudne są do przecenienia i nieporówny-

walne z jakimkolwiek innym nurtem politycznym, działającym na przełomie 
wieków. W społecznikowskim nurcie wyrażała się istotna treść endeckiej filozo-

fii politycznej. Udział ogółu w życiu politycznym musi mieć wymiar konkretny i 

realizować się w sposób ciągły. Na co dzień w najpełniejszy sposób wyrażać się 
może w działalności w organizacjach samorządowych i społecznych. Stanowią 

one wielką szkołę uobywatelnienia, uczą przejmowania odpowiedzialności, wy-

rabiają samodzielność. Udział mas w „wielkiej polityce”, ich wpływ na naczelne 
organy władzy państwowej siłą rzeczy nie może być systematyczny i stały. Mo-

że wyrażać się uczestnictwem w wyborach i wielkich kampaniach politycznych. 
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Ma więc niejako odświętny charakter. W organizacjach samorządowych i spo-

łecznych jest, a w każdym razie może być inaczej. 
Endecka koncepcja państwa była bardzo odległa od tych wszystkich totali-

tarnych, lewicowej czy prawicowej proweniencji koncepcji, które jednostkę bez 

reszty podporządkowują państwu i nie pozostawiają miejsca na społeczną samo-
organizację. Również w latach trzydziestych, gdy w endecji doszły do głosu 

tendencje anty-parlamentarne i autorytarne, jedynie ONR „Falanga” miała kon-

sekwentnie podążyć w kierunku państwa totalitarnego. Młodzi  
w Stronnictwie Narodowym i ONR-ABC totalitarnej wizji państwa i społeczeń-

stwa nie zaakceptowali. Między innymi wyraziło się to także w rozważaniach 

ustrojowych, w których przywiązywano duże znaczenie do zachowania instytu-

cji samorządowych i ich autonomii. 
 

*  *  * 

 
Czynna polityka narodu pozbawionego własnego państwa wymaga wykorzysta-

nia wszystkich dostępnych form aktywności, zarówno legalnych, jak i nielegal-

nych. To nie sprawa zasad, ale wyłącznie taktyki, gdyż zniewolony naród ma nie 

tylko prawo, ale i obowiązek naruszania narzuconego mu przez obcy rząd pra-
wa, o ile wymaga tego narodowy interes. Endecy zalecali jednak wykorzysty-

wanie dla sprawy wszystkich płaszczyzn legalnych, pozostawianie  

„w podziemiu” tylko tego, co nie ma szans utrzymania się „na powierzchni”. 
Trzeba tworzyć przede wszystkim niezależne instytucje i organizacje narodowe, 

ale dopuszczalne jest również posługiwanie się dla sprawy polskiej instytucjami 

wrogiego, czy w najlepszym razie obcego państwa. Gdy jednak wróg nie pozo-
stawia praktycznie żadnej możliwości legalnej pracy narodowej, pozostaje tylko 

nielegalność. Tak było np. w Królestwie do 1905 roku. Dmowski uważał, że „z 

punktu widzenia narodowo-politycznego działalność nielegalną można  

i trzeba potępiać o tyle tylko: 1) o ile osiągane przez nią rezultaty nie opłacają 
kosztu, nie wynagradzają ofiar, których ta działalność wymaga; 2) o ile by ko-

rzystna nawet w danej chwili działalność prowadziła w przyszłości nieuchronnie 

do klęski, do wybuchu np. powstania, którego stłumienie cofnęłoby nas  
w społecznym i narodowym rozwoju” (Nielegalność, 1902). 

Czynną politykę narodową endecy przeciwstawiali z jednej strony polityce 

ugodowej, z drugiej zaś powstaniowej. Tę pierwszą zwalczali zwłaszcza do cza-
su wybuchu rewolucji 1905 roku. Obozowi ugodowemu zarzucali abdykację z 

dążeń narodowych, skazywanie polskości jedynie na wegetację. Demaskowali 

jego klasowe uwarunkowania. Przede wszystkim jednak zwracali uwagę na jego 

polityczną jałowość. Ugodowcy, wyrzekający się niepodległości i zaniżający 
narodowe aspiracje Polaków, nie mogli wykazać się sukcesami. Nie stali się dla 
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zaborców partnerem do zawarcia politycznego kompromisu, ani nie doprowadzi-

li do ustępstw na rzecz polskości.  
 

Najpopularniejsze u nas hasło ‘nie drażnić wrogów’ jest hasłem narodu pragnącego 

sobie zapewnić spokojną wegetację, nie życie, bo wszelkie przejawy naszego życia, 

naszej energii czynnej, z natury rzeczy najsilniej tych wrogów drażnią. Przecie, 

chcąc zastosować się do programu, według którego nie trzeba dawać powodów do 

prześladowań, nie trzeba dostarczać wrogom argumentów, a natomiast postępowa-

niem swoim pozyskać zaufanie obcych rządów, chcąc być z nimi  

w zgodzie, nie należałoby żadnej pracy narodowej prowadzić.  

 

Tak pisał Dmowski w Myślach nowoczesnego Polaka. On i Popławski 

stwierdzali, że programy ugodowe formułowane są przez ludzi, których interesy 

grupowe i osobiste związane są z istniejącym porządkiem polityczno-

społecznym, a główną masę zwolenników znajdują wśród najmniej wartościo-
wej, oportunistycznej części społeczeństwa. 

Nie mniej zdecydowanie narodowi demokraci zwalczali strategię powsta-

niową, zakładającą, że niepodległość Polski można wywalczyć jednorazowym 
zbrojnym zrywem. Warto przypomnieć podstawowe argumenty, przywoływane 

przez Dmowskiego przeciw polityce powstaniowej: 
 

Powstania nasze były zbrojnymi protestami przeciw uciskowi, nie zaś walką o od-

budowanie państwa polskiego. Żadne z nich nie miało planu tego państwa, kierow-

nicy ich nie zastanawiali się nawet przeważnie nad tym, co by zrobili w razie po-
wodzenia. Autorzy powstań nie liczyli się wcale z położeniem zewnętrznym  

i wybierali na wybuch najnieodpowiedniejsze momenty polityczne. Wybuchały 

powstania wbrew woli ogromnej większości społeczeństwa, narzucane mu przez 

garść, przeważnie młodzieży. Dwa główne powstania 30 i 63 roku przyniosły ko-

rzyść – naszym wielkim kosztem – interesom nie naszym. Pierwsze było dywersją, 

która ocaliła rewolucyjny zachód od zbrojnej interwencji rosyjsko-pruskiej – tu 

przynajmniej nie służyło sprawie wrogów, drugie gorzej, bo umożliwiło Prusom 

oddalenie Rosji od Francji i związanie jej z sobą na naszą zgubę. Skutkiem po-

wstań położenie polityczne ziem polskich pogorszyło się olbrzymimi skokami, 

więzy niewoli zacieśniały się z niemożliwą w innych warunkach szybkością. Po 

powstaniach następował upadek sił fizycznych i moralnych narodu, przychodziła 
apatia i bierność, ułatwiające wrogom niszczenie polskości. W szczególności 

wpływ polski na ziemiach wschodnich został skutkiem powstań w przeważnej czę-

ści zniszczony. Powstania likwidowały sprawę polską w Europie: po 63 roku zosta-

ła ona wykreślona z porządku dziennego spraw międzynarodowych i pokryta cał-

kowitym milczeniem. Wyrobiły nam one wreszcie w świecie reputację narodu, dla 

którego nic zrobić nie można, bo on sam dla siebie nic zrobić nie umie. (Polityka 

polska i odbudowanie państwa)  
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W znacznie wcześniejszej broszurze Nasz patriotyzm z roku 1893, sam autor 

stwierdzał: 
 

Program powstaniowy, szerzony w społeczeństwie, doprowadzić właśnie może tyl-

ko do takich buntów, mniej lub więcej rozległych, w których naród masowo będzie 

się pozbawiał najlepszych sił swoich, pozwalając najcenniejszą krew spuszczać so-

bie strumieniami. Z drugiej strony program powstaniowy wyrządza wielką szkodę, 

wskazując ludziom walkę w dalszej przyszłości i sprawiając, że oczekują oni, aż 

wybije godzina – kiedy tymczasem dziś trzeba walkę prowadzić. Iluż jest ludzi, 

którzy czekają na rewolucję jutra, zamiast robić dzisiaj rewolucję nieustającą.  

 

Te poglądy nie były równoznaczne z wyrzeczeniem się w ogóle myśli  

o zbrojnej formie walki o niepodległość. Dmowski uważał, że powinna pozostać 

w arsenale środków, które mogą być wykorzystane przez politykę polską. Był 

jedynie przeciwny absolutyzacji tej metody, jako jedynej drogi prowadzącej do 
niepodległości i podporządkowania jej wszystkich innych form działalności 

patriotycznej. 

Polemizowali też endecy z typem patriotyzmu odświętnego, przywiązują-
cego zasadnicze znaczenie do gestów i deklaracji, które zastępować miały poli-

tykę. Uważali bowiem, że polityką niepodległości nie jest ta, która o niej mówi, 

ani nawet ta, która jej chce, ale jedynie ta, która do niej prowadzi. 

 
*  *  * 

 

Sądzę, że zaproponowany tu styl myślenia politycznego nie stracił nic ze swej 
aktualności. W polskich warunkach same siły narodu nie wystarczą, aby wybić 

się na niepodległość. Potrzebna jest także sprzyjająca koniunktura międzynaro-

dowa. Polityka polska może w pewnej mierze tę koniunkturę w świadomy spo-
sób kształtować. Powinniśmy pilnie obserwować rozwój sytuacji międzynaro-

dowej i starać się, aby dynamika naszych działań nie pozostawała w zasadniczej 

rozbieżności z wydarzeniami i zjawiskami, rozgrywającymi się wokół Polski. 

Wiele elementów analizy międzynarodowej Dmowskiego było na tyle ści-
śle związanych z jego epoką, że dziś nie sposób bezkrytycznie posługiwać się 

nimi. Ten błąd często popełniają epigoni. Polska nie jest obecnie podzielona 

pomiędzy Rosję i Niemcy, a leży wewnątrz bloku radzieckiego. Niemcy nie są 
największym europejskim mocarstwem, a Rosja nie jest sojuszniczką Francji. 

Niemcy nie są potężniejsze od Rosji, to właśnie Rosja-ZSRR stanowi jedno  

z dwóch światowych supermocarstw, którego potężny cień pada na cały europej-
ski kontynent. 

Zachowują jednak trwałość ogólne zasady formułowane przez Dmowskie-

go. Polityka polska musi „trzymać rękę na pulsie” międzynarodowych wyda-

rzeń, próbując je przewidzieć i w miarę możliwości wpływać na ich kształtowa-
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nie się zgodnie z polskimi interesami. Nasz stosunek do potężnych sąsiadów nie 

może opierać się na emocjach i resentymentach, lecz kształtować się powinien w 
oparciu o racjonalne przesłanki. Pamiętać powinniśmy, że nie jesteśmy buntują-

cymi się niewolnikami, lecz narodem, który ma swą godność i dumę. Mapa 

świata i Europy zmieniła się, ale geopolityka nie traci znaczenia. Jej prawa po-
zostają niezmienne. Konflikty światopoglądowe i ideologiczne odgrywają we 

współczesnym świecie coraz większą rolę, ale o geopolityce również zapomnieć 

nie można. Pozostaje czynnikiem o ogromnym znaczeniu. Geopolitycznej anali-
zy warto nadal uczyć się od Dmowskiego. Sądzę, że kiedy ktoś poważnie myśli 

o polityce i o miejscu Polski w Europie, powinien sięgnąć po jego książki Niem-

cy, Rosja i kwestia polska i Polityka polska i odbudowanie państwa. 

Stosunek do Rosji i Niemiec pozostaje nadal głównym problemem polityki 
polskiej. Musimy więc mieć przede wszystkim naszą politykę rosyjską i naszą 

politykę niemiecką. 

 
*  *  * 

 

Obóz narodowodemokratyczny powstawał w epoce, gdy modny był polityczny 

darwinizm i gdy rzeczywistość polityczna ówczesnego świata systematycznie 
dostarczała dowodów, że o sukcesie decyduje siła i bezwzględność. Nie można 

rozpatrywać poglądów Dmowskiego, Popławskiego, czy Balickiego w oderwa-

niu od prądów umysłowych epoki i otaczającej ich rzeczywistości. Wyrośli  
w szkole pozytywizmu i scjentyzmu i należeli do pokolenia polskiej inteligencji, 

które w religii i Kościele Katolickim widziało przede wszystkim fakty społecz-

ne, ale w swej zdecydowanej większości nie przeżywało religii jako Prawdy 
objawionej i głównej zasady życia. Byli racjonalistami i empirykami, uważnie 

obserwującymi świat. Z tych obserwacji starali się wyciągnąć wnioski dla spra-

wy polskiej. 
 
W miarę wzajemnego zbliżania się ludów, w miarę zacieśniania się stosunków 

międzynarodowych, nacisk jednych ludów na drugie nie zmniejsza się, ale prze-

ciwnie zwiększa, bo im więcej jeden naród ma z drugim stosunków, tym bardziej 

musi mu zależeć na tym, aby tamten do organizacji życia, jego środków, komuni-

kacji, bezpieczeństwa publicznego itd. dosięgał pewnego poziomu. Ludy więc mu-

szą albo same tworzyć cywilizację, albo są do pracy cywilizacyjnej zaprzęgane 

przez inne, i wtedy budują według cudzego planu. A ponieważ dla ludów nie ma 

egzaminów z postępów w kulturze i nie ma trybunałów, mogących wyrokować  

o ich cywilizacyjnej wartości, przeto jedynym, jakkolwiek – trzeba to przyznać – 

bardzo niedoskonałym kryterium przydatności ludu do pracy dla powszechnego 

postępu, jego zdolności do samoistnego tworzenia wyższych form życia pozostaje 

to – czy naród umie w walce z innym zdobyć i utrzymać samoistny byt polityczny i 
kulturalny. Jest to filozofia narodowej walki i ucisku… Może. Ale cóż, jeżeli ta 

walka i ten ucisk są rzeczywistością, a powszechny pokój i powszechna wolność 
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fikcją?… Trzeba mieć odwagę spojrzeć prawdzie w oczy. Więc Niemcy i Moskale 

są w prawie robienia tego, czego się względem nas dopuszczają? Więc nie jesteśmy 

ofiarami niesprawiedliwości i gwałtu?… I cóż z tego, że my się mamy za ofiary, 

jeżeli ani nasi wrogowie, ani ci, co się z boku przyglądają naszej walce, nic sobie  

z naszej opinii nie robią.  
 

Taki wywód Dmowski przedstawił w Myślach nowoczesnego Polaka. 

Uznawał, że rzeczywistość trzeba przyjąć taką, jaką jest i dostosować się do 

obowiązujących „reguł gry”. 
Trzeba jednak pamiętać, że Dmowski dążył do mobilizacji sił narodu za-

grożonego w swym bycie, rozdartego pomiędzy trzy wielkie mocarstwa, bez-

względnie rusyfikowanego i germanizowanego. Był politycznym publicystą, 

stosującym „kurację wstrząsową”. Wydaje się, że celowo przerysowywał obraz. 
Tym bardziej, że zdawał sobie sprawę, iż w polskiej tradycji i etosie mocno 

utrwalone są zasady, pozostające w sprzeczności z zaleceniami „nowoczesnego 

patriotyzmu”. Siłą rzeczy miały one działać łagodząco, zacierając ostrość kontu-
rów nacjonalizmu polskiego. W politycznym darwinizmie widzieć też należy 

przyczyny wyodrębnienia w Podstawach polityki polskiej etyki narodowej, rzą-

dzącej się innymi zasadami niż etyka chrześcijańska, regulująca stosunki pomię-
dzy jednostkami. W tym też kierunku szły rozważania Zygmunta Balickiego w 

książce Egoizm narodowy wobec etyki. Były to błędy związane z czasem i prą-

dami umysłowymi epoki. Ale poglądy na temat etyki narodowej z Podstaw poli-

tyki polskiej nie były przecież pierwszym słowem Dmowskiego w tej materii; 
nie były także ostatnim. W latach dwudziestych i trzydziestych nastąpił proces 

znaczącej ewolucji poglądów czołowych ideologów Narodowej Demokracji na 

temat relacji zachodzących pomiędzy jednostką i narodem, oraz różnymi wspól-
notami narodowymi. Głównych jego przyczyn należy szukać w fakcie odzyska-

nia przez Polskę niepodległości, co pozwoliło zakwestionować przydatność za-

sady egoizmu narodowego; ale przede wszystkim w zmianie stosunku do katoli-

cyzmu i Kościoła Katolickiego. W latach dwudziestych i trzydziestych 
następował proces chrystianizowania się polskiego nacjonalizmu. Był on do-

głębny w młodym pokoleniu narodowców, ale objął również przedstawicieli 

twórców ruchu, przede wszystkim samego Dmowskiego. 
Droga Dmowskiego do Pana Boga była długa, ale zakończyła się pełną 

afirmacją katolicyzmu, już nie tylko jako ze wszech miar pozytywnego z naro-

dowego punktu widzenia faktu społecznego, ale także jako Prawdy, ze wszyst-
kimi także etycznymi jej konsekwencjami. Już w książce Polityka polska i od-

budowanie państwa Dmowski pisał: 
 

Nie byłem nigdy głosicielem pryncypiów liberalno-humanistycznych, nie należa-

łem do żadnej z organizacji międzynarodowych, założonych dla uszczęśliwienia 

ludzkości, uważałem wszakże i uważam za konieczne w stosunkach między naro-
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dami nie tylko przywiązanie do dobra swego narodu i gorliwość w jego obronie, 

ale także zdolność do zrozumienia stanowisk i dążeń innych narodów i życzliwość 

dla nich i gotowość do bezinteresownego poparcia tego, co jednym z nich przynosi 

pożytek, innym zaś nie wyrządza krzywdy. Za warunek dobrej polityki w cywili-

zowanym świecie uważam szacunek dla indywidualności i aspiracji narodów, na-
wet gdy chodzi o wrogów i sprawiedliwą ocenę ich dążeń i działań.  

 

W pracy Kościół, Naród i Państwo stwierdzał już jednoznacznie, że chrze-

ścijaństwo wyklucza egoizm narodowy i wyrażał przekonanie, że w przyszłości 

„rozwinie się i pogłębi zrozumienie potrzeby szczerego i uczciwego współdzia-
łania narodów, zwłaszcza narodów związanych wspólną wiarą i wspólną cywili-

zacją, zrozumienie obowiązków wypływających z należenia szeregu narodów do 

wspólnego Kościoła”. 
Zasadę egoizmu narodowego odrzuciły też najsilniejsze intelektualnie 

ośrodki „młodej endecji”. Nie można doszukać się jej w publicystyce „Prosto  

z mostu”, ani wojennego „SiN-u”, skupiającego najwybitniejszych młodych 

poetów i pisarzy z orientacji narodowej. Stanisław Piasecki
11

, redaktor naczelny 
„Prosto z mostu”, w artykule Sprawa najważniejsza z ważnych, poświęconym 

stosunkom polsko-ukraińskim stwierdzał, że obowiązkiem polskich nacjonali-

stów jest uszanowanie u innych narodów (w tym przypadku Ukraińców) warto-
ści i uczuć, które dla nich samych są najcenniejsze. Nie zawsze jednak zasady 

pozostawały w zgodzie z praktyką polityczną. Poszanowanie dla prawdy histo-

rycznej nakazuje stwierdzić, że praktyka polityczna „młodych” często bywała 

brutalniejsza i bezwzględniejsza, niż ich mistrzów z poprzedniego pokolenia. 
 

*  *  * 

 
Antysemityzm należy do zarzutów najczęściej przywoływanych przeciwko en-

decji. Wymaga on wyjaśnienia. Antysemityzm endecji był faktem. Wyrastał  

z polskiej rzeczywistości, w której problem żydowski wcale nie był urojeniem, a 
wielką, często tragiczną kwestią. Sądzę, że można wyodrębnić trzy podstawowe 

przyczyny endeckiego antysemityzmu: 

1) Około 10% ludności kraju (tyle mniej więcej stanowiła ludność żydow-

ska) to doprawdy niemało, zwłaszcza że Żydzi zamieszkiwali prawie wyłącznie 
ziemie dwóch zaborów: rosyjskiego i austriackiego. Ogromna większość tej 

ludności nie identyfikowała się ani też nie solidaryzowała się z polskością,  

a później po odzyskaniu niepodległości była bardzo odległa od utożsamiania się 
z polską państwowością. Byłoby to zresztą dziwne, zważywszy, że znaczną 

część ludności żydowskiej w Polsce stanowili tzw. litwacy, przybyli z Rosji  

w obawie przed prześladowaniami na początku XX wieku. Struktura ludności 
żydowskiej, niemal wyłącznie miejskiej, w poważnym stopniu hamowała moż-

liwości społecznego awansu i prawidłowego rozwoju ludności polskiej. Z jednej 
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strony były to przecież warstwy posiadające i inteligencja: wielki kapitał  

w tych warstwach społecznych był niewspółmiernie wysoki w stosunku do pro-
centowego udziału ludności żydowskiej w państwie. Było realnym niebezpie-

czeństwem, że Żydzi staną się wyraźną większością wśród wolnych zawodów, a 

może w całej warstwie inteligencji. W handlu było to rzeczywistością. 
2) Główny ideowy i polityczny wróg Narodowej Demokracji w okresie 

walki o niepodległość Polski to niewątpliwie odłam ruchu socjalistycznego, 

wyrzekający się idei niepodległości na rzecz światowej rewolucji, rezygnujący z 
solidarności narodowej dla międzynarodowej solidarności proletariatu. Więk-

szość ideologów i przywódców SDKPiL i PPS-Lewicy stanowili Żydzi. Oni 

także  

w okresie międzywojennego dwudziestolecia zajmowali kluczowe stanowiska w 
ruchu komunistycznym. Liczni byli także w komunizujących środowiskach le-

wicy. Tak więc do konfliktu narodowego dochodził zasadniczy konflikt poli-

tyczny i ideowy. 
3) W okresie poprzedzającym I wojnę światową i w czasie jej trwania poli-

tyka żydowska zorientowana była na państwa centralne, przeciwko Rosji. Linia 

Dmowskiego była konsekwentnie antyniemiecka i opierała się na koniunktural-

nym związku z cesarską Rosją. Istniało więc naturalne przeciwieństwo intere-
sów. Później w okresie działalności KNP

12
 i konferencji pokojowej w Paryżu 

wpływy żydowskie w Stanach Zjednoczonych i Anglii użyte zostały przeciwko 

interesom polskim, reprezentowanym przez Dmowskiego. Przyczyniło się to 
niewątpliwie do ugruntowania jego antyżydowskiego nastawienia. 

Trzeba jednak stwierdzić z całą mocą, że antysemityzm endecki nigdy nie 

szukał uzasadnień rasistowskich, nie odwoływał się do teorii o wyższości Pola-
ków nad Żydami. Piszę o tym nie po to, aby usprawiedliwiać antysemityzm 

endecki, ale ukazać tło, na jakim mógł się rozwinąć. Jeśli dziś przegląda się 

pożółkłe roczniki endeckiej przedwojennej prasy, i to nie tylko tej prowincjonal-

nej, ale również głównych organów obozu narodowego: „Myśli Narodowej” czy 
„Gazety Warszawskiej”, trudno czasem nie doznać przykrego uczucia wstydu i 

zażenowania. Nawet jeśli się zważy, że Żydzi mieli także własną, potężną prasę, 

która nie pozostawała endekom dłużna. Jednak przyszła wojna, zdecydowana 
większość narodowców, podobnie jak ogół Polaków, okazywała ludności ży-

dowskiej współczucie i pomoc. Potępiła zdecydowanie hitlerowskie ludobój-

stwo. Postawa czołowego przedwojennego antysemity, założyciela Obozu Naro-
dowo-Radykalnego – Jana Mosdorfa

13
, straconego w Oświęcimiu za pomoc w 

ratowaniu Żydów, wcale nie stanowiła wyjątku. 

Antysemityzm endecji był ściśle związany z jej bezpowrotnie już minioną 

epoką. W Polsce nie ma problemu żydowskiego, bo nie ma licznej mniejszości 
żydowskiej. Nie ma więc podłoża dla prawdziwego antysemityzmu. Jego 

wskrzeszenie z pewnością nie leży w polskim interesie. 
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W latach dwudziestych i trzydziestych narodowi demokraci dostrzegli kryzys 

systemu parlamentarnej demokracji. Widzieli wszystkie jej słabości: zakulisowe 
wpływy różnych grup nacisku (przypisywane przede wszystkim masonerii), 

korupcję, wypieranie idei przez grę materialnych interesów, brak sił witalnych. 

Źródła zła doszukiwali się w ideowych podstawach zachodnich demokracji: 
materialistycznej filozofii francuskiego Oświecenia i indywidualistycznym libe-

ralizmie angielskim. Punktem wyjścia tych systemów była refleksja o człowieku 

abstrakcyjnym, rozpatrywanym w oderwaniu od chrześcijańskiego dziedzictwa, 

cywilizacyjnych i narodowych uwarunkowań. Pod wieloma względami była to 
krytyka trafna. Kierunek jej był pod wieloma względami zbliżony do krytyki 

Zachodu, głoszonej współcześnie przez Aleksandra Sołżenicyna. Wnioski jed-

nak okazały się błędne. Pierwszym było przekonanie, że proces upadku syste-
mów demokracji parlamentarnej jest nieunikniony  

i w ostatecznym rezultacie korzystny. Na ich miejsce ukształtuje się nowy ład, 

oparty o zasadę narodową. Zasadniczy błąd dotyczył oceny faszyzmu włoskiego, 

a przede wszystkim nazizmu niemieckiego, w których endecy widzieli wyraz 
odrodzenia narodowego Włoch i Niemiec. W nazizmie niepokoił ich kult wodza 

i pogański kult rasy, ale zbrodniczą naturę całego systemu odkryć mieli dopiero 

w czasie wojny. 
Młode pokolenie polskich nacjonalistów było zafascynowane ideą rewolu-

cji narodowej, która miała doprowadzić do przekształcenia Polski w katolickie 

państwo narodu polskiego. Idea ta wynikała nie tylko z przeświadczenia  
o schyłkowości systemu demokracji parlamentarnej. Narodowcy nie mieli złu-

dzeń, że sanacja, która objęła władzę drogą zamachu stanu, odda ją w wyniku 

demokratycznych wyborów, obawiali się, że alternatywą rewolucji narodowej 

będzie zwycięstwo „folksfrontu”, jako wstępu do komunistycznej dyktatury. Był 
to zresztą czas, w którym można było zaobserwować generalne zachwianie się 

wiary w skuteczność metod parlamentarnych. Odnosi się to nie tylko do endecji, 

ale również do obozu sanacyjnego, a w znacznej mierze również do PPS i ruchu 
ludowego. O komunistach oczywiście nie ma co mówić, gdyż byli programo-

wymi wrogami demokracji parlamentarnej. Koncepcja rewolucji narodowej 

należy do czasu, który bezpowrotnie już minął. Należy do historii  
i tylko do niej. 

 

III. Konkluzje 

Układ ruchów politycznych powstałych pod koniec XIX wieku jest układem 
zamkniętym. Ukształtował się w ścisłym związku z ówczesnym położeniem 

sprawy polskiej: drogą do niepodległości narodu podzielonego pomiędzy trzech 
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zaborców, procesem przekształcania się narodu szlachecko-inteligenckiego w 

naród wszechstanowy. 
Zestaw problemów, który obecnie musi podejmować polska myśl politycz-

na, uległ istotnej zmianie. Polska jednak pozostaje Polską. Jej dzień dzisiejszy 

wyrasta z dni poprzednich. Dlatego nie jest wskazane, ani w istocie nawet moż-
liwe, aby każde pokolenie w sferze idei i myśli zaczynało od początku, tak jakby 

przed jego przyjściem istniała próżnia. Naród żył i szukał dróg swego rozwoju. 

Nie ma potrzeby, abyśmy spełniali rolę Kolumbów, bo Ameryka jest już odkry-
ta. Dysponujemy fundamentami pozostawionymi przez naszych poprzedników. 

Budując dalej, podejmując nowe problemy, powinniśmy o tych fundamentach 

pamiętać. Oczywiście wznosili je nie tylko narodowi demokraci. Ale i oni pozo-

stawili nam niemało. 
Co okazało się trwałe z ich dorobku i co zostało zaakceptowane przez ogół 

Polaków? 

Jak sądzę przede wszystkim zespół podstawowych wartości ideowych, 
szczególnie rozumienie wspólnoty narodowej i jej relacji do państwa. Bardzo 

wielu Polaków myśli o narodzie i państwie kategoriami wypracowanymi przez 

obóz narodowo-demokratyczny, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Nie-

którzy z nich w ogóle o endecji nie słyszeli. Dlaczego tak się dzieje? Rozstrzy-
gnęła o tym historia, a zwłaszcza fakt, że Polska stała się krajem jednolitym 

narodowo, a także powojenne nauczanie Kościoła Katolickiego. 

Kościół Katolicki w Polsce przyjął bardzo wiele elementów z endeckiego 
rozumienia narodu i państwa. Pogłębił i uszlachetnił je, ukazując duchowy  

i religijny wymiar wspólnoty narodowej. Chrześcijańska koncepcja osoby ludz-

kiej, realizującej się we wspólnocie z innymi i dla innych ludzi, niewątpliwie 
wzbogaciła nasze pojmowanie więzi łączącej jednostkę z narodem. Kościół Ka-

tolicki w Polsce afirmuje naród, ale jego nauka oczyszcza pojmowanie tej 

wspólnoty ze wszystkich naleciałości szowinistycznych i pozostałości po epoce 

politycznego darwinizmu. Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński  
i Ojciec Święty Jan Paweł II stali się wielkimi nauczycielami polskiego patrioty-

zmu. 

Każdy, kto ukształtował swe pojęcia o narodzie i państwie w oparciu o na-
rodowodemokratyczną lekcję mógł znaleźć potwierdzenie swych idei w homi-

liach Jana Pawła II wypowiedzianych na polskiej ziemi w czasie ostatniej piel-

grzymki. Wielką syntezę papieskiej myśli o narodzie i państwie stanowiły słowa 
wypowiedziane 19 czerwca 1983 r. w Częstochowie: „Naród jest prawdziwie 

wolny, gdy może kształtować się jako wspólnota określona przez jedność kultu-

ry, języka i historii. Państwo jest istotnie suwerenne, jeśli rządzi społeczeństwem 

i zarazem służy dobru wspólnemu społeczeństwa i jeśli pozwala Narodowi reali-
zować właściwą mu podmiotowość. To pociąga za sobą między innymi stwarza-

nie odpowiednich warunków rozwoju w zakresie kultury, ekonomii  



 DZIEDZICTWO NARODOWEJ DEMOKRACJI 341 
 
 

i innych dziedzin życia społecznej wspólnoty. Suwerenność państwa jest głębo-

ko związana z jego zdolnością promowania wolności Narodu, czyli stwarzania 
odpowiednich warunków, które mu pozwolą wyrazić całą swoją własną tożsa-

mość historyczną i kulturalną, to znaczy pozwolą mu być suwerennym poprzez 

Państwo”. Jest to program niezbywalnych zasad. Niewiele jednak wskazuje na 
to, aby miał się urzeczywistnić w bliskiej przyszłości. Nie może on być także 

obecnie programem realizowanym bezpośrednio. Niestety, teraz skazani jeste-

śmy na państwo komunistyczne, które nie stanie się państwem narodu. Realny 
natomiast jest program kształtowania wewnętrznej suwerenności narodu i jego 

podmiotowości. Bez trudu można go wywieść z narodowodemokratycznej my-

śli. To właśnie ten program realizowała Liga Narodowa  

w pierwszych kilkunastu latach swego istnienia.
 

Kształtowanie suwerenności narodu to budowanie podstaw przyszłej nie-

podległości i najlepsza w obecnej dobie droga do niej prowadząca. 

Uważam, że podstawowe wartości ideowe endecji są głęboko zakorzenione 
w polskim społeczeństwie. Niestety znacznie gorzej jest z metodą politycznego 

myślenia. Polityczna lekcja endecji została w znacznej mierze zapomniana. Na-

sze narodowe działania zbyt często są zrywami, a nie systematyczną pracą, pro-

testami, a nie konsekwentną polityką. Nasz stosunek do sąsiadów, szczególnie 
do Rosji, ma przede wszystkim charakter emocjonalny. Daleko nam do posiada-

nia zwartej koncepcji polityki polskiej w stosunku do Rosji i Niemiec. Nasze 

analizy sytuacji międzynarodowej i miejsca Polski w świecie grzeszą na ogół 
naiwnością i „chciejstwem”. Zbyt często mierzymy siły na zamiary, a politykę 

zastępujemy gestami, uważając je właśnie za politykę. Polityczna lekcja endecji 

wciąż czeka na odkrycie i upowszechnienie. 
 

 

 

 

Przypisy 
 

1 Zob. przypis 2 w tekście Czynnik stały – Rosja!. 
2 Zob. przypis 11 w tekście Jaka prawica jest Polsce potrzebna? 
3 Juliusz Mieroszewski (1906-1976) – publicysta polityczny, główny autor pary-

skiej „Kultury”. Na jej łamach popularyzował koncepcje ewolucjonizmu systemu komu-

nistycznego, konieczności wsparcia jego wewnętrznych przemian i sił demokratycznych 

wyłanianych w kraju oraz potrzeby współpracy z innymi narodami zniewolonymi przez 

sowiecki komunizm – szczególnie wschodnimi sąsiadami Polski. 
4 Wacław Nałkowski (1851-1911) – publicysta, geograf, autor wielu prac z tej 

dziedziny, zwolennik idei socjalistycznych, demokratycznych i pozytywistycznych, 

którym dawał wyraz m.in. w zbiorze szkiców Jednostka i ogół (1904). 



342 ALEKSANDER HALL 
 
 

5 Ludwik Waryński (1856-1889) – rewolucjonista, działacz komunistyczny, zało-

życiel organizacji Proletariat, autor Mazura kajdaniarskiego. 
6 Ksawery Pruszyński (1907-1950) – pisarz i publicysta. W latach 30. publikował 

w „Przeglądzie Współczesnym” , „Czasie” oraz w „Buncie Młodych”. W czasie II woj-

ny światowej walczył w Brygadzie Podhalańskiej i 1. Dywizji Pancernej. W latach 1945-
1950 był posłem PRL w Holandii. Napisał m.in.: Sarajewo 1914, Szanghaj 1932, 

Gdańsk 193? (1932), W czerwonej Hiszpanii (1939), Droga wiodła przez Narvik (1941), 

Margrabia Wielopolski (1944). 
7 Aleksander Wielopolski (1803-1877) – myśliciel i polityk konserwatywny. Po 

powstaniu chłopskim w Galicji (1846) wystąpił z listem otwartym do księcia Metterni-

cha (Lettre d’un gentilhomme polonais sur les massacres de Galicie adressée au Prince 

de Metternich. A l’occasion de sa dépeche du 7 mars 1846), obarczając biurokrację 

austriacką odpowiedzialnością za wybuch powstania i opowiadając się za współpracą z 

Rosją.  

W praktyczny sposób mógł swe idee zrealizować na początku lat 60-tych, gdy car Alek-

sander II udzielił mu dużej władzy w zaborze rosyjskim. Rządy Wielopolskiego są oce-
niane zwykle przez pryzmat represji wobec oponentów (rozwiązanie Towarzystwa Rol-

niczego, branka, będąca bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania styczniowego) i 

stąd cieszą się złą sławą. Jego obrońcy zwracali uwagę na złożoność sytuacji,  

w której przyszło mu działać, a także na te poczynania margrabiego, dzięki którym po-

prawiały się warunki dla polskiego życia pod panowaniem rosyjskim, co zostało zaprze-

paszczone przez wybuch insurekcji. 
8 Stanisław Stomma (1908-2005) – polityk, prawnik, publicysta. W latach 30. pi-

sywał do redagowanych przez Jerzego Giedroycia pism „Bunt Młodych” i „Polityka”.  

W 1946 r. wszedł w skład redakcji „Tygodnika Powszechnego” oraz został jednym  

z założycieli i pierwszym redaktorem naczelnym (do 1953 r.) miesięcznika „Znak”.  

W 1957 r., na fali odwilży popaździernikowej, Stomma został posłem i liderem Koła 
Poselskiego „Znak” w Sejmie PRL. W 1976 r. jako jedyny poseł wstrzymał się od głosu  

w czasie uchwalania zmian w Konstytucji PRL, które uznawały PZPR za siłę przewod-

nią narodu i dekretowały przyjaźń z ZSRR. W latach 80. uczestniczył w działaniach 

Prymasowskiej Rady Społecznej, a także prowadził polityczny klub dyskusyjny „Dzie-

kania”. W 1989 r. uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu po stronie opozycyjnej. 
9 Jan Dobraczyński (1910-1994) – pisarz i publicysta, działacz katolicki, żołnierz 

kampanii wrześniowej i powstania warszawskiego, poseł na Sejm PRL, blisko współpra-

cujący z władzą komunistyczną – był m.in. członkiem prezydium Frontu Jedności Naro-

du (1970–1983) i przewodniczącym Rady Krajowej PRON (1983-1989). 
10 Wojciech Wasiutyński (1910-1994) – prawnik, publicysta i polityk obozu naro-

dowego. W latach 30. współpracował z wieloma pismami prawicy narodowej (m.in. 

„ABC”, „Prosto z Mostu”, „Sztafeta”, „Jutro”, „Falanga”), działał w Obozie Wielkiej 
Polski, Obozie Narodowo-Radykalnym oraz w Ruchu Narodowo-Radykalnym. Od 1939 r. 

przebywał na emigracji, gdzie związał się ze Stronnictwem Narodowym. W Anglii pod-

jął współpracę z „Myślą Polską”, w latach 1943-1944 był redaktorem naczelnym tego 

pisma. Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji w Anglii, redagował tam „Myśl 

Polską” i współpracował z innymi pismami emigracyjnymi. W 1958 r. przeniósł się do 
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Stanów Zjednoczonych, gdzie nadal zajmował się publicystyką oraz kierował pracami 

Instytutu Romana Dmowskiego w Nowym Jorku. 
11 Stanisław Piasecki (1900-1941) – pisarz, publicysta i działacz obozu narodowe-

go. W 1935 r. przekształcił dodatek do nacjonalistycznego dziennika „ABC” w tygodnik 

„Prosto z Mostu”, którego został redaktorem. Podczas II wojny światowej zgłosił się na 
ochotnika do wojska, potem podjął działalność konspiracyjną w podziemnych struktu-

rach Stronnictwa Narodowego. W grudniu 1940 r. aresztowany przez Gestapo, w kilka 

miesięcy później został rozstrzelany w Palmirach. Ważniejsze prace: Związek Białej 

Tarczy (1929), Prosto z mostu (1934), Prawo do twórczości (1936). 
12 Komitet Narodowy Polski – organizacja polityczna założona 15 sierpnia 1917 r. 

w Lozannie przez Romana Dmowskiego, mająca siedzibę w Paryżu. Jej celem była 

odbudowa państwa polskiego dzięki współpracy z państwami Ententy. Działała do 1919 

r. 
13 Jan Mosdorf (1904-1943) – polityk i publicysta. W 1928 r. został prezesem 

Młodzieży Wszechpolskiej. W 1934 r. podpisał Deklarację ONR i stał się jednym z 

przywódców narodowej opozycji. Współpracował ze Stanisławem Piaseckim, pisując do 
jego tygodnika „Prosto z Mostu”. Wydał pracę Wczoraj i jutro, w której zaprezentował 

wizję katolickiej Polski. Uwięziony w Auschwitz, gdzie rozstrzelano go w egzekucji 

zbiorowej. 

 

 





 
 
 

Jacek Bartyzel 
 
 

PROLEGOMENA DO TEZ IDEOWYCH 
 
 

 

I. 

 

Punktem wyjścia dla niniejszych roztrząsań niechaj będzie dokonana w minio-
nych latach nasza polityczna autoidentyfikacja jako PRAWICY w ideowym 

krajobrazie polskiej opozycji antykomunistycznej. Otóż bez względu na wszel-

kie możliwe – i przedstawiane już – katalogi wartości uszczegóławiające naszą 
„prawicowość”, dwa jej wyróżniki zdają się mieć charakter fundamentalny: 

 

a) wola wierności nakazom religii katolickiej, i to zarówno 

 
1) w wymiarze metafizycznym, tzn. uznania bezwzględnej prawdziwości 

Objawienia i roli Kościoła jako jedynego depozytariusza tej prawdy, a nadto 

prymatu transcendencji jako najpełniejszej rzeczywistości ontycznej i realności 
substratu tej transcendencji (czyli duszy nieśmiertelnej) w człowieku, wreszcie 

przyjęcia eschatologicznej perspektywy jako najwyższego celu egzystencji 

człowieka – celu organizującego sens tej egzystencji we wszelkich jej wymia-

rach i przejawach; 
2) w znaczeniu uznania absolutnego i bezwarunkowego charakteru norm 

etyki (wyprowadzanych z prawa naturalnego i prawa wiecznego, danego  

w Objawieniu), etyki tak indywidualnej jak i społecznej; 
 

b) antyegalitaryzm. 

 
Trzeba jednakowoż w tym punkcie uczynić od razu niezbędne zastrzeżenie. 

Określając ten nasz antyegalitaryzm wpierw negatywnie, należy powiedzieć, że 

nie może on mieć wydźwięku rasistowskiego, czy nawet quasi-rasistowskiego, 

tzn. nie może uznawać w żadnym wypadku jakiegoś determinizmu genetyczne-
go, czy to grup rasowych, czy jednostek. Nie może też wchodzić w kolizję z 

ontycznym egalitaryzmem ludzi jako osób obdarzonych przez Stwórcę równą 

wszystkim godnością i posiadających w identycznym stopniu pełnię przyrodzo-
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nych praw osobowych. Nie może wreszcie kwestionować zasady równości przed 

prawem jako oczywistego postulatu sprawiedliwości.  
Natomiast sens pozytywny antyegalitaryzmu zasadzać się winien na:  

1) uznaniu (a ściślej na wyciągnięciu konsekwencji z tego oczywistego fak-

tu) nierówności moralnej i intelektualnej ludzi oraz: 
2) odważnym (bo wobec przemożnego dziś panowania demagogii jest to 

akt odwagi!) zakwestionowaniu egalitarnego zabobonu w sferze politycznej, 

czyli mniemania o równouzdolnieniu ludzi w materii publicznej. 
3) Winien to być antyegalitaryzm społeczny rozumiany jako respektowanie 

naturalnej, historycznie ukształtowanej hierarchii i potrzeby istnienia elity (resp. 

arystokracji). 

Szczególnie ważnym zadaniem, wręcz „misją” naszej pracy ideowo-
wychowawczej powinno być uzmysławianie, iż to właśnie egalitaryzm moralny 

jest stanowiskiem wrogim personalizmowi i zasadzie solidarności, jako że po-

stulując „równouprawnienie” obiektów naszej troski etycznej niszczy naturalny i 
zgodny z rozumem ordo caritatis. Sprzeciwia się też on samej istocie katolicy-

zmu, ponieważ ograniczając wartość moralną jednostki do tego, co ona sama 

zrobi(ła), czyni na przykład sąd o „udziale w moralnej zasłudze świętych” bez-

sensownym połączeniem słów. Za ideą równości moralnej, intelektualnej i poli-
tycznej wszystkich ludzi kryje się – świadoma lub nie – „szigalewszczyzna”

1
, 

chęć poniżenia tych, którzy – w danej sferze wartości – stoją wyżej, sprowadze-

nia ich do poziomu stojących niżej. Ten tylko, kto się boi, że przegra, żąda rów-
ności jako zasady powszechnej: jej pragnienie jest zawsze – jak powiada Max 

Scheler
2
– „spekulacją na zniżkę”! 

Z antyegalitaryzmu wypływa nieodzownie pogląd, że godna miana dojrza-
łej cywilizacja musi mieć charakter arystokratyczny, a demokratyzacja polityki i 

kultury jest objawem dekadencji (co najoczywiściej potwierdza historia). Z 

przekonania tego wynika kolejne ważne zadanie naszej działalności politycznej i 

publicystycznej: wskazywanie, że dla ocalenia cywilizacji, w której wzrośliśmy 
– łacińskiej (a syntetyzującej „ducha Aten” z „duchem Jerozolimy”), niezbędna 

jest trudna operacja usunięcia z jej „krwiobiegu” toksyny, dlatego właśnie 

szczególnie groźnej, że jawiącej się dziś powszechnie jako zbawienny lek  
i objaw „humanizmu” – a mianowicie właśnie idei równości wraz z jej pochod-

nymi: relatywizmem etycznym, permisywizmem, hedonizmem, pacyfizmem, 

samowolą jednostki w wyborze obiektów troski moralnej, kosmopolityzmem, 
wreszcie czymś, co można by nazwać brakiem odwagi i godności w obliczu 

Bytu – płynącym z zaniku poczucia skażenia natury ludzkiej grzechem i wynika-

jącej stąd nieuchronności cierpienia, czego efektem jest szerzenie się złudzeń o 

„technicznej” naturze ludzkich problemów egzystencjalnych i możności ich 
„likwidacji” drogą reform społecznych. 
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Naszą odpowiedzią na te choroby współczesnej dekadencji winno być do-

maganie się odbudowy etosu rycerskiego jako najgodniejszego szacunku ideału 
wychowawczego, co szczególnie pilne i ważne wobec szerzących się tendencji 

do przeciwstawiania mu wzorców pacyfistycznych i koncepcji „non-violence” 

jako jedynie humanistycznej. Szerzej rzecz ujmując, należałoby propagować też 
całościową reformę, nastawionego dziś wszędzie – bez względu na panujący 

ustrój – na ujednolicenie, ideału wychowawczego, który winien być znów pojęty 

jako „hodowla” określonego a zróżnicowanego typu i jako szkolenie specjali-
styczne zmierzające do wyselekcjonowania elit. 

 

II. 

Naród 
 

Od czasu wydania (w 1979 r.) Deklaracji Ideowej Ruchu Młodej Polski – a na-

wet jeszcze wcześniej – kategoria narodu pełniła oczywiście kluczową rolę w 
naszej aksjologii politycznej. Zbyteczne byłoby więc rozwijać takie – przyjęte u 

zarania naszej drogi – założenia, jak kulturowo-duchowe rozumienie wspólnoty 

narodowej, odrzucenie determinizmu etnicznego i niechrześcijańskiej etyki 
bezwzględnego egoizmu narodowego. Nie znaczy to jednak, iżby nie było  

w naszym myśleniu o narodzie jako podstawowym obiekcie troski publicznej 

żadnych kwestii domagających się uściślenia czy wzbogacenia. Za (polemiczny) 

punkt odniesienia dla poniższego fragmentu tych uwag niech posłuży cytat  
z wywiadu udzielonego „Lądowi” przez lidera naszego ruchu, Aleksandra Halla: 

„Nie uważam jednak, że dobro narodu wymaga jako warunku koniecznego 

uznania, że Polska jest w szczególny sposób naznaczona, wybrana, że ma spe-
cjalne posłannictwo”. 

Otóż w powyższym widzę pewne nieporozumienie i uproszczenie. Bierze 

się ono jak sądzę z pomieszania dwóch porządków, które na niniejszy użytek 
określić można jako: „warunkowy” i „celowościowy”. Że od spełnienia jakiejś 

„misji” nie wolno uzależniać prawa narodu do istnienia, to pewne. W tym zatem 

sensie – że każdy naród ma prawo bez „żadnych warunków wstępnych” do roz-

woju (i niepodległości) – teza powyższa jest uzasadniona. Nie do przyjęcia na-
tomiast wydaje mi się interpretacja – a obawiam się, iż jest ona w tej wypowie-

dzi domniemana – odrzucająca pierwiastek posłanniczy jako cel moralny wspól-

noty narodowej (realizowany także przez państwo tego narodu, bądź narodów z 
nim zbratanych). Gdyby bowiem zredukować sens istnienia narodu do wyłącz-

nej walki o byt, to przekreślałoby się tym samym wartość wykształconego wła-

śnie w łacińskim jedynie kręgu cywilizacyjnym rozumienia narodu jako wspól-

noty etycznej, zrzeszonej do celów spoza walki o byt (którą toczy wszakże każ-
da horda plemienna). Nadto rezygnacja z ustanawiania i realizacji celów ponad 

zachowawczych jest w konsekwencji groźna dla samejże egzystencji narodu 
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(jego „substancji”), który wówczas karleje i traci zdolność do ekspandowania 

swoim dorobkiem kulturalnym. 
Naturalnie, trzeba pamiętać o tym, że i tu obowiązuje maksyma „najpierw 

żyć, potem filozofować”, że polska wspólnota narodowa musi dziś zwalczyć 

swoje elementarne zagrożenia substancjalne, takie jak aborcje, czy emigracja, 
ale wyrzekać się na zawsze „filozofowania” to po prostu nieroztropność. Zresz-

tą, mówiąc o „misji” trzeba mieć na uwadze, że nie chodzi tu o jakiś zwulgary-

zowany mit „Chrystusa narodów”, czy temu podobne aberracje, ale o cele usta-
nawiane „wolną wolą” narodu artykułowaną przez jego elity przywódcze. Pro-

blem ten wymaga oczywiście osobnego i głębszego ujęcia, już teraz wydaje się 

jednak paląco potrzebne wskazanie, że moralnym obowiązkiem naszego ruchu 

jako jednego z niewielu dziś w Polsce ideotwórczego ośrodka myśli –  
w niepartykularnym tego słowa sensie – narodowej, jest synteza przesłania filo-

zoficznego i politycznego dwóch wielkich kreacji historycznych myśli narodo-

wej: romantyczno-mesjanistycznej, pojmującej naród jako wspólnotę duchową i 
„myśl Bożą w dziejach”, ze szkołą Dmowskiego, stojącą na twardym gruncie 

interesu narodowego – a w ten sposób przywrócenie równowagi między naro-

dowym Logos i Bios. 

 

III.  

Państwo, demokracja, źródło władzy 

 
Przedstawienie wszechstronnie opracowanej i umotywowanej doktryny ustrojo-

wej wydaje się również tematem wymagającym osobnego opracowania: stosow-

ne jednak będzie wypowiedzenie w tym miejscu kilku podstawowych intuicji. 
Odnoszę wrażenie, że nie będę w błędzie, kiedy powiem, iż utożsamiamy 

się z tym, co nazywamy organicystyczną wizją państwa, pojmowaniem go jako 

dobra wspólnego, jako całości, której cząstki – indywidua, nie tracąc nic ze swej 
pierwotnej bytowości (ens realismus), wchodzą zarazem w taki między nimi 

rodzaj relacji, który czyni je czymś więcej niż tylko sumą społecznych atomów, 

ale organem tej wspólnoty, a ich osobowe wartości są wartościami podzielanymi 

przez całą wspólnotę. Wartości te nie powstają wskutek sztucznego powiązania i 
zawarcia „kontraktu”, tylko rodzą się, a raczej zrodziły się przed wiekami spon-

tanicznie i funkcjonują dziś jako „przed-sądy” poprzedzające działania wyrozu-

mowane. Obawiam się jednak, że w prezentacji naszych poglądów na źródło 
władzy, państwo i ustrój nie uwidacznia się dostatecznie odwaga w wyciąganiu 

logicznych wniosków płynących z tej organicystycznej wizji. Dotyczy to w 

pierwszym względzie niedostatecznego przeciwstawiania się „duchowi czasu”, 

przejawiającemu się pod postacią – jak by powiedział  
o. Bocheński

3
 – „zabobonu demokratycznego”: teorii o suwerenności ludu  

i rzekomo zbawiennych efektach „ludowładztwa”. Wiadomo, iż zabobon ten 
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rządzi dziś umysłami i tęsknotami milionów ludzi, może nawet ze szczególną 

mocą w naszym kraju, gdzie tego, co jest jakimś „racjonalnym jądrem” demo-
kracji istotnie dotąd jak na lekarstwo. Stąd wahania przed „zbezczeszczeniem” 

demokratycznego tabu są nawet psychologicznie zrozumiałe; sądzę jednak, że  

i tu przyszedł czas na przyjęcie maksymy „Amicus Plato, sed magis amica veri-
tas”

4
… 

Nie powinniśmy oczywiście „wylewać dziecka z kąpielą”, odrzucać tego, 

co w praktyce zresztą raczej niż w teorii demokracji jest wartościowe, a więc 
tego wszystkiego, co lepiej wyraża przydawkowa forma podawcza: wolności 

demokratycznej; a także demokracji rozumianej jako współodpowiedzialność  

i – stosowna do możliwości oraz kompetencji danych jednostek czy warstw – 

partycypacja w stanowienia dobra wspólnego. Nie wolno jednak wahać się przed 
zdzieraniem zasłon, zza których prześwieca fałszywy blask doktryny  

w swojej istocie relatywistycznej i naturalistycznej. Jak szeroko by nie rozumieć 

wspomnianej partycypacji, nie powinna ona przesłaniać prawdy, iż wola pań-
stwa powinna przejawiać się jako wola „najszlachetniejszych” (w sensie etymo-

logicznym), a nie arytmetycznej większości, i że to owi „aristoi” – a nie więk-

szość – wyrażają wolę całej wspólnoty, która jest przecież wspólnotą pokoleń, 

nie zaś wyłącznie indywiduów żyjących w danym momencie historii. Nadto 
postulat „nic o nas bez nas” nie może być realizowany w sposób sprzeczny z 

ideą Rządów Prawa, ufundowaną w niezmiennym prawie naturalnym, którego 

żadnej większości, ani nawet całemu ludowi, zmieniać pod żadnym pozorem nie 
wolno. 

Z powyższego wynika też jasno, że ponad przyzwoleniem narodu jako źró-

dłem legitymizmu władzy stoi jeszcze wola transcendentna, ustanawiająca zja-
wisko władzy w jej pierwiastkowym sensie niezależnie od woli ludzkiej. Nie 

sądzę też, aby wyprowadzalna stąd zasada odpowiedzialności piastuna władzy 

przed Stwórcą dawała się przeprowadzić w sytuacji przyznania, czy to ogółowi 

ludu, czy to jakiemukolwiek stanowiącemu reprezentację ludu ciału kolegialne-
mu pozycji suwerena w państwie, ponieważ tylko jednostka zdolna jest do pono-

szenia odpowiedzialności moralnej. Z etyką chrześcijańską harmonizuje więc 

najpełniej przyznanie jednostce rządzącej (panującej) władzy zwierzchniej nad 
narodem. 

Nie sposób pominąć też w tym miejscu zagadnienia relacji Państwo-

Kościół. Wydaje się oczywiste, że z zasadą transcendentnego pochodzenia wła-
dzy nie da się pogodzić laickiej wizji państwowości (laickiej – a nie świeckiej,  

w znaczeniu autonomii rzeczywistości ziemskiej). W sensie duchowym problem 

„chrześcijańskości” państwa (oczywiście jedynie względnej, bo jak słusznie 

zauważa Bierdiajew
5
, w każdym państwie pozostaje jakiś pierwiastek „pogań-

ski”), to pytanie, czy państwo ma, oprócz zrozumiałych samo przez się, jakiś cel 

metafizyczny – pomocniczy w dziele Kościoła prowadzącego ludzi ku zbawie-
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niu wiecznemu; i twierdzę, że na pytanie to powinniśmy – wbrew liberalizmowi 

– odpowiedzieć twierdząco. W sensie natomiast prawno-ustrojowym jest to dy-
lemat postawiony ongiś przez W. L. Jaworskiego

6
, który brzmiał: kościół w 

państwie czy kościół obok lub naprzeciw państwa – przy czym człon pierwszy 

owej dysjunkcji należy rozumieć nie jako wchłonięcie kościoła przez państwo 
(co byłoby józefinizmem, sprzecznym z istotową powszechnością kościoła), 

tylko jako moralność katolicką w państwie, a więc zgodność ustawodawstwa i 

praktyki rządzenia z jej nakazami, poszanowanie przez państwo katolickich 
zasad społecznych w dziedzinie wychowania, rodziny, własności etc., oddawa-

nie przez przedstawicieli państwa czci Bogu oraz poddanie się przez nich moral-

nemu osądowi ze strony Kościoła hierarchicznego. I w tej kwestii odpowiedź 

twierdząca wydaje mi się konieczna. 
Na marginesie powyższych roztrząsań dopisuję uwagę w przedmiocie „ka-

tolickości” naszego ruchu. Należy przez nią, moim zdaniem, rozumieć właśnie 

uznanie nakazów religijno-etycznych za fundament naszych zasad ideowych  
i wizji ustrojowej, nie zaś konfesyjność stronnictwa w sensie dosłownym. Roz-

różnienie to wynika m.in. z uwzględnienia skomplikowanej sytuacji Kościoła, 

który musi przecież w otoczu aktualnej – tak jaskrawo sprzecznej z ideałem 

chrześcijańskim – państwowości prowadzić swoją misję duszpasterską i ewan-
gelizacyjną. Oczywiście nie wolno też kwestii tej wiązać z istotnie osobistym, 

intymnym wymiarem życia duchowego jednostek tworzących ruch, co zresztą 

nie wymaga w ogóle tłumaczenia. 
 

IV.  

Spór o niepodległość 
 

Sam już tytuł tego fragmentu zakłada pewien element polemiczny i „rozrachun-

kowy”. Rewizji bowiem w mym przekonaniu wymaga niedająca się przekony-
wująco umotywować teza Tomasza Wołka (por. „PP”, nr 7) o jakimś zasadniczo 

nowym politycznym sensie tej niepodległości, dla której pracujemy,  

i której się w jakiejś tam przyszłości spodziewamy. Teza ta jawi się jako bezza-

sadna ekstrapolacja pojęć związanych z analizą wielości alternatyw decyzyj-
nych, będących w dyspozycji kierownictwa państwa w danym momencie  

historycznym, na samą istotową treść niepodległości, która zawiera się w bez-

względnie suwerennym akcie podejmowania takich decyzji. 
Drugi aspekt tytułowego sporu łączy się z kwestią stosunku do aktualnej, 

niesuwerennej państwowości. Wyłuszczałem już mój punkt widzenia na łamach 

„Polityki Polskiej”, pragnę więc bez zbędnych powtórzeń jedynie dodać, że 

rozstrzygnięcia wymaga dylemat następujący: czy nasza wola „budowania Nie-
podległej” wyczerpuje się w ambicji „pierestrojki” istniejącej państwowości 

(czego wcale nie lekceważę jako zadania etapowego, czyniącego znośniejszą 
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egzystencję narodu), czy też jednak odważa się spojrzeć aż po horyzont restau-

racji państwa, którego dziś nie ma? Państwa, które musiałoby być traktowane 
jako legitymistyczna, prawno-historyczna kontynuacja I i II Rzeczypospolitej,  

a nie PRL? 

Z powyższego zdaje się wynikać pewien praktyczny wniosek dla naszego 
ruchu, a mianowicie zasada wchodzenia w ewentualne koalicje polityczne we-

dług kryterium imponderabiliów narodowych, a nie wąsko pojętego „realizmu”. 

Trzeba chyba również powiedzieć w obecnej sytuacji jasno, że żadną miarą nie 
mieścimy się w ukutej przez naszych przeciwników formule „opozycji konstruk-

tywnej”, ponieważ obranie przez nas nierewolucyjnej metody zmiany istniejącej 

rzeczywistości nie modyfikuje w niczym treści naszego programu ideowo-

politycznego, który jest bezkompromisowo „antysocjalistyczny”, ipso facto „an-
tyustrojowy”. Jest to chyba dobry punkt wyjścia do podjęcia ostatniej kwestii, 

jaką uważam za stosowne poddać pod rozwagę środowiska, czyli refleksji nad 

tym, czym winien być nasz… 
 

V.  

Ruch 
 

Pierwszą, wypływającą z całości dotychczasowych rozważań, dyrektywą ideową 

jest spojrzenie na siebie w pryzmacie „długiego trwania”, traktowanie ruchu 

jako zaczynu, zasiewu pod ziarno, które zapewne kto inny już będzie zbierał, a 
zatem nie w wymiarze doraźno-politycznym – gorączkowej gry  

o miejsce w przemijających konstelacjach i równie gorączkowej obawy o wy-

padnięcie z tej gry. 
Ale nawet i ten, trudny zapewne, wybór nie wystarczy, mym zdaniem. Są-

dzę, że w ogóle powinno nas znamionować myślenie o rzeczywistości w katego-

riach, przede wszystkim, wieczystych, a nie tylko bieżących; pewnego rodzaju 
konserwatyzm wartości wiecznych, rola strażnika BYTU samego w jego czystej 

istotowości. Stąd narzuca się wniosek, że działając w świecie takim, jaki jawi się 

bezpośredniej naoczności – fundamentalnemu doświadczeniu naszych zmysłów, 

skazani jesteśmy na bycie w konflikcie z nim, i to oczywiście w konflikcie nie 
tylko z rzeczywistością polityczno-ustrojową realnego socjalizmu, ale ze 

wszystkimi przemożnymi dziś, zafałszowanymi tabelami wartości. Dlatego rolą, 

która nam przystoi, jest bycie nie klasyczną partią interesu (choćby najmniej 
partykularnego), ale nieomal „zakonem politycznym”, strzegącym podeptanych 

autentycznych tabel wartości. Najważniejszym zaś zadaniem – właśnie naszą 

„misją” – winna być nie doraźna gra, lecz refleksja metapolityczna powodowana 

przeświadczeniem, że zdobycie władzy politycznej – co ostatecznie stanowi 
przecież cel każdej politycznej grupy – musi być poprzedzone uzyskaniem he-

gemonii kulturalnej. Zważywszy zaś, że to ostatnie musi się w naszej epoce 
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wiązać z całkowitym przewartościowaniem dominującej filozofii społecznej 

egalitaryzmu i przeobrażeniem świadomości kolektywnej – jest rzeczą równie 
oczywistą, że słowa „musi być poprzedzone” należy rozumieć jako czas na 

pewno wykraczający poza doczesną egzystencję naszego pokolenia, która to 

samowiedza implikuje zawężenie pola naszych osobistych ambicji. Po tym swo-
istym rodzaju ascezy, narzuconej sobie z całą ostrością widzenia, pragnąłbym, 

abyśmy byli nieomylnie rozpoznawani. 

 
 

Przypisy 
 

1 Szigalewszczyzna – określenie wzięte od Szigalewa, jednego z bohaterów Bie-

sów Fiodora Dostojewskiego, który obwieszcza: „zawsze równość. Zaczyna się od zni-
żenia poziomu wykształcenia, wiedzy, talentów. (…) Nie trzeba ludzi uzdolnionych! 

Bardziej uzdolnieni zawsze zdobywają władzę i byli tyranami. (…) Niewolnicy muszą 

być równi!”. 
2 Zob. przypis 5 w tekście Uwagi o aktualnym stanie kultury politycznej w Pol-

sce. 
3 Józef Maria Bocheński (1902-1995) – imię zakonne Innocenty; dominikanin, 

logik i filozof, starszy brat Aleksandra i Adolfa Bocheńskich. W czasie II wojny świa-

towej był m.in. kapelanem wojsk polskich walczących w kampanii wrześniowej 1939 r.  

(w grupie gen. F. Kleeberga) i uczestnikiem walk II Korpusu pod Monte Cassino. W 1945 

r. otrzymał katedrę historii filozofii XX w. na Uniwersytecie we Fryburgu (w latach 

1964-1966 był jego rektorem); założył i kierował tamtejszym Instytutem Europy 
Wschodniej, wydawał czasopismo „Studies in Soviet Thought” i serię prac poświęco-

nych podstawom filozofii marksistowskiej (Sovietica). Napisał m.in. Europäische Philo-

sophie der Gegenwart (1947), Der sowjetrussische Dialektische Materialismus (1950), 

Die kommunistische Ideologie und die Würde, Freiheit und Gleichheit der Menschen im 

Sinne des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.5.1949 (1956), 

Der Sowjetrussische dialektische Materialismus (Diamat) (1962). 
4 „Plato przyjacielem, lecz większą przyjaciółką prawda” – maksyma, której au-

torstwo przypisuje się Arystotelesowi. 
5 Zob. przypis 11 w tekście Rzecz o obronie czynnej. 
6 Władysław Leopold Jaworski (1865-1930) – prawnik-konstytucjonalista i filo-

zof prawa, od 1898 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, politycznie związany ze 
środowiskami konserwatywnymi. W dyskusji ustrojowej II RP sporą rolę odegrał jego 

Projekt konstytucji; przedstawił w nim swoją wizję ustroju państwa polskiego, pole-

miczną względem Konstytucji marcowej, która do pewnego stopnia stała się inspiracją 

dla Konstytucji kwietniowej. 
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JACKOWI BARTYZELOWI W ODPOWIEDZI 
 
 

 

Trudno jest mi zaakceptować już sam punkt wyjścia, jakim jest sformułowanie 

dwóch wyróżników, według Autora mających fundamentalne znaczenie dla 

określenia tożsamości naszego środowiska ideowego. 
 

I 

 
Kwestionuję słuszność wysunięcia – jako kryterium – deklaracji, którą Autor 

sformułował następująco:  

 

„Wola wierności nakazom religii katolickiej i to zarówno 
1) w wymiarze metafizycznym, tzn. uznania bezwzględnej prawdziwości 

Objawienia i roli Kościoła jako jedynego depozytariusza tej prawdy, a nadto 

prymatu transcendencji jako najpełniejszej rzeczywistości ontycznej i realności 
substratu tej transcendencji (czyli duszy nieśmiertelnej) w człowieku, wreszcie 

przyjęcie eschatologicznej perspektywy jako najwyższego celu egzystencji 

człowieka – celu organizującego sens tej egzystencji we wszystkich jej wymia-

rach i przejawach; 
2) w znaczeniu uznania absolutnego i bezwarunkowego charakteru norm 

etyki (wyprowadzonych z prawa naturalnego i prawa wiecznego, danego  

w Objawieniu), etyki tak indywidualnej jak i społecznej”. 
 

Sądzę, że kryterium takie byłoby stosowne dla ruchu wyznaniowego. Jest 

jednak w moim przekonaniu niewłaściwe, aby zaproponowane przez Autora 
kryterium określało tożsamość ruchu ideowo-politycznego i rozstrzygało  

o przynależności do niego. Jest dla mnie oczywiste, że idee polityczne, których 

jesteśmy rzecznikami, nasz sposób pojmowania relacji pomiędzy jednostką  

a otoczeniem społecznym, wyobrażenia o pożądanym kształcie życia społeczne-
go i stosunków międzynarodowych, są głęboko związane z chrześcijańskim 

światem wartości, stanowiącym najgłębszy fundament europejskiej kultury. 

Ruch polityczny nie może jednak ingerować w to, czy dokonywany wybór war-
tości, wizji ładu społecznego, jest czy też nie jest motywowany religijnie. Ruch 
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polityczny nie może dociekać, jak ludzie identyfikujący się z nim odpowiadają 

na pytania pierwsze: o Boga, o dogmaty religijne, ale jak odpowiadają na pyta-
nie o wybór wartości, na których chcieliby oprzeć swą działalność polityczną,  

o wybór koncepcji społeczeństwa. 

Nie mam nic przeciwko temu, aby moje poglądy były kwalifikowane jako 
prawicowe. Inaczej jednak niż Jacek Bartyzel określiłbym podstawowe wyróż-

niki swej prawicowości: 

A) Natura ludzka jest zasadniczo niezmienna. Marzenie o „nowym czło-
wieku”, który stałby się Bogiem na ziemi, jest utopią, tak jak są nią również 

nadzieje na zbudowanie idealnego ustroju społecznego i systemu politycznego, 

usuwających raz na zawsze zło z ludzkich dziejów oraz zwalniających człowie-

ka z obowiązku pracy nad sobą, podejmowania wysiłku w celu samodoskonale-
nia. 

Warunki społeczne, typ ustroju, mogą oczywiście bądź sprzyjać rozwojowi 

człowieka, wyzwoleniu w nim tego, co dobre i twórcze, bądź przyczyniać się do 
jego znieprawienia i degradacji (największe spustoszenia pod tym względem 

uczyniły totalizmy – systemy mające ambicję podporządkowania sobie bez resz-

ty wszystkich sfer życia jednostki), nie są jednak w stanie zasadniczo odmienić 

ludzkiej natury, a więc zwolnić z ponoszonej przez każdego z osobna moralnej 
odpowiedzialności za własne czyny… i w konsekwencji – pośrednio  

i w jakiejś mierze – za bieg historii. 

B) Dla społecznego rozwoju człowieka szczególne znaczenie mają najbliż-
sze mu wspólnoty, poprzez które dokonuje się zakorzenienie w kulturze. Korzy-

stając ze swej niezbywalnej wolności człowiek powinien jednak poczuwać się 

wyraźnie do dawania pierwszeństwa moralnej powinności wobec tych właśnie 
wspólnot. 

C) Otwartość na zmiany powinna łączyć się z troską o zachowanie ciągłości 

historycznej i dziedzictwa kulturalnego – wymaga szacunku dla konkretnego 

doświadczenia. Bowiem historia kształtuje się przede wszystkim w obrębie krę-
gów kulturowych, narodów, z których każdy wnosi swój oryginalny, niepodwa-

żalny wkład do ogólnoludzkiego dziedzictwa. Uniformizacja oznacza zubożenie; 

różnorodność rozstrzyga o bogactwie cywilizacji, sprzyja postępowi. Projektując 
zmiany należy strzec się mechanicznego przenoszenia rzekomo uniwersalnych 

wzorów, szanować realia, na które składa się także niepowtarzalność każdej 

wspólnoty ludzkiej. 
D) Powtarzam za Rogerem Scrutonem, który charakteryzując Nową Prawi-

cę stwierdził, iż: „wierzy (ona – przyp. mój) bardziej w odpowiedzialność niż w 

rząd bezosobowy, w niezależność i osobowy charakter instytucji i w rządy pra-

wa. Uznaje różnice między państwem i społeczeństwem obywatelskim  
i uważa, że to drugie powinno – ogólnie biorąc – tworzyć się przez niewymu-

szone oddziaływania wzajemne jednostek swobodnie zawierających umowy,  
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a powściąganych jedynie obyczajem, tradycją i szacunkiem dla władzy i prawa. 

Dla Nowej Prawicy władza jest złem tylko wtedy, gdy jest nadużywana”. Sądzę, 
że powyższe zasady są bardzo ważnym elementem dziedzictwa cywilizacji Za-

chodu. W pełni je aprobuję. Bez wolności, równości praw obywatelskich  

i szacunku dla własności nie można mówić o rozwiniętym społeczeństwie oby-
watelskim. 

 

II 
 

Jako wyróżnik postawy prawicowej Jacek Bartyzel wymienia także antyegalita-

ryzm stwierdzając, że dojrzała cywilizacja „musi mieć charakter arystokratycz-

ny, a demokratyzacja polityki i kultury jest objawem dekadencji”. Nie kwestio-
nując praktycznych zalet demokracji domaga się „zakwestionowania egalitarne-

go zabobonu w sferze politycznej, czyli mniemania o równouzdolnieniu ludzi w 

materii publicznej”. Wysuwa także postulat, „iż wola państwa powinna przeja-
wiać się jako wola „najszlachetniejszych” (w sensie etymologicznym)  

a nie arytmetycznej większości” i stwierdza, „że to owi aristoi – a nie większość 

– wyrażają wolę całej wspólnoty, która jest przecież wspólnotą pokoleń”.  

W dalszym ciągu swych rozważań ustrojowych Autor pisze: „…ponad przyzwo-
leniem narodu jako źródłem legitymizmu władzy stoi jeszcze wola transcen-

dentna, ustanawiająca zjawisko władzy w jej pierwiastkowym sensie niezależnie 

od woli ludzkiej”, po czym wyraża zasadniczą wątpliwość, czy „zasada odpo-
wiedzialności piastuna władzy przed Stwórcą dawała się przeprowadzić  

w sytuacji przyznania, czy to ogółowi ludu, czy to jakiemukolwiek stanowiące-

mu reprezentację ludu ciału kolegialnemu pozycji suwerena w państwie, ponie-
waż tylko jednostka zdolna jest do ponoszenia odpowiedzialności moralnej”. 

Stąd wniosek: „Z etyką chrześcijańską harmonizuje więc najpełniej przyznanie 

jednostce rządzącej (panującej) władzy zwierzchniej nad narodem”. 

Nie chcę podejmować polemiki z jednostronną – w moim przekonaniu – te-
zą o nieuchronnym marnieniu kultury i polityki w miarę ich demokratyzacji. 

Chcę od razu przyznać się do hołdowania „demokratycznemu zabobonowi”: tak, 

rzeczywiście uważam demokrację za najdoskonalszy ze znanych mi porządków 
politycznych i pragnę jej dla mojego kraju. Chcę też, aby to naród był suwere-

nem, albo – bardziej precyzyjnie – odzyskał zawłaszczone mu prawa suwerena, 

a nie jednostka posiadająca „zwierzchnią władzę nad narodem” (król?). 
Być zwolennikiem demokracji to nie znaczy sądzić, że wszyscy są jedna-

kowo uzdolnieni w sprawach publicznych. Zresztą muszę wyznać, że wcale nie 

uważam, iż to dziwaczne przekonanie jest rzeczywiście szeroko rozpowszech-

nione. Wśród osób określających swoje przekonania jako lewicowe także bardzo 
rzadko je spotykam. Być zwolennikiem demokracji to po prostu uznawać, że 

ustrój ten najlepiej – ze znanych na przestrzeni historii – odpowiada godności 
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osoby ludzkiej, a więc najgłębszym treściom kultury zachodniej, realizując za-

sadę równości praw, stwarzając właściwą przestrzeń dla odpowiedzialności  
i współudziału obywateli w życiu publicznym. Na ogół demokracja okazuje się 

jednocześnie ustrojem skutecznym – w każdym razie w strefie dominacji kultury 

zachodniej. 
Opowiedzenie się za demokracją nie oznacza, w moim przypadku, ubó-

stwiania jej oraz uznania za panaceum. Jak sądzę, jasno wynika to z przedsta-

wionych przeze mnie na wstępie założeń ideowych. Dobrze znana jest mi litera-
tura, której znaczną część stworzyli obrońcy ładu demokratycznego, opisująca 

wady, mechanizmy degeneracyjne i niebezpieczeństwa zagrażające demokracji. 

Przeciwny też jestem wystawianiu ustrojom znanym z przeszłości cenzurek – na 

podstawie mechanicznie przyjętych kryteriów – oceniających  
w jakiej mierze ustroje te zbliżały się do demokracji, czyli podług ich odległości 

od demokratycznego ideału. Demokracja wynika w poważnym stopniu z kon-

tekstu kulturowego, tradycji historycznej, struktury duchowej i materialnej danej 
społeczności. Uważam ją za ustrój najdoskonalszy, ale bardzo wątpię, czy w 

bliskiej przyszłości okazałaby się skuteczna i trwała na przykład w Górnej Wol-

cie. Nie wszędzie demokrację da się zastosować w pełnym zakresie. Są miejsca 

w świecie, gdzie droga do niej musi wieść poprzez stopniowe, ewolucyjne 
przemiany. Nie mam jednak najmniejszej wątpliwości, że narody europejskie, 

ukształtowane w obrębie zachodniej kultury, „dojrzały” do demokracji. 

Nawet najżarliwsi zwolennicy demokracji są świadomi tego, że większość 
nie musi mieć racji: bywa, że wybiera zło. Bywają sytuacje, gdy złamanie pro-

cedury demokratycznej jest nie tylko usprawiedliwione, ale jest obowiązkiem. 

Niemiecka Reichswehra oddałaby niemałą przysługę Niemcom i światu unie-
możliwiając powołanie Adolfa Hitlera na kanclerza, zgodne przecież z konstytu-

cją Republiki Weimarskiej. Częściej zdarzają się sytuacje, gdy racje są podzie-

lone, a złamanie zasad demokratycznych jeszcze po latach głęboko dzieli społe-

czeństwo, jak np. w wypadku zamachu majowego w Polsce. 
Pamiętając o tym wszystkim trzeba stwierdzić, że nawet usprawiedliwione 

odejście od procedury demokratycznej jest dramatem i pozostawia rany, które 

niełatwo się zabliźniają. 
Próby zastępowania demokracji rządami „aristoi” uważam za nieporozu-

mienie. W dobie społeczeństw masowych żadna próba wyłonienia rządów naj-

lepszych – z pominięciem procedury demokratycznej – nie przyniosła trwałego 
powodzenia. Owszem, niejedna z nich zakończyła się totalną kompromitacją, 

dając rezultat odwrotny do zamierzonego. Sądzę, że nie ma innej drogi, jak ta, 

na której domniemani „aristoi” będą jednak zabiegać, stosując się do reguł de-

mokracji, o poparcie większości swych współobywateli. 
 

III 
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Wydaje mi się, że nie popełniam nadużycia podejmując próbę interpretacji tek-
stu Jacka Bartyzela jako wyrazu zdegustowania czasami, w których nastąpiło 

„zaniżenie ideałów”, zmaterializowanie społeczeństw, czasami, w których tak 

mało zrozumienia dla spraw wielkich i wzniosłych. Przebija w tekście tęsknota 
za społeczeństwem tradycyjnym, w którym „wszystko było na swoim miejscu”. 

Odnieść można wrażenie, że dzieje kultury europejskiej to dzieje postępującego 

upadku, oddalania się od „złotego wieku” umieszczonego  
w odległej, choć niesprecyzowanej przeszłości. Z tą wizją także trudno jest mi 

się zgodzić. Daleki jestem od przyjmowania linearnego schematu postępu. Wiek 

XX widział zbrodnie, o jakich nie śniło się poprzednim pokoleniom. To powin-

no uczyć nas pokory. Dwudziestowieczne totalizmy powstały jednak nie tylko w 
opozycji do konstytutywnych wartości cywilizacji zachodniej, ale także  

w opozycji wobec kształtującego się pluralistycznego społeczeństwa. Wykształ-

cenie się takiego społeczeństwa uważam za wartość zasługującą na obronę. Nie 
ulega wątpliwości, że zjawiskiem w nim naturalnym jest różnorodność dążeń, 

celów i wizji ideowych, z których każda musi zabiegać o uzyskanie autentycz-

nego społecznego poparcia. Znacznie trudniej w pluralistycznym społeczeństwie 

uzgadniać również wspólne dla ogółu cele. Pomimo to nie ma innej drogi. 
Gdy mowa o podjętej przez Autora kwestii misji narodu, w pełni podzielam 

opinię wyrażoną przez Andrzeja Walickiego: „Dobro narodu, jego rozkwit go-

spodarczy i kulturalny, jego wolność, słowem to wszystko, co stanowi istotę  
i treść dążeń patriotycznych, jest w moim pojęciu wartością w pełni samoistną, 

aczkolwiek nie najwyższą i nie absolutną. Patriotyzm stoi mocno na własnych 

nogach i nie potrzebuje wspierać się na takich czy innych konstrukcjach uniwer-
salnego sensu narodowych dziejów, zarówno marksistowskich, jak i romantycz-

nych”. Rzeczywiście nie wierzę w daną narodowi raz na zawsze misję histo-

ryczną, która nie podlegałaby weryfikacji poprzez dziejowe doświadczenie. 

Natomiast zupełnie czym innym jest niepodważalny obowiązek elit politycznych 
i intelektualnych narodu definiowania jego miejsca w Europie i formułowania 

celów narodowej strategii. Jednak i to pierwsze, i to drugie zadanie nie polega na 

odkrywaniu prawd niezmiennych, lecz przeciwnie – może przynosić różne od-
powiedzi uwzględniające zmieniający się polityczny „klimat czasu” i szeroko 

rozumiany potencjał narodu. 

 

IV 

 

Zgoda z Autorem, że pożądany model stosunków Państwo-Kościół to harmonia, 

współpraca. Oczywistym jest także, że w ramach spełniania swojej misji – która 
nie może podlegać żadnej zewnętrznej ingerencji czy ograniczeniom – Kościół 

ma prawo do poddawania państwa, jego polityki i ustaw, moralnemu osądowi. 
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Sfery kompetencji państwa i Kościoła powinny być jednak wyraźnie wyodręb-

nione. Idea państwa wyznaniowego jest całkowicie niezgodna z moimi przeko-
naniami. Próba „stopniowania” zakresu praw obywateli, w zależności od ich 

stosunku do religii i Kościoła, będąc à rebours kontynuacją praktyk stosowa-

nych w państwach „diamatu”, przyniosłaby niepowetowane szkody państwu  
i Kościołowi. 

 

V 
 

Nie podzielam zaprezentowanej przez Jacka Bartyzela koncepcji zadań naszego 

Ruchu jako „niemal zakonu politycznego”, pozostającego w opozycji do „ducha 

czasu”. A oto racje, którymi się kieruję: 
Model ustrojowy wraz z legitymizującą go ideologią, narzucony Polsce  

z woli Stalina w okresie powojennym, załamuje się. Dzieje się to w czasie, gdy 

na całym obszarze znajdującym się w orbicie wpływów ZSRR mają miejsce 
zjawiska świadczące o wychodzeniu z martwoty epoki Breżniewa. Obudziły się 

narody. W Związku Radzieckim toczy się publiczna dyskusja, w której kwestio-

nowane są niepodważalne dotąd dogmaty komunistycznej ortodoksji. Wszyst-

kich konsekwencji tych procesów oraz kształtu ładu politycznego, który wyłoni 
się w ich rezultacie w Europie Środkowo-Wschodniej nie jesteśmy w stanie 

przewidzieć. Wiemy za to dobrze, jaki powinien być kierunek działania opozycji 

politycznej w Polsce w tej właśnie sytuacji. Jej zadaniem jest uruchamianie sił 
narodu tak, aby sprzyjająca koniunktura międzynarodowa została wykorzystana. 

Powinniśmy w najbliższych latach zrobić wszystko, co niesprzeczne ze zdro-

wym rozsądkiem i wyczuciem realiów, aby w miejsce dotychczasowego po-
rządku kształtował się system demokratyczny, pozwalający nadać państwu cha-

rakter instytucji w najpełniejszym stopniu reprezentującej narodowe interesy i 

aspiracje obywateli. Partie polityczne są najwłaściwszą formą zorganizowania 

sił politycznych nie tylko w warunkach ustroju demokratycznego, ale także w 
okresie walki o demokratyczny porządek. Sądzę, że również w Polsce zbliżamy 

się do chwili, w której partie i stronnictwa polityczne staną się naturalnymi 

strukturami skupiającymi orientacje ideowe i siły społeczne, a także środowiska 
pragnące kształtować życie publiczne. Dla mnie zatem pożądana, docelowa 

struktura ruchu politycznego, to struktura stronnictwa. 

Oczywiście były istotne czynniki, które powodowały, że opozycja politycz-
na w Polsce podchodziła do tej pory z dużą ostrożnością do przyjmowania ta-

kich właśnie form organizacyjnych. Wynikało to z realiów wstępnego stadium 

procesu odtwarzania się życia politycznego po okresie niszczenia tegoż życia 

przez znajdujący się w ofensywie system realnego socjalizmu, a także ze wzglę-
dów pragmatycznych – przyjęcie przez środowiska opozycyjne szyldu stronnic-

twa politycznego nie ułatwiałoby, lecz przeciwnie, utrudniało działalność i po-



 JACKOWI BARTYZELOWI W ODPOWIEDZI 359 
 
 

szerzenie bazy społecznej (aktywniejsze przeciwdziałanie ze strony aparatu re-

presji, trudniejsze przełamywanie „bariery strachu”, itp.). 
Wreszcie, kolejny powód tłumaczący dlaczego znaczna część elit opozy-

cyjnych także teraz zachowuje dystans wobec idei organizowania stronnictw 

politycznych to fakt, że uznaje ona w dalszym ciągu formułę ruchu społecznego 
„Solidarność” za optymalną formę obecności sił niezależnych w życiu publicz-

nym i najskuteczniejsze narzędzie przekształceń systemowych w Polsce. Formu-

ła ta pozwala również utrwalać ukształtowaną w latach 1980-1981  
i w okresie stanu wojennego strukturę autorytetu i wpływu politycznego. 

Niemniej w środowiskach opozycyjnych i, jak sądzę, także w szerszych 

kręgach społecznych narasta świadomość zbliżania się czasu sprzyjającego for-

mowaniu stronnictw politycznych, jeśli oczywiście założyć optymistyczną pro-
gnozę co do trwałości i tempa zachodzących w Polsce i w naszej części Europy 

procesów. 

Jeżeli uważamy za pożądane ewoluowanie dotychczasowego „solidarno-
ściowo-centrycznego” modelu obecności sił niezależnych na polskiej scenie 

publicznej, jeżeli formułujemy tezę, że pożądany kierunek ewolucji to stopniowe 

odciążanie „Solidarności” od ściśle politycznych zadań, jeżeli uważamy za wła-

ściwe, ażeby ugrupowania polityczne występowały przede wszystkim pod „wła-
snym sztandarem” i na własną polityczną odpowiedzialność, to jesteśmy zobo-

wiązani przedstawić taką formułę politycznej obecności sił niezależnych, która 

odpowiadałaby rzeczywistym potrzebom czasu. Tworzenie stronnictw politycz-
nych to nie alternatywa dla „Solidarności”, lecz niezbędne uzupełnienie modelu 

obecności sił niezależnych na polskiej scenie oraz stworzenie przesłanek przy-

spieszenia ewolucji życia politycznego w kierunku rozwiązań stosowanych w 
demokracjach zachodnich. Istniejące i powstające w tej chwili stowarzyszenia 

mają wartość samoistną. Każde z nich może być szkołą działania, wnosić cenne 

wartości do życia publicznego. Stowarzyszenia te są niezbędnym, ale niewystar-

czającym elementem odbudowy społeczeństwa obywatelskiego i kształtowania 
pożądanej, demokratycznej struktury życia politycznego w Polsce. Nie wyobra-

żamy sobie chyba pożądanego modelu życia publicznego jako „sieci” różnorod-

nych stowarzyszeń społecznych. Życie będzie wymuszało koalicje. 
Dla mnie stowarzyszenia, również te, które sami budujemy lub współtwo-

rzymy, mają wartość samoistną i przywiązuję do nich duże znaczenie, ale będąc 

nieodzownym elementem przywracania życiu publicznemu znamion normalno-
ści, nie stanowią przecież pełnej odpowiedzi na pytanie o docelowy kształt pań-

stwa obywatelskiego. Trudno go sobie wyobrazić bez ukształtowanych stron-

nictw politycznych. I jest to, jak sądzę, perspektywa także dla nas. 

Decyzja o powołaniu przez nas lub z naszym udziałem stronnictwa poli-
tycznego musi być naturalnie starannie przygotowana, jeżeli ma rzeczywiście 
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wnieść nową jakość w życie polityczne. Wymaga to od nas rozstrzygnięcia kilku 

kwestii podstawowych. 
Pierwszą z nich jest formuła ideowa przyszłego stronnictwa. Moim zda-

niem powinna to być formuła pojemna, w której mogłyby zmieścić się występu-

jące już w naszej „rodzinie politycznej” poważne różnice ideowe. Uważam, że 
warto pójść jeszcze dalej, aby wytworzyć ośrodek koncentracji ideowej,  

z którym mogłyby się utożsamić takie środowiska, dla których propozycja ide-

owa sformułowana w Deklaracji Ideowej RMP wydawać się może zbyt ciasna. 
Ściśle związany jest z tym drugi problem – problem pojemności politycz-

nej. Stoimy przez dylematem: czy budować przyszłe stronnictwo wyłącznie  

w oparciu o siły naszego środowiska, czy też szukać już w fazie wstępnej part-

nerów – współkonstruktorów; jeżeli zaś tak, to jakich. Sądzę, że powinniśmy się 
przygotować do obu tych wariantów. Osobiście jednak zdecydowanie skłaniam 

się ku drugiemu z nich: ku podjęciu próby budowania stronnictwa jako sojuszu 

sił. Przemawia za tym wiele czynników, ale pierwszoplanowe znaczenie ma 
wyobrażenie o właściwym kształcie życia politycznego. Nie powinno ono być 

rozdrobnione na dziesiątki ugrupowań bez znaczącego wpływu, niezdolnych 

brać realnej odpowiedzialności za sprawy kraju. Owa koncentracja sił powinna 

objąć również centroprawicę (z wyłączeniem oczywiście „głupiej prawicy”, 
której dobrym przykładem są poglądy zaprezentowane na łamach okazjonalnie 

wydanego numeru „Gazety Warszawskiej”, czy też „prawicy egzotycznej”, któ-

rą reprezentuje pewna część środowisk liberalnych). 
Reguły systemu demokratycznego wymuszają grupowanie sił i tworzenie 

koalicji, a zarazem eliminują grupy słabe. Reguły te będą obowiązywać również 

w Polsce w miarę jej powrotu do normalności. 
Sądzę, że powinno być naszą szlachetną ambicją, aby dać znaczący wkład 

programowy i organizacyjny w budowę takiego stronnictwa. Nie wystarczy 

powiedzieć: przyłączcie się do nas. Wydaje się, że należałoby rozpocząć od 

rozległych konsultacji z potencjalnymi partnerami, aby mieli oni możliwość 
wniesienia własnego wkładu. Sądzę, że dobrą podstawą tej przyszłej konstrukcji 

mogłaby okazać się „Dziekania”
1
. Oczywiście może się to nie udać. Może się 

okazać, że przeważą różnice ideowe bądź polityczne, górę wezmą partykularne 
interesy. Wówczas skazani bylibyśmy na budowanie stronnictwa przede wszyst-

kim w oparciu o własne siły. Gdyby tak się miało stać, byłby to, według mnie, 

wariant gorszy. Decyzja o ogłoszeniu powstania stronnictwa musiałaby nastąpić 
po sformułowaniu płaszczyzny programowej, której niezwykle ważną część 

stanowiłby sprecyzowany program gospodarczy. Nie moglibyśmy podjąć tej 

decyzji nie rozstrzygając uprzednio także spraw związanych z materialnymi 

podstawami działalności, bez których trudno mówić o budowaniu instytucji. 
Rzecz jasna, czasu powołania stronnictwa nie można z góry określić. Mu-

szą być wypełnione warunki, o których wcześniej wspominałem. To rozstrzy-
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gnie, czy jesteśmy gotowi. Jeszcze ważniejsze jest „zgranie” decyzji z okolicz-

nościami „zewnętrznymi” – z tym, co będzie się działo wokół Polski i w krajo-
wym życiu politycznym. Wymaga to stałej weryfikacji naszych planów  

i wiązania ich z bieżącą analizą sytuacji politycznej. Uwzględniając to wszystko 

wyrażam nadzieję, że jeżeli sprawy ułożą się pomyślnie, powołanie stronnictwa 
będzie mogło nastąpić w 1989 roku. 

Na zakończenie pragnę dodać jeszcze jeden motyw mojego sprzeciwu wo-

bec koncepcji Jacka Bartyzela. Z pewnością jestem znacznie mniej krytyczny 
niż mój Przyjaciel w stosunku do „ducha czasu”, stąd też bardzo daleko mi do 

radykalizmu Jego postawy. 

Mam nadzieję, że powyższe uwagi zechce On przyjąć jako wyraz troski o 

wspólną przyszłość naszego Ruchu. 

 

 

Przypisy 

 
1 Zob. przypis 3 w tekście Przebudowa państwa. 
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Czytelnicy „Polityki Polskiej” zauważyli z pewnością pojawienie się nowej ru-

bryki w naszym piśmie zatytułowanej „Laboratorium”. Na zaprezentowane  

w dwunastym zeszycie „PP” pierwsze próbki, uzyskane w retorcie tego młodopol-

skiego laboratorium ideowego, składają się Prolegomena do tez ideowych, autor-
stwa niżej podpisanego, oraz replika na powyższy tekst pióra Aleksandra Halla. 

Porównawcza lektura obu tekstów ujawnia bez wątpienia szereg istotnych roz-

bieżności obu stanowisk: mojego, i mego Przyjaciela oraz Adwersarza w jednej 
osobie; nie czyni jednak beznadziejną – w mym najgłębszym przekonaniu – próbę 

znalezienia wspólnego mianownika ideowo-politycznego, jeśli tylko podjęty zo-

stanie wspólny wysiłek oczyszczenia dyskursu z nieporozumień zrodzonych 
wskutek niedoprecyzowania pojęć a w konsekwencji niedomyślenia istotnych 

przesłanek partnera dyskusji. Niniejsza „rekontra” polemiczna jest właśnie próbą 

takiego oczyszczenia, i choć nie kusi się ona o ujęcie w gotowe formuły cało-

kształtu zagadnień będących przedmiotem sporu, to pragnie przynajmniej dać 
ściślejszy niż w „inicjalnym” tekście wyraz moich intencji co do kilku kluczo-

wych kwestii, które wywołały „kontrę” mego polemisty. 

 

I 

 

W świetle repliki A. Halla fundamentalnym przedmiotem naszej kontrowersji 
wydaje się kwestia stosunku do demokracji. Moje „prolegomeny” sytuują się 

rzeczywiście w kręgu tradycji krytycznej nad demokracją refleksji, mój adwer-

sarz przyznaje się – z dużą dozą przekornej ironii – do hołdowania demokra-

tycznemu „zabobonowi” i uznaje demokrację za „najdoskonalszy ze znanych mu 
porządków politycznych”, aczkolwiek przyznaje, że opowiedzenie się za tym 

ustrojem nie oznacza, w jego przypadku, ubóstwiania jej. Zarówno jednak spo-

sób odczytania mojej krytyki demokracji, jak i cały tok rozumowania ujawniony 
w replice dowodzą mym zdaniem, że mówiąc pozornie o tym samym, mówimy 

w istocie rzeczy o różnych sprawach, a przynajmniej o różnych aspektach tego 

samego problemu. Ja bowiem poddawałem krytyce DOKTRYNĘ demokratycz-
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ną i jej relatywistyczny światopogląd, mój Przyjaciel zaś broni cały czas ME-

TODY demokratycznej, którą pod pewnymi warunkami – o czym szerzej za 
chwilę – uznawałem i uznaję niezmiennie za jeden z fundamentów ładu poli-

tycznego. Nieporozumienie to wydaje mi się tym dziwniejsze, że przecież roz-

różnienie demokracji formalnej i treściowej – i zróżnicowany do nich stosunek – 
jest trwale obecną kategorią naszego młodopolskiego myślenia politycznego, by 

wspomnieć choćby tak ważny dokument programowy, jakim był opublikowany 

w 1983 r. tekst Między Polską naszych pragnień a Polską naszych możliwości. 
Jeżeli przeto krytykuję system oparty na integralnym światopoglądzie demokra-

tycznym, to przynajmniej w naszym kręgu intelektualnego oddziaływania po-

winno być oczywiste, że mam na myśli tę definicję demokracji, którą jako 

pierwszy podał Platon: „Demokracja nastaje, kiedy ubodzy zwyciężą i jednych 
bogaczy pozabijają, drugich wygnają z kraju, a pozostałych dopuszczą na rów-

nych prawach do udziału w ustroju i w rządach. (…) Państwo takie wcale nie 

troszczy się o to, od jakich zajęć przechodzi ktoś do spraw państwa  
i zaczyna się zajmować polityką, ono szanuje każdego, byleby oświadczył, że 

kocha Lud” (Państwo, ks. VIII, 557 B,C). 

Od tak rozumianej demokracji niedaleko właśnie do totalitaryzmu, który we 

wszystkich znanych nam postaciach był „ludowy” i egalitarny, za trafne zatem 
uważam spostrzeżenie Mariana Zdziechowskiego

1
, że „bolszewizm jest dopro-

wadzoną do absurdu ideą demokratyczną”; za błędną zaś i pozorną antynomię: 

demokracja – totalitaryzm. Ale także współczesne demokracje liberalne świata 
zachodniego nie są wolne od nawarstwień demokracji światopoglądowej: w 

wielu przypadkach powstały one w drodze opisanej przez Platona (vide: Rewo-

lucja Francuska i jej pochodne), eliminują one – w mniejszym lub większym, 
zależnie od lokalnych warunków, stopniu – pozademokratyczne metody kre-

owania ładu społecznego, a co najważniejsze, świadomie wyzbyły się odwołań 

do nierelatywistycznej sankcji tego ładu, w imię fałszywie rozumianego „plura-

lizmu”. Dlatego rzeczywiście jestem „zdegustowany”, jak zauważa mój Przyja-
ciel, nowożytną demokracją typu zachodniego. Sądzę ponadto, że błędem per-

spektywy jest pojmowanie demokracji jako swoistego wykwitu  

i uwieńczenia ewolucji cywilizacji zachodniej, do której „nie dorosły” jeszcze 
prymitywne społeczeństwa w rodzaju Górnej Wolty; przeciwnie, w jednostron-

nej i totalnej demokratyzacji widzę raczej efekt inwolucji, kurczenia się rzeczy-

wistego pluralizmu i bogactwa form bytu społecznego, wypracowanych ongiś 
przez tę cywilizację, więcej – wstecznictwa hamującego rozwój. 

W moich Prolegomenach starałem się dowieść, że istotowym rdzeniem 

doktryny demokratycznej jest teoria „kontraktu społecznego” i „suwerenności 

ludu”, jako pierwszej przyczyny porządku państwowego. Otóż teoria ta nie jest 
do pogodzenia z nauką chrześcijańską, wskazującą wyraźnie na Boga, jako 

przyczynę sprawczą społeczeństwa, państwa i władzy; ludowi zaś (narodowi) 
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przyznającą prawo określenia konkretnych form ustroju, z zastrzeżeniem jednak 

niepodlegania woli ludu treści moralnej ładu publicznego, która autorytet swój 
czerpie z prawa boskiego. Można zatem dopuścić stwierdzenie, iż lud (naród) 

jest „suwerenny” we właściwym mu, tzn. zakreślonym normami prawa natural-

nego, zakresie, pozwalającym stanowić o sprawach tyczących jego zbiorowej 
egzystencji; nie jest to jednak suwerenność sensu stricto, bowiem lud nie jest 

uprawniony do stanowienia o tym, co dobre albo złe, a więc i do podejmowania 

decyzji (obojętnie: jednomyślnie czy głosem większości) kwestionujących nor-
my prawa naturalnego. Ta suwerenność nie stanowi również atrybutu państwa 

jako takiego, ani państwa „ścieśnionego” do pierwiastka władzy, ponieważ nale-

ży ona wyłącznie do Boga, jako Stwórcy i Pana wszechrzeczy. Odrębnym za-

gadnieniem jest natomiast kwestia, kto w konstrukcji władz publicznych pań-
stwa jest dzierżycielem owej, płynącej z nadprzyrodzonego źródła, władzy su-

werennej, zwierzchniczej w stosunku do całokształtu władz  

i wobec całej wspólnoty? I tu wskazywałem w swoim tekście na rozwiązanie, 
mym zdaniem najlogiczniejsze, a z poglądem katolickim najzupełniej zgodne, 

przyznające ów warunkowy atrybut suwerenności jednoosobowej Głowie Pań-

stwa, jako jedynie zdolnej – z personalistycznego punktu widzenia – do pono-

szenia odpowiedzialności moralnej za poruczone sobie włodarstwo przed Dawcą 
tej suwerenności. Natomiast przyznanie tej atrybucji ludowi a totali, względnie 

jego reprezentacji kolegialnej, stanowi sprzeczność samą w sobie, ponieważ 

oznaczałoby to, iż podmiot władzy sam wykonywa władzę nad sobą  
i sam dla siebie jest jedynym autorytetem. Naturalnie, jak największa sfera życia 

publicznego powinna być oddana reprezentatywnemu samorządowi zaintereso-

wanych grup społecznych, ale samo źródło władzy publicznej musi być umiej-
scowione ponad rządzonymi. W przeciwnym bowiem wypadku mamy do czy-

nienia z „detronizacją” autorytetu nadprzyrodzonego w życiu społecznym  

i „intronizacją” zmiennego autorytetu większości – a na tym właśnie polega 

wskazywana przeze mnie dekadencja demokracji nowożytnej. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że ze ściśle praktycznego punktu widzenia 

największe emocje wzbudza „techniczna” strona demokracji, prawo obywatel-

stwa demokratycznych procedur w życiu publicznym. Prawa tego nie kwestio-
nowałem, co zresztą mój polemista lojalnie zaznaczył. Sprzeciw mój natomiast 

budził (i budzi nadal) swoisty „imperializm” metody demokratycznej, wyrażają-

cy się nieuwzględnianiem innych procedur, a także spaczone, jak sądzę, pojmo-
wanie tkwiącej u podstaw tej metody, a ściśle europejskiej w genezie, idei repre-

zentacji. 

Rozpatrując kwestię wzmiankowanego „imperializmu” odwołam się do 

pewnego porównania uplastyczniającego tę kwestię. Wyobraźmy sobie, że ktoś 
buduje dom. Żeby była to budowla stabilna i zapewniająca schronienie, trzeba ją 

wznieść na trwałym fundamencie. Sam zaś budynek musi posiadać przestrzeń 
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wyznaczoną powierzchnią podłogi, ale także strop wznoszący się na ścianach, 

spośród których szczególne znaczenie posiada ściana nośna; musi wreszcie po-
siadać dach wieńczący jego fasadę. Otóż kto powiada, że ustrój państwa winien 

być „demokratyczny” i nie dopowiada nic poza tym (a tak niestety czyni też mój 

Przyjaciel), przypomina mi kogoś, kto by twierdził, że do wystawienia domu (i 
zapewnienia przestrzeni życiowej jego mieszkańcom) wystarczy ułożenie pod-

łogi; że niepotrzebne są ściany i strop, dach, a nawet fundament. Tymczasem 

zagubioną dziś, a naczelną ideą regulatywną polityki europejskiej był nie rząd 
jednostronnie demokratyczny, lecz tzw. „rząd mieszany”: monarcho-arysto-

demokratyczny. Pierwiastek demokratyczny to,  

w tym ujęciu, „podłoga”, arystokratyczny – to ściany i strop, monarchiczny – 

dach, fundament zaś spoczywa na życiodajnej glebie moralności absolutnej. Cóż 
jednak oznacza, najżywiej przez mego adwersarza zakwestionowany, pierwia-

stek „arystokratyczny” w owej budowli? Powiada On: „Próby zastępowania 

demokracji rządami „aristoi” uważam za nieporozumienie. W dobie społe-
czeństw masowych żadna próba wyłonienia rządów najlepszych – z pominię-

ciem procedury demokratycznej – nie przyniosła trwałego powodzenia. (…) 

Sądzę, że nie ma innej drogi, jak ta, na której domniemani „aristoi” będą jednak 

zabiegać, stosując się do reguł demokracji, o poparcie większości swych współ-
obywateli”. 

Muszę przyznać, że kiedy przeczytałem powyższy fragment repliki mego 

polemisty i porównałem go z odnośnym stwierdzeniem własnego tekstu, dosze-
dłem do przekonania, że mimowolnie jestem sprawcą – przez istotne niedookre-

ślenie – poważnego nieporozumienia. Powinienem był bowiem dopowiedzieć – 

co czynię teraz, że: 1) nie posługiwałem się terminem „aristoi”  
w sensie kastowym, który by sankcjonował prawo jakiejś grupy do niezmienne-

go występowania w społecznej roli „eupatrydów”, ani też: 2) nie miałem na 

myśli słowa „rząd” w sensie wąskim (egzekutywy i administracji), lecz to samo 

słowo w jego w znaczeniu szerszym (i starszym), czyli ogólnych prawideł ustro-
ju, „konstytucji” danego społeczeństwa. W tym zatem, szerszym sensie, pierwia-

stek arystokratyczny oznacza konieczność istnienia w społeczeństwie natural-

nych, opartych na tradycji, zasłudze i kompetencji, elit społecznych  
i moralno-intelektualnych, oraz respektowania ich pozycji przez nie-elitę. „Ary-

stokracja bowiem – jak pisał Florian Znaniecki
2
 – w dosłownym znaczeniu „pa-

nowania najlepszych”, jest koniecznym warunkiem życia cywilizowanego”. 
Ten pierwszy warunek, określający zasady życia społecznego, a niedotyka-

jący na razie kwestii formowania władz publicznych, musi być jednak uzupeł-

niony przez dookreślenie drugiego aspektu. I tu muszę zaznaczyć, że oczekiwa-

łem od mego adwersarza podobnej precyzacji dotyczącej użytych przez Niego, a 
również nader ogólnych, sformułowań o podległości domniemanych „aristoi” 

regułom procedury demokratycznej. Czy rozumie On tę procedurę, tak jak 
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przedstawia się ona dzisiaj w prawie wyborczym państw demokracji zachodniej, 

a więc egalitarnie i indywidualistycznie? Oraz czy rozciąga zakres obowiązywa-
nia tej procedury na wszystkie instytucje życia publicznego? Bo sedno naszego 

sporu tu właśnie się mieści, a nie w tym, czy procedury owe w ogóle mają obo-

wiązywać. 
Wchodząc na ten grunt rozważań musimy być świadomi, że dotykamy 

kwestii fundamentalnego sensu idei reprezentacji w tym kształcie, jaki wypra-

cowała chrześcijańska myśl wieków średnich, oraz jej późniejszych, mym zda-
niem, deformacji. Idea ta bowiem w swym pierwokształcie była wyrazem orga-

nicystycznej wizji społeczeństwa; nie rozdrabniała go na samotne i „równe” 

atomy, tylko brała pod uwagę żywe organizmy: gminy i stany o zróżnicowanych 

prawach i obowiązkach. Nadto, nie posuwała się idea ta (ani praktyka) do przy-
znawania ciałom reprezentacyjnym i wotującym pozycji zwierzchniego organu 

państwa, tylko widziała w nich ciała debatujące, radzące suwerenowi oraz sta-

nowiące w kwestiach obchodzących podatników. Nawet najbardziej „ludowład-
czy” polski Sejm Walny był władzą zwierzchnią jedynie łącznie  

z królem jako osobnym „stanem sejmującym”, o niekwestionowanej pozycji 

nadrzędnej. Praktyka nowożytna polegała na konsekwentnym usuwaniu wszyst-

kich cenzusów wyborczych (rodowych, majątkowych etc.) oraz na likwidowaniu 
kurii odzwierciedlających ów stanowo-zawodowy układ społeczny. Z drugiej 

strony, demokratyczno-centralistyczny walec miażdżył pluralizm tradycyjnych 

uprawnień lokalnych i korporacyjnych, wobec których władza monarsza (i w 
ogóle centralna) tradycyjnego „absolutyzmu” była wręcz bezsilna. W efekcie, 

nowoczesna demokracja doszła do powszechnego i równościowego prawa wy-

borczego, przyznawanego periodycznie „samotnemu tłumowi” wyalienowanych 
jednostek. Czy o taki model „procedur demokratycznych” memu Przyjacielowi 

chodzi? Czy mechanicystyczna zasada „One Man – One Vote” ma być rzeczy-

wiście ostatnim słowem tych procedur, odpowiadającym „najgłębszym treściom 

kultury zachodniej”? Bo w moim przekonaniu są to treści najpłytsze, a od perso-
nalizmu najdalsze. Oznaczają one właśnie lekceważenie istotnych walorów du-

chowych, etycznych i intelektualnych poszczególnych jednostek. Bez ciał repre-

zentacyjnych nie można sobie wyobrazić wolnościowego i zgodnego z ideałem 
cywilizacji łacińskiej państwa, ale czy naprawdę sprawiedliwy jest egalitarny 

strychulec, przyznający taki sam głos intelektualiście i kucharce (która właśnie 

według socjaldemokraty Uljanowa Lenina miała rządzić państwem), takoż 
przedsiębiorcy zapewniającemu byt materialny wielu ludziom i włóczędze nie 

płacącemu żadnego podatku? Przecież system taki musi „owocować” rozpo-

wszechnianiem się typu ludzkiego obojętnego wobec dobra publicznego, niezna-

jącego i niechcącego znać pojęcia służby temu dobru, a zajmującego wobec 
państwa zawsze postawę rewindykacyjną, domagającego się odeń nieustannego 

rozszerzania ingerencji w życie społeczne i prywatne. 
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Tak, system reprezentacyjny jest niezbędny, ale powinniśmy walczyć  

o taki jego kształt, który uchroni nas przed zabrnięciem w ślepy zaułek populi-
zmu, który będzie reprezentacją nie indywiduów tylko (a w istocie partyjnych 

oligarchii), lecz rodzin, zawodów i gmin. Ale i taka reprezentacja – której nie 

ma powodu odmawiać miana demokratycznej, tylko dlatego, iż nie jest indywi-
dualistyczna i równościowa – będzie ułomna, jeśli nie zostaną postawione „ścia-

ny” i „strop”, a więc „arystokratyczna” izba wyższa; izba tradycji, rozumu i 

kompetencji. Izba, której naturalną funkcją i zadaniem będzie stać na straży 
wieczystego prawa moralnego, stawiać tamę nieobliczalnym apetytom ludu  

i zakusom na to prawo – czyż może pochodzić z powszechnego głosowania? 

Czy nie powinna być raczej wykładnikiem tej naturalnej elity, o której była mo-

wa powyżej? Jakie mają być szczegółowe procedury selekcji do tej elity, to 
rzecz swoistych warunków życia danej wspólnoty oraz temat do osobnych roz-

trząsań, jedno wszakże można z pewnością powiedzieć: zaserwowany nam dziś 

„demokratyczny” Senat, to wyjście może jedynie możliwe na czas „okresu 
przejściowego” i jako ersatz demokratycznej izby poselskiej, w sensie istoto-

wym jednak, to prawdziwe contradictio in adiecto. 

 

II 
 

Drugi wątek, który wybieram z polemiki A. Halla, rozsnuty jest wokół użytej 

przeze mnie kategorii „państwa chrześcijańskiego”. Dotyczy zatem najżywiej 
fundamentów owej metaforycznej budowli, którą powyżej opisywałem. Muszę 

tu jednak kategorycznie stwierdzić, że część supozycji polemicznych jest  

w tym przypadku – nie z mojej winy – sprzeczna z jasno wyłożonymi intencjami 
mego poprzedniego tekstu. Nie mogę bowiem przyjąć zarzutu jakobym nie wy-

odrębniał sfer kompetencji Państwa i Kościoła. Przeciwnie: przywołując dys-

junkcję W. L. Jaworskiego
3 

– kościół w państwie, czy kościół obok lub naprze-

ciw państwa – powiedziałem wyraźnie, że wybór pierwszej opcji należy rozu-
mieć nie jako wchłonięcie kościoła przez państwo (lub odwrotnie), lecz jako 

„moralność katolicką w państwie, a więc zgodność ustawodawstwa i praktyki 

rządzenia z jej nakazami, poszanowanie przez państwo katolickich zasad spo-
łecznych w dziedzinie wychowania, rodziny, własności etc., oddawania przez 

przedstawicieli państwa czci Bogu, oraz poddanie się przez nich moralnemu 

osądowi ze strony Kościoła hierarchicznego”. Nie ma tu zatem miejsca na jaką-
kolwiek „teokrację”, czy klerykalizację państwa. Jego „chrześcijańskość” („ka-

tolickość”) nie może być wynikiem rządów kleru czy sakralnej reglamentacji 

życia obywateli. Przeciwnie, udział kleru w życiu politycznym  

(a zwłaszcza partyjnym) uważam za nielicujący z powołaniem kapłańskim (po-
dobnie zresztą udział zawodowych wojskowych) i powinien on być ustawowo 

nawet zakazany (wyjąwszy ewentualnie zasiadanie wirylistów duchownych  
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w oddalonym od zgiełku bieżącego życia politycznego Senacie, jeśli zgodę na to 

wyrazi Stolica Apostolska). Natomiast rządy moralności katolickiej w państwie 
mają być zapewnione przez świeckich włodarzy państwa, jako wynik zrozumie-

nia przez nich jego metafizycznego celu. Bóg obecny jest wszędzie, dlaczego 

zatem państwo miałoby być wyłączone spod nakazu respektowania Jego obec-
ności? A czy symboliczne znaki tej obecności na sali sejmowej i w urzędzie, w 

sądzie i szkole, sprzeciwiają się w czymkolwiek pragnieniom przytłaczającej 

większości narodu polskiego? Czy gwarancja nienaruszalności przez wolę usta-
wodawcy lub urzędnika prawa do życia, nienaruszalności sakramentalnego wę-

zła małżeńskiego albo nietykalności mienia, sprzeciwia się moralności wyzna-

wanej przez tę większość, jak również prawom ludzkim nieuznającej ich mniej-

szości? Są to oczywiście pytania retoryczne, bowiem nie ma podstaw do 
łączenia zasady tolerancji dla inaczej myślących i nieingerowania w życie pry-

watne obywateli z zasadą indyferentyzmu, zwanego zgrabnie „neutralnością 

światopoglądową”, w życiu publicznym. 
W tym, co powiedziałem poprzednio i obecnie, nie ma zresztą nic nad to, 

co znalazło się w dokumencie Prymasowskiej Rady Społecznej, którego mój 

Przyjaciel jest współautorem, a mianowicie, iż „…nie można odstąpić od poczy-

nienia (…) kroków (…) na drodze do oparcia ładu społecznego w Polsce na 
chrześcijańskich zasadach etycznych” (z 8 IV 1989 r.). A problem jest rzeczywi-

ście poważny i da się ująć jako dylemat zasadniczej natury: czy wszystko  

w zakresie życia ogólnopaństwowego musi podlegać zasadzie consensusu 
uwzględniającego pluralizm światopoglądowy, czy też istnieje taka sfera, która 

spod tego consensusu jest wyłączona, bo wchodzi bezpośrednio w styczność  

z normami moralności absolutnej? Do czego prowadzi przeniesienie zasady 
consensusu z poziomu „techniki” życia społecznego na poziom etyki społecznej, 

ilustruje wymownie przykład podany przez Kard. Ratzingera. Opisuje on przy-

padki (wielokrotne) oddalenia przez sąd zarzutu poniżenia religii pod pretekstem 

nienaruszania spokoju publicznego. W efekcie takiego zepchnięcia moralności 
do sfery irracjonalizmu, nie uznaje się już moralności za dobro prawne, godne 

ochrony, a jedynie za problem subiektywnego wyboru. Nie chroni się w konse-

kwencji dobra prawnego, tylko ogranicza się do zapobiegania zderzeniu 
sprzecznych interesów. Prawo nie może odwoływać się wtedy do fundamental-

nej wizji sprawiedliwości, a staje się odbiciem dominujących przekonań. (Por. 

Demokracja pluralistyczna a chrześcijaństwo, „Znaki Czasu”, 1988, 12). 
W ten sposób „ostatnim słowem” demokracji współczesnej staje się demo-

kracja… moralna! Czyli relatywizm i… prawo silniejszego! Wracamy do punktu 

wyjścia. Jeśli chrześcijanie ulegną temu demokratycznemu szantażowi, etyka 

Ewangelii zostanie nieodwołalnie zepchnięta do sfery prywatności. I nie ma się 
co oszukiwać, że powróci ona kiedykolwiek w sferę publiczną na drodze demo-

kratycznych uzgodnień. Zapewne, Kościół przetrwa, bo obiecał to apostołom 
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Zbawiciel, ale czy przetrwa Państwo, takie, jakie znamy z historii cywilizacji 

łacińskiej, czy nie stanie się ono nieodwołalnie domeną Księcia Ciemności? 
Na identycznym, co powyżej sygnalizowane, nieporozumieniu opiera się 

też zarzut mojego polemisty odnośnie, postulowanej jakoby przeze mnie, „kon-

fesyjności” naszego ruchu politycznego. Nie pozostaje mi nic innego, jak powtó-
rzyć, że „„katolickość” tę należy rozumieć jako uznanie nakazów etyczno-

religijnych za fundament naszych zasad ideowych i wizji ustrojowej”, a „nie 

wolno tej kwestii wiązać z istotnie osobistym, intymnym wymiarem życia du-
chowego jednostek tworzących ruch”. 

 

III 

 
Najkrótszej repliki wymaga problem sugerowanego przeze mnie modelu nasze-

go ruchu. Wystarczy przeto, iż stwierdzę, że postulowany w moim tekście wzo-

rzec ideowego „zakonu politycznego” nie stanowi wykluczającej kontrpropozy-
cji wobec działań na rzecz utworzenia na szerokiej, choćby i centroprawicowej, 

platformie, stronnictwa politycznego, tylko propozycję równoległą, poszerzającą 

spectrum naszego zainteresowania o tamten, bardziej dalekosiężny i ogólnokul-

turowy horyzont. 
 

 

Przypisy 
 

1 Marian Zdziechowski (1861-1938) – filozof, eseista i literaturoznawca. W latach 

1899-1918 pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem objął katedrę literatury na 
Uniwersytecie w Wilnie, gdzie w okresie 1925-1927 sprawował urząd rektora. Napisał 

m.in. Mesjaniści i słowanofile. Szkice z psychologii narodów słowiańskich (1888), Wizja 

Krasińskiego (1912), Europa, Rosja, Azja. Szkice polityczno-literackie (1923), W obliczu 

końca (1937). 
2 Florian Znaniecki (1882-1958) – socjolog i filozof. W II RP wykładał na Uni-

wersytecie w Poznaniu, stworzył Instytut Socjologiczny i założył „Przegląd Socjolo-

giczny”. Wybuch II wojny światowej zastał go w USA. Do Polski już nie powrócił. 

Początkowo wykładał w Nowym Jorku, zaś w 1940 r. osiedlił się w Urbana i podjął 

pracę na University of Illinois. W 1942 r. otrzymał obywatelstwo amerykańskie. O 

uznaniu, jakim Znaniecki cieszył się w środowisku amerykańskich socjologów, świad-

czy fakt, iż w latach 1953-1954 był przewodniczącym Amerykańskiego Towarzystwa 

Socjologicznego. Napisał m.in. Zagadnienie wartości w filozofii (1910), Humanizm i 
poznanie (1912), Cultural Reality (1919), Upadek cywilizacji zachodniej. Szkic z 

pogranicza filozofii kultury i socjologii (1921), Wstęp do socjologii (1922), Socjologia 

wychowania (t. I, II, 1928, 1930), The Method of Sociology (1934), Social Actions 

(1936), The Social Role of the Man of Knowledge (1940), Cultural Sciences. Their 

Origin and Development (1952), Modern Nationalities (1952). 
3 Zob. przypis 6 w tekście Prolegomena do tez ideowych. 
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ARTYKUŁY HENRYKOWSKIE  

PRÓBA REKONSTRUKCJI FILOZOFII POLITYCZNEJ  
HENRYKA KRZECZKOWSKIEGO 

 

 

 

1. Skojarzenie tego tytułu z historycznymi Artykułami henrykowskimi z 1573 

roku jest zupełnie przypadkowe. Mam bowiem zamiar pisać o Henryku Krzecz-

kowskim, zmarłym niedawno przyjacielu. Jednakże i w tym przypadku tytuł 
zachowuje swój nieco wieloznaczny sens. Oczywiście, w pierwszym rzędzie 

odnosi się do artykułów i książek przez Henryka napisanych, do całej jego twór-

czości literackiej, translatorskiej, eseistycznej, politycznej, a nawet muzykolo-
gicznej, choć akurat na ten ostatni temat niewiele mam do powiedzenia.  

W tekstach tych zawiera się ważne przesłanie. Nie tylko zresztą w tekstach pisa-

nych, a nawet może nie przede wszystkim w nich, gdyż Henryk, będąc człowie-
kiem zanikającej sztuki rozmowy, mistrzem żywego słowa – wielu swych myśli 

nie przelał na papier. Niektórych nie mógł, innych nie chciał, jeszcze innych – 

nie zdążył. Z tych myśli, rozproszonych po czasopismach i książkach, przecho-

wywanych nie dość zapewne pieczołowicie w ulotnej pamięci ludzkiej – wyła-
nia się zdumiewająco jasny i przejrzysty obraz świata. Odsłania się prosty krę-

gosłup zasad dźwigających przekonania i bogatą tkankę poglądów. Z tych myśli 

odczytać można wyznanie wiary Henryka Krzeczkowskiego. Jego – już przy 
tym określeniu pozostanę – „artykuły henrykowskie”. 

2. Poznałem go dopiero wiosną 1981 roku, ale już po paru minutach spę-

dzonych w mieszkaniu przy Czackiego gotów byłem przysiąc, że łączy nas dłu-
goletnia zażyłość. Nie mogłem oprzeć się dziwnemu wrażeniu, że Henryk jak 

gdyby czekał na moje, a później moich przyjaciół, przybycie. Nie było w tym 

nic z telepatii, metempsychozy ani nauk tajemnych o przyciąganiu się dusz. Po 

prostu, w miarę trwania znajomości, która niebawem nabrała cech przyjaźni, 
doszliśmy do wspólnego wniosku, że spotkanie takie było tyleż naturalne, co 

nieuniknione. Okazało się bowiem, że i on wiązał z nim swoje oczekiwania  

i nadzieje. 
Z czasem Henryk począł opowiadać także o sobie i z opowieści tych wyła-

niała się biografia barwna i bujna. Urodził się 19 kwietnia 1921 r. w Stanisła-
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wowie, gdzie ukończył gimnazjum. Wojna i będący jej następstwem exodus 

rzucił go na zesłanie do odległego „posiółka” w głębi Rosji. Stamtąd po najróż-
niejszych perypetiach przedostał się do formowanej w ZSRR polskiej armii,  

z którą następnie przebył szlak bitewny aż do Berlina. Po wojnie został w woj-

sku służąc w Oddziale II Sztabu Generalnego. Był m.in. tłumaczem gen. Eisen-
howera podczas jego pobytu w Warszawie, odbył misję wojskową we Włoszech 

i Anglii. Na początku 1950 r. zrzucił mundur, w tym okresie już właściwie nic 

wspólnego niemający z polskością. Jak twierdził, przy pomocy przyjaciół spro-
kurował sytuację, która spowodowała usunięcie go z armii. Był to czas inten-

sywnej sowietyzacji wojska, wkrótce wchodzącej w stadium procesów Tatara, 

Kirchmayera i innych oficerów. Henryk podjął decyzję: dokonany wybór pozo-

stawił go praktycznie na bruku. Na krótko zdołał zatrudnić się w redakcji radio-
wej, później ratował się korepetycjami z angielskiego, był wreszcie kimś  

w rodzaju ni to woźnego, ni to bibliotekarza w PAN-ie. Po październiku 1956 

roku został sekretarzem redakcji „Europy”, pisma, które w rezultacie nie ujrzało 
światła dziennego. Przez dwa lata pełnił funkcję recenzenta literackiego 

„Expressu Wieczornego”, a w 1957 r. przetłumaczył i wydał Eseje wybrane 

Hazlitta. W połowie lat 60-tych podjął stałą współpracę z „Tygodnikiem Po-

wszechnym”, z czasem zostając członkiem jego redakcji. Swoje teksty publiko-
wał także w „Znaku”, „Twórczości”, „Kulturze” paryskiej, „Ruchu Muzycz-

nym”, Przede wszystkim jednak był wybitnym tłumaczem i edytorem. 

Całość tego bogatego dorobku winien objąć szkic bardziej specjalistyczny. 
Na użytek niniejszych rozważań warto jednak – w największym skrócie – przy-

pomnieć, że Henryk Krzeczkowski swą pracą translatorską przyswoił kulturze 

polskiej dzieła tak znamienite, jak Złota gałąź J. G. Frazera, Mity greckie R. 
Gravesa, Spadkobiercy J. Conrada, Dzienniki G. Byrona, Podróż włoska Goet-

hego, Krucjata w Europie D. Eisenhowera, Dzieje dramatu A. Nicolla, Główne 

nurty myśli amerykańskiej V. L. Parringtona, Elżbieta I J. E. Neale’a. Tłumaczył 

również m.in. Stone’a, Wilsona, Simmonsa, Cheevera, Braine’a, Snowa, Ro-
gnoniego, Calvino, Narayana. Wydał szereg antologii (np. Poeci języka angiel-

skiego wraz z Jerzym S. Sito  

i Juliuszem Żuławskim), prowadził i opracował cenną serię edytorską „Wielcy 
pisarze w oczach krytyki światowej”. Sam był autorem trzech książek Po namy-

śle (1977, Znak), jako XYZ – O miejsce dla roztropności (1979, Odnowa, Lon-

dyn)  
i jako Mikołaj Sawulak – Polskie zmartwienia (1983, Odnowa). Nie zdążył do-

kończyć dzieła wielu lat życia – pracy o Marku Twainie, nie doczekał też uka-

zania się przekładu Mikołaja I, książki, do której przywiązywał wagę szczegól-

ną. Nie zdołał niestety również doprowadzić do końca zbioru własnych esejów 
Egzystencja katylinarna. 

Zmarł po ciężkiej chorobie 28 grudnia 1985 roku. 
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3. Ten intelektualista europejskiego formatu (piszę to z pełnym przekona-

niem a jednocześnie z duszą na ramieniu, mając poczucie, że Henryk zżymałby 
się na takie określenie) w działalności publicznej właściwie nigdy nie tkwił na 

miejscu wyeksponowanym; nie był człowiekiem „pierwszej linii”. Zawsze pozo-

stawał jakby w półcieniu, nie zabiegając o poklask opinii, o tanią popularność. 
Jednakże wpływ, jaki wywierał na wielu ludzi, na całe środowiska – był zupeł-

nie wyjątkowy. Ów wpływ dokonywał się także za pośrednictwem tekstów pisa-

nych, w zasadniczej przecież mierze promieniował z niepowtarzalnej osobowo-
ści Henryka, najpełniej bodaj przejawiał się w bezpośredniej, kameralnej roz-

mowie, której szczególny rytuał tak plastycznie odmalował Marcin Król we 

Wspomnieniu o Henryku Krzeczkowskim
I
. W istocie był to cały, rygorystycznie 

przestrzegany ceremoniał, z nieodłącznym parzeniem wybornej angielskiej her-
baty etc. Rozmowa zawsze miała identyczny przebieg i nie przewidywała od-

stępstw od ustalonej po wsze czasy reguły. Zaczynała się od przedstawienia 

kwestii, z którą rozmówca przychodził, oraz wymiany najnowszych wiadomo-
ści, po czym Henryk czynił krótką pauzę, niedbale zapalał kolejny papieros i 

zatopiony w swoim fotelu – zaczynał mówić, powoli, dobitnie, z namysłem od-

mierzając wyrazy i zdania. Oczywiście, często koloryzował, wszelako – jak 

wspomina Stefan Kisielewski – „Każdy, kto go znał, potrafił z tego wydestylo-
wać rzeczy naprawdę ważne”. Lecz choć potrafił być mistrzem żywego słowa, 

czarującym causerem, to – pozostając pod wrażeniem tego niewątpliwego 

kunsztu – śmiem twierdzić, iż nie uroda języka była w tym najważniejsza. Hen-
ryk starannie dbał o przyprawy i przystawki, stanowiące przecież tylko wytwor-

ną oprawę półmiska, na którym – niemal z regularnością zegarka – wjeżdżało 

danie główne, pod tym względem ten wyrafinowany smakosz dochowywał 
wierności gustom tradycyjnym: była to zawsze – sprawa polska. Wszystko jed-

no, czy punktem wyjścia rozważań czynił politykę amerykańską, obyczaje pro-

fesury oxfordzkiej bądź też historiozofię Sołowjowa – i tak wszelkie wątki nie-

uniknienie splatały się w sedno, czyli Polskę właśnie. Henryk uważał po prostu, 
że nie ma czasu na głupstwa. 

Deseru, a więc dyskusji, obyczaj domu nie przewidywał, można było ją 

podjąć podczas następnej wizyty, gdyż Henryk uważał, iż sprawy zasadnicze – a 
tylko ten kaliber zagadnień wchodził w rachubę – trzeba przetrawić w spokoju i 

z rozmysłem. Toteż wychodziło się z Czackiego z głową nabitą myślami, któ-

rych wstępne „sortowanie” dokonywało się jeszcze przed dojściem do Święto-
krzyskiej. Resztę lekcji odrabiało się w domu, niekiedy w formie pisemnej –  

i ileż to konceptów potrafił taki seans skrzesać, ileż ważnych tekstów zainspiro-

wać! Mogą o tym zaświadczyć choćby liczne dedykacje w Henrykowskim księ-

                                                        
I M. Król, Wspomnienie o Henryku Krzeczkowskim, „Ruch Muzyczny”, nr 4, 16 

II 1986, s. 9-10. 
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gozbiorze. I świadczą – wpisami Czesława Miłosza, Jacka Woźniakowskiego, 

Tadeusza Żychiewicza, Ludwika Erhardta, Marcina Króla i wielu innych, którzy 
poczuwali się do obligu wdzięczności za szczęsny pomysł podsunięty w stosow-

nej chwili, za trafne rozwiązanie, celną wskazówkę, a najczęściej – za przewod-

nią ideę całego dzieła. 
Ale bo też nie spotkałem drugiego człowieka, obdarzonego w tym stopniu 

zdolnością inspiracji, pobudzania innych, twórczego rozniecania uśpionych ta-

lentów. Darem tym Henryk szafował szczodrobliwie, nie skąpiąc nikomu, kto 
tylko chciał słuchać i korzystać. Posiadał zdumiewającą umiejętność momental-

nego docierania do sedna spraw, nurtujących jego rozmówcę; niezawodnym 

ruchem potrącał tę właśnie strunę wrażliwości, która dotąd nastrojona była na 

ton fałszywy lub brzmiała głucho. Nieomylnie odnajdywał drogę do pierwiast-
ków dobra, skrytych w głębinach każdej ludzkiej duszy, nawet jeśli wpierw 

trzeba było odgarnąć zwały umysłowego śmiecia, skorupy ignorancji, złego 

smaku lub też manier niekoniecznie wykwintnych. Potrafił wszelako oddzielić 
ziarno od plew. 

Wynikało to nie tylko z jego inteligencji, mądrości i życiowego doświad-

czenia. Poza tym – choć może: przede wszystkim – Henryk był człowiekiem 

dobrym. Dobrym w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Ta dobroć nie wyczer-
pywała się w nieczynieniu zła i niewyrządzaniu krzywdy. W pierwszym rzędzie 

nakierowana była na innych, dla których Henryk zawsze znajdował czas, radę  

i pomoc, świadczoną w czasach i okolicznościach najmniej sprzyjających. Tro-
skliwie pochylał się nad czyimś bólem czy nieszczęściem, niestrudzony w nie-

sieniu mądrej, niezdawkowej pociechy. Bóg Jeden wie ilu ludziom pomógł wy-

dobyć się z tarapatów, podnieść z upadku, otrząsnąć z apatii; ilu przywrócił wia-
rę w sens życia godziwego. Nie mówię już o rzeczach prozaicznych, choć 

równie nieraz ważnych, jak załatwianie pracy, zdobycie zawodu, nauka języka. 

Nie przystoi pisać o innych – sam mam świadomość, ilu błędów się ustrzegłem, 

o ile więcej głupstw strzeliłbym w życiu, gdyby nie Henryk. 
4. Jeśli idzie o nasze podwórko, właśnie Henryk Krzeczkowski jest jednym 

z ojców duchowych „Polityki Polskiej” – z całym dobrodziejstwem inwentarza. 

Piętno materialne odcisnął na niej dopiero w numerze 7., pomieszczając tam – 
jako Mikołaj Sawulak – Stefana Kisielewskiego traktat o metodzie

II
, ale wszyst-

ko rozpoczęło się znacznie wcześniej, latem a może wczesną jesienią 1981 roku, 

krótko przed jego wyjazdem na Zachód. Któregoś dnia wypatrzyłem na jego 
półce bibliotecznej Alfreda Reguły Historię Komunistycznej Partii Polski z 1934 

r. – i wpadłem w zachwyt; w istocie, książki tej szukałem bezowocnie od dłuż-

szego czasu. Na moje niecierpliwe „pożyczysz, mam nadzieję?” Henryk zmie-

rzył mnie nieskończenie pobłażliwym spojrzeniem, niedbale odparł: „Pożyczę, 

                                                        
II „Polityka Polska”, nr 7, 1985, s. 61-70. 
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pożyczę”, po czym raptownie poderwał się z fotela i z niespodziewanym u niego 

impetem, z furią nieomal, wygarnął tyradę, która wprawiła mnie w osłupienie. 
„Czy wyście powariowali?! – grzmiał Henryk – człowiek myślący powinien od 

czasu do czasu czytać coś więcej, niż tylko kryminały! Jak długo można się tym 

ekscytować, wyciągać ploty z krwawego magla? Tu Łagry, tam czystki, ówdzie 
procesy i dintojry frakcyjne, Leński i Bucharin, Warski i Jeżow, mordują, zsyła-

ją, wykańczają siebie i innych – i co z tego? I czy nie masz wrażania, czytając te 

wielkie GUŁAGI, że to babranie się w gównie? Owszem, trzeba i to czytać, 
trzeba poznawać, od podszewki – ale inaczej! Bez niezdrowej fascynacji tym 

bezmiarem zła, bez podniecania się stosami trupów, bez martyrologii. Spokoj-

nie, rzeczowo i chłodno. Zostawić komunistów samym sobie, bo ich prawdy nie 

są naszymi prawdami, a nasz świat wartości rządzi się innymi zasadami! A może 
czas wreszcie zająć się poważnie sprawami naprawdę ważnymi? Może czas 

najwyższy zainteresować się myślą polityczną, gruntowniej przestudiować histo-

rię i filozofię? Może pora wziąć się solidnie za tradycję narodową? Posłuchać, 
ale nie byle jak, co właściwie ma do powiedzenia Kościół? Pomyśleć  

o sobie, pomyśleć o Polsce! No, a teraz bierz tych swoich komuchów i zjeżdżaj” 

– zakończył ciepło Henryk. 

Na Jego zasadniczą książkę polityczną – O miejsce dla roztropności – skła-
dają się trzy eseje: Nocne rodaków rozmowy, Pokusy i przestrogi, Konieczności i 

obowiązki. Wszystko się zgadza. Tamtego dnia Henryk udzielił przestróg, 

uświadomił konieczności i obowiązki. W pięć minut. W kilku zdaniach. 
Paręnaście miesięcy później ukazał się pierwszy numer „Polityki Polskiej”. 

5. Oczywiście, proces formowania się pisma postępował wielotorowo. Na 

jego powstanie i zawartość złożyła się praca zespołu ludzi. To prawda, Henryk 
przebywając z dala od kraju nie mógł znać naszych zamiarów. Ale – mimo 

wszystko – duchem był obecny przy narodzinach „Polityki Polskiej”, aby już po 

powrocie, roztropną radą, wewnętrzną recenzją, opinią surową, ale zawsze ser-

decznie, bezpośrednio współkształtować jej oblicze. Był dla mnie, dla nas, wiel-
kim, niekwestionowanym autorytetem. Nawet wówczas, gdy spierając się pozo-

stawaliśmy przy swoim, jego zdanie zachowywało ciężar gatunkowy. Nie trzeba 

chyba wyjaśniać, iż wpływ ten wykraczał znacznie poza obszar tego pisma. 
Obejmował zasięgiem szersze inicjatywy i zamysły polityczne. Przenikał sferę 

idei oraz świat wartości. Upewniał co do trafności podjętych wcześniej wybo-

rów, inne znów poddawał krytycznej refleksji. Określał typ wielu lektur  
i medytacji. Pozostawał nie bez znaczenia wobec preferencji estetycznych, ro-

dzaju wrażliwości, stylu myślenia. Ten dług trzeba zacząć spłacać, przy całej 

świadomości, że tak do końca nigdy nie będzie to możliwe. Jednakże jest to 

rzecz widziana właśnie w kategoriach „konieczności i obowiązków”. Coś, co 
zrobić należy nie – a przynajmniej nie tylko – dla spokoju sumienia i osiągnięcia 

komfortu moralnego, lecz w imię dobra wspólnego. Przemyślenia Henryka 
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Krzeczkowskiego powinny stać się własnością ogółu, bowiem stanowią nieba-

nalną część wkładu w polską kulturę i we współczesną myśl polityczną. 
W ramach niniejszego szkicu – wspomnienia pragnę podjąć wstępną próbę 

jej rekonstrukcji. 

6. Podstawy filozofii politycznej Henryka wyrastały z samej istoty chrześci-
jaństwa. U ich źródeł tkwił chrześcijański uniwersalizm, przywracający poczu-

cie ładu doczesnej gmatwaninie spraw ludzkich i światowych. Towarzyszyła 

temu wiara, iż los człowieczy wpisany został w Boski plan ekonomii zbawienia, 
przeświadczenie, że grzech ciąży na całej historii człowieka, będącej nieustan-

nym powtarzaniem dramatu Kainowej zbrodni. Wymazanie tego grzechu jest 

celem, ku któremu człowiek zmierza i tylko uświadomienie sobie tego celu na-

daje sens jego życiu i obiecuje przetrwanie
III

. Odsłania się tu chrześcijański pe-
symizm co do natury ludzkiej. Jednakże pesymizm ów miał w oczach Henryka 

wymiar szczególny. Na marginesie książki Anny i Jerzego Kowalskich Gruce 

pisał:  
 

Wracając do Gruców po przerwie wypełnionej doświadczeniami, które w katego-

riach życia ludzkiego mam chyba prawo nazwać ostatecznymi, zrozumiałem dla-

czego pesymizm Kowalskich jest konstruktywny, dlaczego pomagał przetrwać 

równie skutecznie, jak wielkie dzieła pisane dla podniesienia serc. Wynikał bo-

wiem z przeświadczenia o godności człowieka, której nikomu nie wolno postpo-

nować. Wystarczy to przekonanie, by uchronić się przed wszelkimi bezdrożami ja-

łowej rezygnacji, przed krętymi ścieżkami sofizmatów przeróżnych filozofów roz-

paczy.IV  

 

Pesymizm taki wówczas jest „aktem odwagi”, nie zaś „posłuszeństwem 
modzie”, kiedy dokonuje „uczciwej i nie idącej na żadne ustępstwa konfrontacji 

wizji powstałej w procesie sumiennego poznawania świata z własnym jego ide-

alnym obrazem, który tylko wtedy jest sensowny i mieści w sobie pojęcie god-
ności człowieka, jeśli jest wpisany w plan stworzenia i prawdę Objawienia. Bez 

takiego bowiem wymiaru obraz jest płaski i nieprawdziwy”
V
. 

Świadomość istnienia tajemnicy zawartej w relacji między historią sacra  
a historią profana pozwalała Henrykowi podejmować namysł nad sensem osta-

tecznym bytu jednostkowego i narodowego. W jego mniemaniu istotę napięcia 

sacrum-profanum najtrafniej oddał Romano Guardini
1
, szkicując przyszłościo-

wą, potwierdzoną współczesnym doświadczeniem, wizję tych związków i zależ-
ności:  

 

                                                        
III Po namyśle (dalej: PN), Znak, Kraków, 1977, s. 113-114. 
IV Tamże, s. 38. 
V Tamże. 
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Dogmat przetrwa wszelkie przemiany (…) jednak w sposób szczególny wpłynie na 

zrozumienie nowego sposobu życia. Oczywiście, nie chodzi tu o jakieś „unowocze-

śnienie”, ale o osłabienie treści czy wartości dogmatu. Przeciwnie, silniej zostanie 

zaakcentowany charakter absolutny, bezwarunkowy, tak wypowiedzi jak  

i wymagań. W ten sposób wiara może się ostać w niebezpieczeństwie. W stosunku 
do Boga wystąpi szczególnie element czystego posłuszeństwa, które zdaje sobie 

sprawę, że chodzi o rzeczy ostateczne, i że tylko ono może je urzeczywistnić. Nie 

jakoby człowiek był „heteronomiczny”, ale dlatego, że Bóg jest absolutną święto-

ścią. Jest to więc podstawa bynajmniej nie liberalna, skierowana jest bowiem bez-

warunkowo do absolutu, jest to jednak postawa pełna wolności, której nie krępuje 

przemoc (…) Zakłada to jednak dojrzałość sądu i wolność wyboru. Nie jest to uf-

ność w ogólny porządek racjonalny, ale w Boga prawdziwego i rzeczywistego… 

Stary Testament nabiera tu szczególnego znaczenia: pokazuje on Żywego Boga, 

który przełamuje uproszczenia wynikające z mitów i zwycięża pogańskie potęgi 

polityczne; pokazuje również wierzącego, który opierając się na Przymierzu odnosi 

wszystko do działania Boga. Będzie to miało ważne znaczenie. Im silniejsze stają 
się anonimowe moce, tym bardziej stanowcze będzie „przezwyciężanie świata” 

przez wiarę i przez urzeczywistnienie wolności, w harmonii między wolnością da-

ną człowiekowi, a stwórczą wolnością Boga… Dziwne jest to przeczucie, iż będzie 

mogła realizować się świętość wśród stale wzrastającego ucisku świata. Ów stosu-

nek absolutu do osoby, konieczności do wolności sprawi, że człowiek wierzący bę-

dzie wiedział, czym się kierować, choć nie będzie miał ani własnego miejsca, ani 

schronienia. Umożliwi mu to nawiązanie bezpośredniego kontaktu  

z Bogiem, wbrew wszystkim sytuacjom przymusu i niebezpieczeństwa; umożliwi 

mu we wzrastającym osamotnieniu wśród nadchodzącego świata, osamotnieniu 

właśnie wśród mas i organizacji, pozostać żywą osobą.VI 

 

Niechże usprawiedliwieniem tak obszernego cytatu z księgi wielkiego wi-

zjonera będzie fakt, iż sam Henryk do wypowiedzi tej przywiązywał zupełnie 

zasadnicze znaczenie, wręcz programowe dla swego myślenia. 

7. Uniwersalizm, jak wspominałem, pojmował Henryk na sposób chrześci-
jański: „Punktem wyjścia jest uniwersalizm i on jest celem ostatecznym. Czło-

wiek stworzony na podobieństwo Boże, posiadający duszę nieśmiertelną, jest 

sam w sobie wartością wymierną jedynie w planie stworzenia”
VII

. Tak rozumia-
ny uniwersalizm nie mógł mieć i nie ma nic wspólnego z tzw. „ogólnoludzkim 

humanizmem”, w którym roztapia się zarówno odrębność narodów i kultur, jak 

niepowtarzalna indywidualność osoby ludzkiej. Henryk pokpiwał sobie dobro-

dusznie z tego rodzaju humanistycznych, wszechobejmujących uproszczeń, choć 
zarazem wskazywał już znacznie mniej zabawne ich konsekwencje. Uzmysła-

wiał je na pozornie tylko neutralnym gruncie twórczości literackiej: 

                                                        
VI Tamże, s. 69-70, cytat za: R. Guardini, Koniec czasów nowożytnych. Świat i 

osoba. Wolność, łaska, los, Kraków 1969. 
VII Religijność Krasińskiego, „Znak” nr 244, październik 1974, s. 1310. 
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Kiedy literatura chce być a priori ogólnoludzka, przestaje prawdopodobnie mieć 

jakikolwiek sens. Prowincjonalność jej genetyczna (…) nie przeszkadza nigdy  

w dotarciu do sąsiednich prowincji, chociaż wątpię, czy w ogóle może być prze-

kroczona bariera jednej tradycji kulturalnej… Przed manowcami forsownego eks-
perymentu i ogólnoludzkiej jałowości obroni pisarza historia. Poucza go o jego 

miejscu w niepowtarzalnym procesie.VIII  

 

To miejsce Henryk ilustrował zazwyczaj opowieścią o paru znanych mu 

osobiście Chińczykach, którzy czytywali Homera: „Może źle trafiłem, ale ci moi 

chińscy rozmówcy szczerze przyznali, że nic ich nie obchodzą perypetie Odyse-
usza”

IX
. Przy innej okazji przestrzegał: „Uniwersalizm jest dziś na ustach 

wszystkich. Ale też mamy za sobą bolesne doświadczenia jakich nam przyspo-

rzyło bezprawne posługiwanie się uniwersalistycznymi rzekomo ideami dla 
bynajmniej nie uniwersalistycznych celów”

X
. 

Henryk uważał się za narodowca. Nie nacjonalistę, lecz narodowca właśnie. 

Był przekonany, iż pełny rozwój człowieka, jego realizacja zarówno  
w planie doczesności jak też w wymiarze transcendentnym dokonuje się przede 

wszystkim w narodzie, tej najważniejszej ze wspólnot ludzkich. Głosił takie 

poglądy już w latach 60-tych, a wówczas – w salonach literackich, w politycz-

nych kawiarniach, w środowiskach intelektualnych i artystycznych – nie przy-
sparzały one splendoru, ściągając raczej na ich wyznawcę odium reakcyjności i 

umysłowego prowincjonalizmu, chociaż zdarzały się w takich przypadkach epi-

tety groźniejsze (faszyzm!). Oczywiście, Henryk doskonale zdawał sobie sprawę 
z konieczności poczynienia w tej materii rozróżnień zgoła fundamentalnych i 

dystynkcje takie z całą wyrazistością przedstawiał. Często przestrzegał przed 

absolutyzowaniem pojęcia narodu. Do czego prowadziło rozumienie narodu 

„jako ostatecznego układu odniesienia, jako instancji najwyższej, celu samoist-
nego, samoodradzającego się w swym historycznym bycie pozbawionym trans-

cendencji”
XI

 – świadczyć mogą dramatyczne powikłania moralne najwybitniej-

szych nawet umysłów, Heideggera czy Heisenberga. Jeśli bowiem „patriotyzm 
nie ma być jedynie jakąś przybraną w piękne słowa lub stadne emocje ego-

istyczną postawą plemienną (…), wówczas umiłowanie ojczyzny ziemskiej musi 

wypływać z właściwego zrozumienia funkcji historycznej narodu, który od Boga 
otrzymał swe powołanie i funkcji państwa, które formą narodowej samorządno-

ści”
XII

. Powtarzał często Krasińskiego słowa przestrogi, tak zdumiewająco aktu-

                                                        
VIII PN, s. 43. 
IX Tamże. 
X
 „Znak”, nr 244, s. 1317. 

XI PN, s. 146. 
XII „Znak”, nr 244, s. 1315. 
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alne, po stu z górą latach: „…ty, co tylko powtarzasz „lud, lud” a nigdy „Naród” 

nie powiesz! – ty, co chcesz wielkiej rzeczy przez siebie doczekać a od Boga nie 
poczynasz! (…) ty, co zawiścią zdjęty, starasz się przemienić w prawo wiekuiste 

Postępu i nadajesz nikczemnym chuciom piersi własnej imię Konieczności”
XIII

. 

Właśnie esej Religijność Krasińskiego, odczytany w czerwcu 1974 r. na 
sympozjum myśli społecznej pod patronatem kardynała Karola Wojtyły – uwa-

żał Henryk Krzeczkowski za swoje, bodaj najpełniejsze, ideowe wyznanie wia-

ry. Przedrukowujemy ów zasadniczy tekst w całości (za „Znakiem”), zgodnie 
zresztą z niegdyś przez autora wyrażoną wolą. Mimo to warto i na użytek szkicu 

przytoczyć kilka zdań dla rozumienia całości kluczowych. 
 

Krasiński konkretyzuje konsekwencje wyborów fałszywych, nie precyzuje nato-

miast tego, co określilibyśmy jako rozwiązania pozytywne. Te pierwsze znamy już 

bowiem, w każdym razie mamy przesłanki do ich przewidywania, natomiast te 

drugie są celami okrytymi tajemnicą. Królestwo Boże na ziemi jest ideałem, który 
ludzkość będzie urzeczywistniała rozwijając się zgodnie z zamysłem Bożym, a ten 

jest nam objawiony jedynie w najogólniejszych zarysach, które wypełnimy tre-

ściami będącymi owocami naszej ewolucji ku Dobru.XIV 

 

Mamy tu fundamentalne, o zasadniczej doniosłości rozróżnienie i równocześnie 

zhierarchizowanie pojęć, które ludzkość odkrywała i formułowała w procesie 

swych dziejów. Naród jest kategorią „kreacji Bożej”, państwo formą, w której na-

ród swoje zadania realizuje. To właśnie uporządkowanie wartości staje się punktem 

wyjścia dla jedynie słusznego odczytania historii.XV 

 
Odsłaniając ślepe zaułki ciasnego, zadufanego racjonalizmu, Henryk by-

najmniej nie opowiadał się za irracjonalnością, możliwy konflikt między wiarą i 

rozumem sprowadzając do przyrodzonych naturze ludzkiej wymiarów: 
 

Krasiński jest jak najdalszy od irracjonalizmu, lecz władzę rozumu widzi w jego 

możności odróżniania Zła od Dobra, w zdolności odczytywania ortodoksyjności,  

w zdolności odczytywania woli Bożej z historii ludzkości (…) Historiozofia Kra-

sińskiego dzięki ortodoksyjności wiary Poety, okazuje się po właściwym odczyta-

niu znaczeń ukrytych w terminach i pojęciach współczesnych mu prądów filozo-

ficznych – fundamentem racjonalistycznej chrześcijańskiej doktryny społecznej i 

politycznej.XVI 

 

                                                        
XIII Tamże, s. 1314. 
XIV

 Tamże, s. 1313. 
XV Tamże. 
XVI Tamże. 
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Poza Krasińskim chrześcijańską ideę narodu najpiękniej – zdaniem Henry-

ka – wcielił w słowa Artur Górski
2
 w dziele, którego sam tytuł (Ku czemu Pol-

ska szła) miał charakter historiozoficznej deklaracji:  
Każdy naród, jak karawana, ciągnie ku celom wspólnym, jedne niosąc wonną mir-

rę, inne lotne kadzidło, ci złoto i gronostaje, tamci księgi lub święte zaśpiewy. 

Każdy z głębokiego morza bytu wyławia skarby inne. Ale wszystkie te dary są 

skarbami duszy człowieczej, wszystkie są tylko językami, którymi duch ludzki 

rozmawia z bytem; a co człowieczeństwa tego jest niegodnym, to odrzuci dusza po 

drodze jako obłęd swój, jako obniżenie swojej części.XVII  
 

8. Na gruncie praktycznej polityki Henryk najwyżej cenił myślowy dorobek 

Narodowej Demokracji, a zwłaszcza polityczny geniusz Romana Dmowskiego. 

W postawie tej nie było wszakże nic z bezkrytycznej admiracji. Henryk starał się 
rzecz wyważać starannie i sprawiedliwie, oddzielając niezaprzeczoną wielkość 

tego nurtu od jego równie niewątpliwych małości. U Dmowskiego obok wspa-

niałych rzutów wyobraźni politycznej, możliwych tyleż dzięki wyjątkowej intu-

icji, ile gruntownej znajomości przedmiotu – widział także, głównie w późnym 
stadium aktywności, słabości i błędy, wynikłe zarówno z cech charakteru, jak 

również z mylenia doraźnych wymogów taktycznych z dalekosiężną perspekty-

wą strategiczną. Nakłaniając – nas w pierwszym rzędzie! – do stałej, uczciwej 
refleksji krytycznej tego wątku tradycji, równocześnie uważał go za najważniej-

szy w dziejach polskiej współczesności. Utrzymywał wręcz, iż my, Polacy, ze 

względu na siłę historycznego ciążenia oraz poprzez określony typ mentalności 

zbiorowej, nie mówiąc już o ograniczonych związkach z katolicyzmem ani o 
determinantach geopolitycznych – nie mamy poza wszystkim innego wyboru. 

Henryk gorąco wierzył w przyszłość idei narodowej, oczyszczonej z niegdysiej-

szych deformacji, wciąż żywej i twórczej, wspartej na mocnym fundamencie 
wartości chrześcijańskich. „Do wyobraźni tego narodu nie przemówi żadna 

wielka idea – powtarzał jeszcze w ostatnich miesiącach życia – i żadna nie zo-

stanie zrozumiana”. 
Jako jeden z pierwszych publicznie domagał się przywrócenia świadomości 

zbiorowej także i tej, w życiu oficjalnym i nieoficjalnym doszczętnie zmistyfi-

kowanej tradycji. Pisał: „Mężowie stanu są zawsze postaciami kontrowersyjny-

mi, ale należą do historii. W podręcznikach historii, z których uczy się nasza 
młodzież, nazwiska Piłsudskiego i Dmowskiego w takim właśnie kontrowersyj-

nym kontekście figurują. Ale dlaczego nie ma ich w wypisie z literatury pol-

skiej? Inne są spory z mężami stanu, kiedy wykuwają ogniwo historii narodo-
wej, inne kiedy są przekaźnikami narodowego mitu. Kultura polska służy przede 

wszystkim Polsce i tylko przyczyniając się do tej wielkości może być usłyszana 

                                                        
XVII PN, s. 146, cytat za A. Górski, Ku czemu Polska szła, Lwów, 1938. 
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na świecie. Wszelkie inne jej sukcesy zabawą jednego karnawału”
XVIII

. Wiele lat 

później odpowiadając na ankietę pisma „Res Publica”, pośród trzech najważ-
niejszych dlań książek polskich wydanych poza krajem, wymienił trzy pozycje: 

Mariusza Kułakowskiego/Józefa Zielińskiego Roman Dmowski w świetle listów 

i wspomnień, Wojciecha Wasiutyńskiego Źródła niepodległości, Marcina Króla 
Style politycznego myślenia. W uzasadnieniu pisał: „Z dzieła Zielińskiego wyła-

nia się sylwetka męża stanu, który świadomy ciążącej na nim odpowiedzialności 

unikał powodowania się odruchami emocjonalnymi, przywracał zdrowemu roz-
sądkowi należne mu, u nas lekceważone prawo, odnosił się nieufnie do wszel-

kich poczynań pochopnych, a to wszystko dzięki temu, że tradycję uważał za 

zespół wartości, nie zaś dowolnie wybieranych i dowolnie interpretowanych 

antecedensów (…) Książka ta jest pierwszą tak świetnie zrealizowaną próbą 
uzasadnienia prawa na miejsce w kanonie „Ludzi żywych” inspiratora nowego 

myślenia politycznego w Polsce”
XIX

. W drugim przypadku wyjaśniał: „Poglądy 

Wasiutyńskiego, wolne od doktrynerstwa, torują drogę jakże potrzebnej polemi-
ce z postawami agresywnej obrony anachronizmów  

i aktywizmów przeróżnej proweniencji”
XX

. 

Jeden z moich przyjaciół (któremu zresztą zawdzięczam poznanie Henry-

ka), z lekka podówczas marksizujący krytyk literacki, wspomina, jak z końcem 
lat 60-tych przyszedł na Czackiego po kolejną porcję książek do pożyczenia  

i zapytał „o coś z Kołakowskiego”. Henryk zmierzył go charakterystycznym, 

troskliwie ironicznym spojrzeniem i odparł: „Kołakowski, Kołakowski, ciągle 
Kołakowski. Mój przyjaciel, wielki umysł, ale coście się tak uwzięli na ten 

marksizm, tak jakby nic ciekawszego na świecie nie było? No, dobrze, masz 

swojego Kołakowskiego, tylko czytaj go bardzo uważnie, bo pisze o wyjątkowo 
ważnych rzeczach”. Po czym zdjął z półki dwa tomy Kołakowskiego o Dmow-

skim i wręczył je memu przyjacielowi, który podczas zdumiewającej dlań lektu-

ry – jak mówi – „stracił rezon, ale nabrał rozumu”. 

9. Trzecim – obok chrześcijańskiego uniwersalizmu i idei narodowej – fila-
rem dźwigającym filozofię polityczną Henryka Krzeczkowskiego był z pewno-

ścią konserwatyzm. Ów trzeci filar nie sterczał na uboczu, niczym odosobniony 

monument czasów i spraw przebrzmiałych. Nie był kolumną strzaskaną wybu-
chem nowoczesności. Przeciwnie, mimo upływu lat, nadal wznosił się z nieco 

staroświecką godnością. Podobnie jak pozostałe elementy tej spoistej harmonij-

nej budowli, wspierał się bowiem na mocnym fundamencie wiary.  
Konserwatyzm Henryka był w istocie integralny. Na zewnątrz przejawiał 

się w ubiorze, gustach estetycznych, sposobie bycia, niepowtarzalnej solenności. 

                                                        
XVIII Tamże, s. 8. 
XIX „Res Publica”, nr 8, Warszawa 1981, s. 135. 
XX Tamże. 
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To wszystko harmonizowało ze zwartym systemem przekonań. Sam o sobie 

mówił:  
 

Jestem z natury, ale przede wszystkim w wyniku przemyśleń człowiekiem zacho-

wawczym. Szanuję rozum dany mi przez Opatrzność i świadom jestem ograniczeń. 

Moja zachowawczość podpowiada mi, że nie można bezkarnie przyjmować do 

wiadomości oczywistego przecież faktu, że wszystko co ludzie zrobili, ludzie mogą 

zmienić. Podpowiada mi również, że zmiany rewolucyjne są zazwyczaj nieopłacal-

ne zarówno w rachunku doraźnym, jak i historycznym. Rewolucji nie uważam za 

najlepszy sposób dokonywania jakichkolwiek zmian, ponieważ rewolucje z reguły 

są dziełem ludzi przekonanych o tym, że zjedli wszystkie rozumy i w ten sposób 
wyzwolili się z „niewoli” nie tylko prawd objawionych, ale i zwykłego rozsąd-

ku.XXI 

 

Wspomniałem już o stosunku, jaki Henryk żywił do tradycji. W ślad za 

Pawłem Hertzem sądził, iż „spór o tradycję jest sporem o rozumienie teraźniej-

szości. Najbardziej to może dowodna oznaka żywotności narodu, który tradycji 
swej nie uważa za martwy przekaz czy też balast, lecz traktuje ją jako funda-

mentalną wartość w systemie kultury narodowej, wartość żywą, a więc wymaga-

jącą stałego przymierzania się do niej”
XXII

. Henryk wielokrotnie powtarzał, że 
krótki oddech, łapanie powietrza w nieustannym wyścigu z czasem przemijają-

cym, nie sprzyja refleksji poważnej i pogłębionej. A on był długodystansowcem 

w sposobie pojmowania historii, polityki, kultury. Myślał w kategoriach długich 

koniunktur. Kiedyśmy jakiś koncert polityczny obracali w wyobraźni, zawężo-
nej do perspektywy roku, mawiał: „Ależ to dopiero po dwudziestu latach okaże 

się, czy rzecz miała jakiś sens! A może po pięćdziesięciu? Nie śpieszcie się. 

Macie dużo czasu”. 
Jego konserwatyzm składał się również z niewielu przywilejów i wielu 

obowiązków. Z powinności, jakie człowiek dojrzały, a więc odpowiedzialny, 

winien jest religii, moralności, narodowi, rodzinie, państwu, wreszcie bliźniemu. 
Ucieczkę od odpowiedzialności uważał za najbardziej niedopuszczalną formę 

eskapizmu, za coś, co „nie przystoi poważnemu mężczyźnie”. W tym kontekście 

podziwiał odwagę i jasność wyboru Evelyna Waughna
3
, który swój akces do 

katolicyzmu przypłacił niechęcią liberalnej krytyki: „Waugh znalazł się w nieła-
sce literackiego establishmentu drugiej połowy naszego stulecia, bo wolał stałe 

światło lampy znowu płonącej w Brideshead od migotania błędnych ogników 

kuszących na manowce wolności od historii, od odpowiedzialności, od wyrze-
czeń i cierpień”

XXIII
. Jeśli mówiło się o Henryku, że był gentelmanem  

                                                        
XXI Sceptycyzm ze szczyptą optymizmu, [w:] „Głos Wolny”, nr 10, Gdańsk, 22 

września 1981; także [w:] „Tygodnik Powszechny”, nr 38, 20 września 1981. 
XXII PN, s. 31-32. 
XXIII Tamże, s. 125. 
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w każdym calu, to nie tylko z racji noszonych przezeń ze staroświecką elegancją 

flanel, tweedów i butów firmy C. Coombs (mawiał: „Buty noszę co najmniej tak 
długo, jak własne poglądy, i jednych i drugich nie oddaję do podzelowania przed 

upływem dwudziestu lat; w przeciwnym razie nie są wiele warte”), ile  

z powodów, które Faulkner wyłuszczał tak celnie, jakby miał właśnie przed 
oczyma Henryka Krzeczkowskiego: „Gentleman nigdy nie zapomina swej prze-

szłości. Gentleman potrafi przeżyć wszystko. Potrafi wszystkiemu spojrzeć  

w oczy. Gentleman przyjmuje odpowiedzialność za swoje czyny i bierze na 
swoje barki ciężar ich konsekwencji, nawet jeśli sam nie był inicjatorem tych 

czynów”
XXIV

. Henryk był gentlemanem ponad wszelką wątpliwość. 

Konserwatyzm jego gustów literackich wykraczał daleko poza domenę es-

tetyczną. Tak było chociażby w przypadku Jarosława Iwaszkiewicza, istotę 
twórczości którego Henryk pojmował dogłębnie: „Widzę w niej bowiem naj-

głębszy bodaj w literaturze współczesnej opis wrażliwości narodowej zmieniają-

cej się, a jednak niezmiennej. A ta wrażliwość jest przecież jednym z najważ-
niejszych elementów substancji, której zachowanie jest warunkiem przetrwania 

narodu pod naporem przemijających konieczności historycznych. Dzięki tej 

wrażliwości posłuszeństwo nakazom instynktu samozachowawczego staje się 

czymś więcej niż odruchem obronnym, staje się składnikiem wiary w przezna-
czenie narodu”

XXV
. Gdyż wrażliwość ta – precyzował – nie jest sentymentem, 

odruchem uczuciowym, lecz następstwem głębokiego zrozumienia i zaakcepto-

wania wartości, których realizacja jest treścią powołania narodu, zmierzającego 
w swej historycznej wędrówce ku celom, o których myślał i o których spełnienie 

modlił się Henryk Sandomierski
4
 – „że kraj będzie szeroki i wolny jak ta woda, 

że cesarza nie będzie w Europie i wszystkie ludy będą równe klęczały przed 
tronem Chrystusowym”

XXVI
. Henryk do końca pozostał wierny takiemu odczy-

taniu Iwaszkiewiczowskiego przesłania; twórczość tę poważał wbrew zmiennym 

i kapryśnym notowaniom krytyczno-literackiej giełdy. Jej konsekwentny, epicki 

nurt przedkładał ponad rwący niespokojnie potok nastrojonej na wysoki morali-
zatorski ton prozy Jerzego Andrzejewskiego: „Iwaszkiewicz daleko ostrożniej 

niż inni pisarze przyznaje sobie prawo kwalifikacji moralnej. U niego rozróżnie-

nie sławy i chwały wypływa z zasadniczo odmiennej oceny życia, niż rozróżnie-
nie popiołu i diamentu”

XXVII
. W tym miejscu Henryk przeprowadzał znamienną 

cezurę pomiędzy „sławą, czyli indyferentnym moralnie efektem ludzkiego dzia-

łania”, a „chwałą, czyli niewątpliwą wartością moralną”. Rzecz nie polega na 
pochopnym ferowaniu ocen i wyroków, dzieleniu na „popiół” i na „diament” – 

sens najgłębszy tkwi w „przekonaniu, że nad gestami i świadomością góruje 

                                                        
XXIV Tamże, s. 78. 
XXV Tamże, s. 160. 
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przemożna wola trwania choćby na samym dnie piekieł. Oczywiście – dopowia-

dał słowami Henryka Berezy – tak długo, jak długo nie zaprzeda się duszy dia-
błu. Ale to u Iwaszkiewicza nie wchodzi w rachubę”

XXVIII
. Od tego zdania nie 

odwiodą Henryka nawet wątpliwe niekiedy gesty, jakie wybitny pisarz wyko-

nywał od czasu do czasu pod adresem komunistycznej władzy. Zbywał je mach-
nięciem ręki, traktując je jako prowizoryczny parawan, za którym działy się 

sprawy naprawdę ważne dla kultury i świadomości narodowej. Myślę, że w su-

mie miał rację. Sztukę tłumaczenia, którą posiadał w stopniu tak mistrzowskim, 
interpretował także w kategoriach odpowiedzialności moralnej przede wszyst-

kim: „Taka identyfikacja (tłumacza z pisarzem) jest zawsze wyborem moral-

nym. Dlatego nieufnie będziemy odnosić się do tłumacza, który sprawiwszy się 

z powieścią Tołstoja, zabiera się do tłumaczenia Dostojewskiego, który uważa, 
że można tłumaczyć Hemingwaya na równi  

z Faulknerem, Tomasza Manna i Brechta”
XXIX

. 

10. Będąc „chrześcijańsko-narodowym konserwatystą”, musiał być Henryk 
Krzeczkowski również i „państwowcem”. „Problem państwa i polskiej racji 

stanu – pisał w swym wspomnieniu Aleksander Hall – stanowi niewątpliwie 

główną oś jego politycznej publicystyki i chyba najczęstszy temat rozmów  

z przyjaciółmi”
XXX

. Tak było w istocie, chociaż Henryk częściej może posługi-
wał się pojęciem „interesu narodowego polskiego”, niźli określeniem „polska 

racja stanu”. W każdym razie idei państwa przypisywał w myśli politycznej 

miejsce szczególne. Przymierzał się do próby przyswojenia polskiemu czytelni-
kowi dzieła w tej kwestii zaliczanego do kanonu lektur obowiązkowych – Idei 

racji państwowych Meinecke’go. Nie zdążył. 

Najbardziej lapidarny pogląd na istotę wzajemnych związków narodu  
i państwa wyłożył Henryk w przytaczanej już, klasycznej pracy o religijności 

Krasińskiego: „Formując państwa, które są „utworu ludzkiego”, narody nasycają 

treść swych dziejów polityką. Ona zaś zależy od charakteru państw. Skoro naro-

dy są „kreacji Bożej”, to „nie państwo bez narodowości, ale narodowości upań-
stwowione jedne tylko mogą być chrześcijańskimi, czyli należeć do składu po-

wszechnej ludzkości (…) Państwo utworu ludzkiego rozszarpać byłoby to poli-

tyczną zbrodnią; ale narodowość świętą rozebrać i chcieć zabić, kiedy bez niej 
obejść się nie może urzeczywistnienie idei ludzkości na ziemi, jest targnięciem 

się przeciw prawdzie Bożej – prawdzie wiecznej: jest świętokradztwem. Tak 

samo jak z drugiej strony – nieuznanie tego gwałtu, opieranie się tej bezbożności 
jest Religią”

XXXI
. Wizję państwa idealnego odczytywał, podobnie jak Ignacy 

                                                        
XXVIII Tamże. 
XXIX Kilka uwag o odpowiedzialności tłumacza, [w:] Przekład artystyczny – nad-

bitka, Ossolineum 1975, s. 143. 
XXX A. Hall, Henryk Krzeczkowski, „Przegląd Katolicki”, nr 3, 19 stycznia 1986. 
XXXI „Znak”, nr 244, s. 1309-1310. 
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Chrzanowski
5
, z Kazań sejmowych Skargi: „Na sześciu głównych podstawach 

winien wznosić się gmach państwa, którymi są miłość ojczyzny, płynąca z niej 
zgoda współobywateli, religia katolicka, silny rząd, prawa sprawiedliwe  

i płynąca z nich moralność poddanych”. Od państwa zaś domagał się, by „nie 

rządziło się jedynie interesem państwowym, racją stanu, wyższą ponad wszyst-
ko, nawet ponad prawa ludzkie i boskie, ale żeby kierowało się pierwiastkiem 

idealnym, prawem miłości Boga i człowieka”. Naruszenie każdej  

z tych zasad musiało nieuchronnie przywieść do klęsk, które proroczo przepo-
wiadał

XXXII
.  

Bliska mu była tradycja państwa jako „towarzystwa pożytku”, idea nawią-

zująca do polskiej myśli politycznej XVI wieku. Owa „idea państwa”, stawiają-

ca sobie za cel urzeczywistnienie „dobrego i szczęśliwego życia”, została w 
Polsce – jak pisze Klaudiusz Backvis – „potraktowana zupełnie serio (…) wy-

ciąga się  

z niej wniosek, że w państwie, które dąży do takiego celu, potęga nie może mieć 
znaczenia kosztem sprawiedliwości… Widzimy tu dlaczego pokojowa rewolucja 

XVI wieku naprawdę przyniosła Polakom wolność i wszczepiła im na zawsze 

pragnienie obrony wolności lub jej odzyskania (…) Polska myśl polityczna po-

suwa się aż do odrzucenia wszelkiego automatyzmu, a więc również całego 
„przeznaczenia” związanego z systemem odpowiednich instytucji. Złudzeniem i 

tchórzostwem jest chęć zrzucenia na domniemany „los” instytucjonalny odpo-

wiedzialności za to, co może się zdarzyć, i to, co ludzie będą robić lub to, czego 
nie będą robić, będzie zależeć wyłącznie od nich i oni będą za to  

w pełni odpowiadać wobec historii”
XXXIII

. 

W odniesieniu do współczesności Henryk podkreślał z całym naciskiem, że 
„w XX wieku utrata państwowości grozi przekreśleniem bytu narodowe-

go”
XXXIV

. Ubolewał nad każdym przejawem atrofii instynktu państwowego. 

Kapitalną ilustrację polskiej w tym względzie niefrasobliwości wyłowił z Marii 

Dąbrowskiej Przygód człowieka myślącego: 
 

Gdy w powieści przyzwoici Polacy dyskutują przed wojną o polityce, zachwalając 

na różne głosy swój umiar i dystans, „druzgocąc politykę władz” i usprawiedliwia-

jąc nią swą wygodną nieobecność, właśnie obcy wypomina im niekonsekwencję: 

„Jeżeli uważacie, że państwo liszniaja driań, tak zaczem wy…daże krow proliwali, 

cztoby u was było państwo? A jeżeli państwo nieobchodimo, to trzeba zgodzić się, 

że ono postępuje według metod, które mu są właściwe”. „A my według metod, któ-

re nam są właściwe” – odpowiada Polak. Emigrantowi rosyjskiemu nie pozostaje 

nie innego, jak stwierdzić: „Nu, czort waz’mi… A swoją drogą, ja polski państwo-

                                                        
XXXII PN, s. 23. 
XXXIII Tamże, s. 185. 
XXXIV Polska, Niemcy i inni, „Res Publica”, nr 2, 1979, s. 94. 
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wiec, a wy come je le dis toujours, trawożerne pięknoduchy i chcecie, żeby pań-

stwo było trawożerną sielanką. A wy dałżny paniat, czto eto niemyslimo… Nastało 

mgnienie ciszy, wszystkim się wydało, że mówi do nich bezwidny przedstawiciel 

byłych władców Polski, który dobrotliwą ironią poucza szamoczącego się z „nawą 

państwową” świętego wyzwoleńca.XXXV 
 

Chwila zamyślenia – komentuje Henryk – szybko przemija i bohaterowie wraca-

ją do swoich spraw powszednich w świecie, który „wydaje się znakomitym po-

mysłem skomponowanym przez wesołego Pana Boga”. 
Jednakże nawet jeśli ów instynkt ożywał w chwilach śmiertelnego zagroże-

nia (np. w 1939 r. „wręcz instynktownie podjęta decyzja utworzenia podziemne-

go państwa z wszystkimi jego atrybutami”
XXXVI

), to przecież na dzień pozosta-

wał, i w gruncie nadal pozostaje w głębokim uśpieniu. Henryk nie miał żadnych 
złudzeń co do charakteru polskiej „niesuwerennej państwowości”, ale nawet 

taką jaka jest, chromą i kaleką, uznawał za wartość w naszych warunkach nieba-

gatelną. „Sami nie wiecie, co posiadacie” – mawiał niejednokrotnie, próbując w 
ten sposób uzmysłowić wszelkim „niezłomnym”, że właśnie to państwo („bo 

akurat nie ma pod ręką innego”) powinno być podstawą i punktem wyjścia myśli 

o naprawie Rzeczypospolitej, a w perspektywie – odzyskania  
w pełni suwerennego bytu. „Ważniejsza od ram zewnętrznych państwa jest jego 

wewnętrzna treść – powtarzał – a na nią możemy wpływać w niemałym stop-

niu”. Sądził zresztą, iż to państwo, rządzone przez komunistów, stanowi swoisty 

fenomen wewnętrznej koegzystencji sił wzajemnie sprzecznych, od dziesięcio-
leci sprzężonych wspólnym poczuciem konieczności utrzymania choćby najbar-

dziej nawet chwiejnej – ale jednak równowagi. Pisał o tym  

w swym ostatnim tekście dla „Polityki Polskiej”, podnosząc „wyjątkowość na-
szego kraju, w którym zdołał się ukształtować pewien modus vivendi między 

rządzącymi a rządzonymi, modus vivendi chroniący społeczeństwo przed wyna-

rodowieniem, naród przed kompletnym uwiądem więzi społecznych i, co naj-

osobliwsze, władzę przed samolikwidacją. Być może mamy więcej roztropności 
niż myślimy, niż inni nam przyznają. Roztropność dowodzi siły instynktu samo-

zachowawczego narodu, który swymi korzeniami wrasta głęboko w chrześcijań-

ską wizję człowieka i w europejskie rozumienie narodowej samoświadomo-
ści”

XXXVII
. To wszakże zaledwie minimalny, chociaż nieodzowny, poziom, twar-

da płaszczyzna odbicia. Potrzeba teraz tego, co od początku próbuje robić Stefan 

Kisielewski, mianowicie „stałego pobudzania tego instynktu i przekuwania go w 
świadome przestrzeganie obowiązujących Polaka nakazów i zakazów, prze-

                                                        
XXXV PN, s. 49-50. 
XXXVI

 „Res Publica”, nr 2, 1979, s. 94. 
XXXVII Stefana Kisielewskiego traktat o metodzie, „Polityka Polska”, nr 7, s. 

70. 
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kształcanie bodźców wysyłanych przez ów instynkt na przemyślane  

i skuteczne działania”
XXXVIII

. 
11. „Zdrowy instynkt narodu” – takich określeń nie uświadczysz w wy-

kształconym, dobrze ułożonym towarzystwie, gdzie górny pułap dyskusji mieści 

się w wysokich rejestrach „ogólnoludzkiego humanizmu”. Henryk Krzeczkow-
ski nie dbając o zarzuty „mistycyzującego, neoendeckiego barbarzyństwa”, kalał 

usta paru jeszcze brzydkimi wyrazami. Takimi jak „interes narodowy” lub nawet 

– horrendum! – „narodowy egoizm”. Nie czynił tego bynajmniej dla potrzeby 
uprawiania prowokacji intelektualnej czy epatowania publiczności… Dla niego 

te pojęcia miały głęboki sens. 

Analizując stosunek Zachodu do Polski w latach 40-tych, dochodził do na-

stępujących spostrzeżeń:  
 

W rezultacie cały ten powikłany proces popychał do pełnej identyfikacji ośrodków 

dyspozycyjnych emigracji z polityką amerykańską, zaś administracji krajowej z po-

lityką sowiecką. Mógł jednak już wówczas uważny obserwator dostrzec, że społe-

czeństwo w znakomitej swej większości zachowuje rezerwę i zapatruje się scep-

tycznie na wszelkie tego rodzaju wybory postaw i metod działania. Działał tu za-

pewne zdrowy instynkt, który kazał wystrzegać się iluzji, kategorycznie odrzucał 

naiwne argumenty o dobrej woli i szlachetnych intencjach w polityce, przypominał 

o twardych prawach nią rządzących, o jej pryncypiach głoszących, że tylko w tej 

mierze będziemy mogli bronić interesów, w jakiej stanowić będziemy realną siłę 
lub choćby czynnik rzeczywiście odgrywający jakąś samodzielną rolę, a zatem 

mogący stawiać pewne warunki i regulować swe stosunki z potencjalnymi sprzy-

mierzeńcami na trzeźwej zasadzie do ut des.XXXIX 

 

Podobne uwagi odnosił Henryk do innych epizodów i całych okresów na-

szej najnowszej historii. W odniesieniu do nader surowo przezeń osądzanych 
postaw elit intelektualnych (zarówno w czasach stalinizmu, jak i po 1953 r.), elit 

pozbawionych właśnie owego „zdrowego instynktu”, pisał: „To prawda, że 

uczciwa postawa elity intelektualnej w l. 1954-56 nie zaważyłaby na doraźnym 

kształtowaniu się kryzysu październikowego, (…) umożliwiłaby jednak jaśniej-
sze sprecyzowanie podziałów światopoglądowych, zdarłaby pozory totalnej 

akceptacji systemu przez naród i co najważniejsze, ustanowiłaby punkt wyj-

ściowy dla długofalowych przemyśleń, których owocem mogłyby być sprecy-
zowane programy polskiej polityki (…) Taki ruch umysłowy zmusiłby (być 

może) Gomułkę do większej ostrożności, a nawet mógłby stać się przesłanką dla 

ewolucji systemu władzy”. Trudno się zatem dziwić, iż „oczywistym skutkiem 

bankructwa postawy zajętej przez elitę umysłową już w pierwszych latach „od-
wilży” było zepchnięcie jej na margines społeczny w latach 1966-69, doszczętne 
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388 TOMASZ WOŁEK 
 
 

jej rozgromienie, któremu społeczeństwo przyglądało się biernie nie poczuwając 

się do żadnych z nią związków”, również „kręgi młodzieży, podatne na jej 
wpływy, sformułowały swój protest „marcowy” w terminach tak obcych 

wszystkiemu, co nurtowało naród, że nie mogły nawet liczyć na czysto odru-

chowy protest przeciwko bezprawiu policji oraz bezwzględnemu likwidowaniu 
resztek samodzielności akademickiej. Punktem kulminacyjnym tej dezintegracji 

środowisk intelektualnych i dowodem ich definitywnej samo-kompromitacji 

było milczenie, jakim one zareagowały na masakrę robotników Wybrzeża”
XL

. 
Henryk Krzeczkowski jako bodaj pierwszy od czasów Zygmunta Balickie-

go
6
 polski myśliciel polityczny, wydobył z zapomnienia doszczętnie zmistyfi-

kowane pojęcie „egoizmu narodowego” i przywrócił je świadomości publicznej 

w kształcie wolnym od dwuznaczności. Tak uzasadnia swą opcję:  
 

Chronicznym błędem (…) całego naszego myślenia politycznego jest identyfiko-

wanie naszych interesów z interesami tych, których uważamy za rzeczywistych lub 

potencjalnych sojuszników, innymi słowy przeświadczenie o politycznej sensow-

ności hasła „za waszą i naszą wolność” – w tej właśnie kolejności. A przecież tro-

ska i dbałość o własne interesy jest w polityce bardziej skutecznym argumentem od 

najbardziej szlachetnych intencji. Nie oznacza ona bynajmniej rezygnacji z moral-

nych celów i etycznych zasad postępowania; wręcz przeciwnie, na tych właśnie 

szczytnych pryncypiach winien zasadzać się „egoizm narodowy”, jedyna bodaj po-

stawa mogąca przekonać świat o naszym prawie do istnienia, nas zaś uchronić 
przed manowcami myślenia utopijnego. Rozumny „egoizm narodowy” umożliwia 

jasne sprecyzowanie celów, wyraźne wytyczenie strategii i taktyki działania poli-

tycznego, wybór sojuszników i rozpoznanie wrogów. Zapobiega on złudnemu iden-

tyfikowaniu interesów własnych z obcymi, lecz jednocześnie pozwala dostrzec ich 

realne zbieżności. Ten właśnie rozumny „egoizm narodowy” kazał przed wiekami 

dokonać opcji na rzecz kultury śródziemnomorskiej i w ten sposób zapewnił nam 

zachowanie własnej identyczności w nieustannym starciu  

z dwiema ościennymi kulturami. Czasy nowożytne sprzyjały zaciemnieniu tego 

faktu podstawowego dla naszego samodzielnego bytu. (…) W społeczeństwie pol-

skim… świadomość niebezpieczeństwa była zawsze żywa. Na jej straży, kiedy za-

wodziły elity polityczne i intelektualne, stał niezmiennie Kościół. Przejawiała się 
ona w wystrzeganiu się bezmyślnego naśladowania sąsiedzkich wzorów, fascynacji 

ościennymi radykalizmami i nihilizmami, w szukaniu inspiracji w źródłach,  

z których wywodziła się europejska, w naszym rozumieniu, tradycja. I jeśli nawet 

zdarzyło się, że niekiedy owa przezorność przybierała formy nazbyt skrajne, to 

przecież było to uzasadnione doświadczeniem uczącym, że w chwilach osłabienia 

organizmu narodowego naturalne procesy osmozy przeradzają się w złowrogi pro-

ces zatruwania najwątlejszych, najmniej odpornych tkanek.XLI  

 

                                                        
XL Tamże, s. 81. 
XLI „Res Publica”, nr 2, 1979, s. 92-93. 
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Z przemyśleń tych płynie wniosek następujący: 
 
Tylko rozumny „egoizm narodowy” umożliwia spokojną i rzeczową analizę do-

świadczeń i wyciąganie z nich właściwych wniosków. Chroni on przed przerostem 

emocjonalnych odruchów i przed racjonalistycznym otumanianiem. Rozpatrywane 

przez pryzmat rozumnego „egoizmu narodowego” nauki drugiej wojny światowej 

mogą stać się przesłankami rozumnego myślenia o przyszłości, wolnego od chciej-

stwa i sentymentalizmu, nie podatnego na jakiekolwiek nieuczciwe manipula-

cje.XLII 

 

Ów zdrowy, egoistyczny instynkt narodowy pozostawał wśród przytłacza-
jącej większości intelektualistów w głębokiej pogardzie. Henryk nigdy nie za-

pomniał tej formacji postawy, jaką zajęła ona w obliczu uderzenia rodzimych 

stalinistów w dwa bastiony „reakcji”: Kościół (aresztowanie Prymasa) i wieś, 

próbując ostatecznie rozłupać znienawidzony, „Bogoojczyźniany” syndrom 
„Polaka-katolika”. Sprawa ta „wydobyła na wierzch dawne argumenty niegdy-

siejszych „liberałów i postępowców”, że jednak komuniści, mimo wszystkie 

błędy i wypaczenia dokonali (…) wiele dobrego, wydobywając Polskę z wielo-
wiekowego zacofania i w gruncie rzeczy reprezentując myślenie światłe i postęp 

w przeciwieństwie do wsi i Kościoła, będących ostoją „ciemnogrodu”, twier-

dzami wstecznictwa i wylęgarniami nacjonalizmu”
XLIII

. Ten właśnie okres, w 

jego mniemaniu, najwyraźniej ujawnił „nieuchronność tak licznych konwersji 
komunistycznych oraz ich uwarunkowania przez światopoglądowy rodowód 

radykalizującej demoliberalnej formacji 20-lecia międzywojennego”
XLIV

. 

W tej miażdżącej ocenie nie pobrzmiewały bynajmniej tony sarkastyczne-
go, w gruncie rzeczy łatwego tryumfalizmu ani mściwej satysfakcji, z jaką nie-

którzy Katoni przyjmują finał procesu dowodowego wytoczonego historii.  

W istocie Henryk bolał nad owym dramatycznym rozdarciem wybitnych nieraz 
umysłów, których „niepewność społeczna, poczucie oderwania od gleby rodzi-

mej, kompleksy wywołane żądzą władzy i sukcesu doraźnego” – „wyrastały z 

głęboko zakorzenionej w liberalnym i racjonalistycznym myśleniu pogardy dla 

historii i tradycji, z intelektualnej pychy”
XLV

. 
Ten dramat bywał udziałem ludzi wielkiej miary, także w planie etycznym 

godnych najwyższego szacunku. W jakiejś mierze dotyczył on nawet tej, która 

ostatecznie spoczęła „w trumnie na wysokim katafalku w katedrze warszaw-
skiej”: „Ostatnie dzieło Marii Dąbrowskiej (Przygody człowieka myślącego) jest  

w swej ułomności świadectwem straszliwej samowiedzy pisarza i człowieka 

                                                        
XLII Tamże, s. 93-94. 
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(…) Wariant, który otrzymaliśmy, pozostanie w literaturze polskiej jako kolum-

na strzaskana przez historię”
XLVI

. Obraz rzeczywistości, myśli oraz pojęć, który 
pozwala kreować epicka wszechwiedza autorki: 

 

jest to przecież dobrze nam znane rozumienie świata odziedziczonego po pozyty-

wizmie, zmodyfikowane swoistym odczytaniem Bergsona, poszerzone o progra-

mowe roszczenia nowej sztuki i konstatacje nowej psychologii, wrogie wszelkiej 

metafizyce, wierzące bezgranicznie we władzę ludzkiego rozumu. Jest to wiara w 

dobroć pojmowaną jako poskromienie przywar człowieka przez rozum tryumfują-
cy. W literaturze powstałej z tej inspiracji filozoficznej nie ma miejsca dla Szatana, 

a Bóg występuje tylko w roli mitu narodowego. Już dawno po ukazaniu się pierw-

szych tomów Nocy i dni, Stanisław Piasecki wypominał Dąbrowskiej, że w jej 

pięknym i szczegółowo opisanym pejzażu polskim zabrakło tak bardzo przecież 

widocznej wieży kościelnej (…) Bohater Dąbrowskiej uczestnicząc „artystycznie” 

w pasterce, odgranicza się od tłumu krzyczącego pieśń religijną. Obca jest mu ta 

forma identyfikowania wiary z patriotyzmem, widzi w takim utożsamieniu tylko 

pomieszanie pojęć. Nie umie dostrzec tych uwarunkowań, które sprawiają, że dla 

tłumu zebranego w kościele patriotyzm jest pochodną jego wiary, że tym ludziom 

wiara umożliwię walkę i przetrwanie.XLVII 

 

Henryk Krzeczkowski miał tę świadomość wyostrzoną w stopniu najwyż-

szym. Ponawiał więc przejmujące wołanie, zawarte przez Krasińskiego w liście 

do Trentowskiego
7
: 

 

nie zrywaj się do walki i nie podnoś ręki przeciw pierwiastkowi, który jedynie dziś 
dzieli Ojczyznę twą od bezdennego morza, panteistycznego morza (…) Nie myl 

się, ponad tą otchłanią stoi Polska! Jeden katolicyzm jej przegrodą od onych głębo-

kich, śmiertelnych fal (…) Co, jeśli nie katolicyzm może o tej chwili dziejów… 

odepchnąć lud nasz wiejski od roztwierających mu się objęć rządu tym mu tylko 

strasznych, że są ramionami schizmy zarazem? Mądrość uczuciowa i przeczuciowa 

narodu to uznała, naród wie, że w tym jego zbawienie.XLVIII  

 

12. Myśl polityczna Henryka Krzeczkowskiego rodziła się w znoju, pośród 

zwątpienia, w dotkliwym poczuciu osamotnienia. Czas, w którym autor nadawał 
jej kształt dojrzały, utrwalony w piśmie – a więc druga połowa lat 60-tych  

i pierwsza 70-tych – nie sprzyjał temu sposobowi myślenia, honorując inną hie-

rarchię wyznawanych zasad i wartości. Jednak Henryk, pokonując samotność i 
przezwyciężając zwątpienie, odważnie zmierzał pod prąd obiegowych, stadnych 

przeświadczeń, przeciwstawiał się presji – nierzadko przybierającej cechy mo-

ralnego terroru – obowiązujących mód i teorii. Sojuszników znajdował niewielu. 

                                                        
XLVI PN, s. 46. 
XLVII Tamże, s. 47-48. 
XLVIII „Znak”, nr 244, s. 1315-1316. 
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Często podkreślał, że partnerem intelektualnym, któremu — począwszy od póź-

nych lat 40-tych – zawdzięczał najwięcej, był Paweł Hertz. Nie przypisywał 
sobie roli polityka ani ideologa, choć był w jakiejś mierze i jednym i drugim. 

Swą główną powinność upatrywał w „oczyszczaniu przedpola” polskiej nowo-

czesnej myśli politycznej, torowania jej drogi poprzez tarasujące ją mity, utopie i 
zagrożenia. Rozumował w kategoriach moralnej służebności sprawie polskiej. 

Widział ją jako negliżowanie pokus, udzielanie przestróg, okazywanie koniecz-

ności i obowiązków. 
„Odrodzenie tej myśli – pisał – tylko wtedy będzie możliwe, jeżeli wyzwoli 

się ona z traktowania polityki jako celu samego w sobie. Wszelkie próby jej 

odnowy zacząć się muszą od udzielenia odpowiedzi na podstawowe pytania  

o sens narodowego bytu, o powołanie narodu i drogi prowadzące do celów przed 
narodem stojących. Dochodzące do głosu pokolenia Polaków muszą dać swoją 

odpowiedź na pytanie o sens narodowego istnienia (…) jesteśmy przekonani, że 

odrodzona polska myśl polityczna opierać się będzie na afirmacji wartości, któ-
rych wyrazicielem i obrońcą był nasz naród na przestrzeni tysiąclecia swojego 

istnienia”
XLIX

. 

Zacząć wszakże trzeba od uprzątnięcia zwału umysłowego gruzu, gdyż 

okres miniony – „pozostawił po sobie szkody jeszcze niewymierne, których 
naprawienie wymagać będzie umysłów nieskażonych jadami myślenia uległego, 

nie zniewolonych amoralnymi ideologiami materialistycznego pragmatyzmu, nie 

zaczadzonych oparami filozofii rozpaczy i niewiary. Od takich umysłów zależeć 
będzie przezwyciężenie programowej bezideowości (podkr. moje – T.W.). Wie-

rzymy, że umysłów takich Polsce nie zabraknie… Skuteczność ich działania 

zależeć będzie (…) także i od tego, czy cały naród przyjdzie im z pomocą, oto-
czy ojcowską opieką i wesprze w chwili potrzeby”

L
. 

Droga będzie trudna. „Myśl polityczna nie rodzi się nigdy w warunkach 

cieplarnianych czy laboratoryjnych, wymaga ofiar, towarzyszą jej wszystkie 

skutki ludzkiej ułomności, po to jednak, by nie ulegała patologicznym znie-
kształceniom musi ona stale przeglądać się w lustrze historycznego bytu swego 

narodu, w nim bowiem zawarte są wskazania i ostrzeżenia, kryteria umożliwia-

jące zawczasu odkrycie zalążków degeneracji, nihilizmu i wykorzenienia  
z własnej rzeczywistości historycznej”

LI
. 

„Zadaniem polskiej myśli politycznej jest zsynchronizowanie procesów za-

chodzących w kraju z ewolucją sytuacji międzynarodowej, ustalenie hierarchii 
celów bliższych i dalszych i zaproponowanie sposobów ich realizacji. Jeśli dotąd 

życie polityczne kraju sprowadzało się głównie do reagowania na sytuacje zaist-

niałe i fakty dokonane, to w przyszłości powinno ono osiągać ten stopień dojrza-
                                                        

XLIX XYZ, s. 82-83. 
L Tamże, s. 81-82. 
LI Tamże, s. 102-103. 
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łości, który pozwala przewidzieć zmiany sytuacji, a z czasem zmiany te współ-

tworzyć”
LII

. 
Już u progu tych rozważań Henryk wprowadzał znamienne rozróżnienie, na 

ogół uchodzące uwadze zambicjonowanych „działaczy”: „Oddzielenie myśli 

politycznej od działania politycznego jest niezbędne przy odtwarzaniu motywa-
cji różnych definicji interesu narodowego. Zabieg taki jest szczególnie potrzeb-

ny w chwili obecnej (słowa pisane latem 1981 r. – T.W.), kiedy w miejsce 

schematycznych ocen i podziałów przychodzi kolejny przypływ bynajmniej nie 
nowej tendencji zacierania różnic w imię rozmaicie rozumianego solidary-

zmu”
LIII

. Dla ilustracji nieco sarkastycznie przywołał opinię angielskiego histo-

ryka R. F. Leslie, który „trafnie zauważył, że polscy historycy chwalą każdego 

Polaka, który może legitymować się patriotyzmem i wobec tego każde patrio-
tyczne poczynanie opatrują nic nie znaczącą listą nazwisk. A przecież, przypo-

mina Leslie, w normalnym społeczeństwie patriotyzm jest czymś oczywistym, 

zaś człowieka ocenia się na podstawie wskazanej przez niego znajomości reguł 
politycznej gry”

LIV
. 

Henryk Krzeczkowski w nielicznych tekstach i niezliczonych rozmowach 

oraz dyskusjach precyzował swoją myśl polityczną i odsłaniał reguły gry poli-

tycznej. Te szczegółowe wywody i praktyczne konstatacje godne są  odrębnego, 
poważnego szkicu, który przekraczałby rany niniejszej, wstępnej pracy. Osobli-

wie warte są przypomnienia jego wnioski wynikłe z przenikliwego odczytania 

naszych dziejów najnowszych, zawarte przede wszystkim w książce O miejsce 
dla roztropności. Ta skromna objętościowo książeczka urasta – w moim przeko-

naniu – do rangi klasycznej pozycji, która powinna wejść do kanonu lektur 

współczesnej historiografii i myśli politycznej polskiej. 
13. Uprzedzając niejako powyższy zamysł poprzestańmy na razie na szki-

cowej wręcz próbie najogólniejszego zarysowania podstawowych obszarów,  

w obrębie których Henryk kwestię polską rozważał. Kontury tego „terytorium 

myśli politycznej” pokrywały się na ogół z granicami Europy. Piszę „na ogół” 
nie dlatego, iżby Henryk zawężał przedmiot swych studiów do skali jednego 

kontynentu; przeciwnie, był wytrawnym i uważnym – jak mało kto – słucha-

czem (niechże mi wybaczy tę „muzykologiczną” metaforę) światowego koncer-
tu sił. Jednakże do procesów reintegracji i globalnego upodmiotowienia Europy 

przykładał znaczenie szczególne.  

Zagadnienie Europy rozpatrywał w dwu płaszczyznach: 
 

                                                        
LII Tamże, s. 91. 
LIII Z historii myślenia realistycznego, „Przegląd Powszechny”, nr 1-2, 1982, s. 

139. 
LIV Tamże, s. 139. 
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Pierwsza jest niewątpliwie europocentryczna, w niej bowiem historia ludzkości 

myślana jest jako proces realizacji ideałów chrześcijańskich, które z chwilą usta-

nowienia Stolicy Piotrowej promieniują na cały świat właśnie z Europy i na tym 

kontynencie poddawane są najważniejszym próbom. W historii narodów europej-

skich, w wytwarzanych przez te narody kulturach, strukturach społecznych i poli-
tycznych widzielibyśmy wówczas obraz przełamania się ludzkich myśli i poczy-

nań, przepuszczonych przez pryzmat chrześcijaństwa, zaś w skomplikowanej  

i zmiennej kalejdoskopicznie mozaice całości dostrzeglibyśmy możliwości odczy-

tania słusznych lub niesłusznych rozumień i interpretacji objawienia, przyjętego ja-

ko podstawa ludzkiego działania. 

W drugiej, czysto historycznej, płaszczyźnie problem Europy sprowadzałby 

się do zbadania trwałości tych niewątpliwie głębokich podziałów światopoglądo-

wych, jakie powstały w wyniku historycznego rozwoju narodów europejskich, ina-

czej mówiąc, odnalezienia źródeł postaw narodowych i analizy ich zasadniczości w 

świetle sprecyzowanych systemów i hierarchii wartości.LV 

 

Henryk Krzeczkowski za jednego z najbardziej europejskich polityków 

uważał de Gaulle’a, wraz z jego prymatem „filozofii etycznej przenoszonej po-

nad doraźność interesów politycznych”
LVI

; tyleż wielkiego polityka co ideologa, 

człowieka, który „odpowiedzialność przed Bogiem i historią rozumiał bardzo 
dosłownie”

LVII
. Podzielał również jego wizję zjednoczonej Europy ojczyzn: 

„Musi dojść do powstania zjednoczonej i zintegrowanej Europy – a naszym 

zdaniem jest to proces nieuchronny”
LVIII

. 
Ten kierunek zdarzeń in nuce zawiera w sobie historyczną szansę dla Pol-

ski, kryjąc zarazem potencjalne zagrożenia. Przynależąc bowiem duchowo do 

Europy, nie przestaje Polska graniczyć z odwiecznymi sąsiadami. Z Niemcami  
i Rosją. Snując swą myśl „zjednoczeniową”, Henryk konkludował: 

„…wówczas staje się rzeczą oczywistą, że tylko Polska suwerenna i silna 

może stać się tym czynnikiem w zjednoczonej Europie, który będzie skutecznie 

powstrzymywał wszelkie ewentualne zapędy do wtrącania się w sprawy poli-
tyczne Rosji i jakiekolwiek zakusy na jej istnienie (…) Tylko w niepodległej 

Polsce znajdzie Związek Sowiecki sojusznika, który będzie gwarantem poko-

ju”
LIX

. Jest bowiem „rzeczą zrozumiałą, że polityków sowieckich straszy widmo 
zjednoczonej Europy, podejmującej „krucjatę” przeciwko komunistycznej Rosji,  

i obaw tych nie należy lekceważyć”
LX

. Jednakże – „suwerenna, silna Polska nie 

może stanowić militarnego zagrożenia dla swych potężnych sąsiadów. Nie może 

                                                        
LV XYZ, s. 84. 
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też stawić im czoła w przypadku agresji. Jedynym zabezpieczeniem jej bytu 

niepodległego jest znalezienie wspólnego języka z takimi siłami politycznymi w 
Związku Radzieckim i w Niemczech, które gotowe są stawiać wyżej bezpie-

czeństwo Europy, a zatem i swoje własne, nad uleganie pokusom realizowania 

awanturniczych ambicji”
LXI

. 
Konkretnego adresata polskiej myśli politycznej Henryk – podobnie jak 

Stefan Kisielewski – nie krył bynajmniej pod korcem wieloznacznych niedo-

mówień. 
Z całą pewnością nie chodziło mu o odosobnione grupy dysydenckie (któ-

rych morale zresztą bardzo szanował), niemające wszelako niemal żadnego 

wpływu na „społeczeństwo, które w długiej swej historii” nie stworzyło demo-

kracji parlamentarnej, ani też nie zaznało dobrodziejstw „pluralistycznej organi-
zacji”, i które „jak o tym zaświadcza jego twórczość duchowa, uważa je za obce. 

(…) specyficzność zaś rosyjskich tradycji politycznych i społecznych potwier-

dzają dobitnie ponawiane próby usprawnienia, czy jak to zwykło się określać na 
zachodzie, liberalizowania kolejnych systemów. Z poparciem społecznym spo-

tkały się tylko te, które tej specyfice odpowiadały i tylko te bywały urzeczywist-

nione”
LXII

. 

Zatem – „kiedy więc mówimy o odwoływaniu się do sił politycznych  
w Związku Radzieckim, mamy na uwadze wciąż regenerujące się elity wła-

dzy”
LXIII

. Nie trzeba dodawać, iż Henryk pozostawał jak najdalej od naiwnych 

złudzeń co do możliwości prostego „przekonania” zarówno samych Rosjan, jak i 
polskiej opinii. Dobrze wiedział, że jakakolwiek zmiana narosłych przez wieki 

wzajemnych idiosynkrazji i resentymentów wymaga żmudnej, najniewdzięcz-

niejszej choćby pracy. Wierzył wszakże w jej głęboki, perspektywiczny sens, 
pojmując ją – jak wszystko – w kategoriach powinności. „Polska – mawiał – 

weszła w wojnę bez poważnego przemyślenia stosunku do Rosji, i wyszła  

z wojny zupełnie niestrudzona takim przemyśleniem”. Po tych doświadczeniach 

nie stać nas już na powtarzanie starych błędów, tych wszystkich „mitologicz-
nych i mitomańskich obrazów świata, opierających się na wishful thinking, w 

którym Rosja była eliminowana z wszelkich kalkulacji”
LXIV

.  

Bez złudzeń spoglądał także na Niemcy i to poczynając od tych najbliż-
szych geograficznie: „NRD to nie tylko baza wojsk sowieckich, oskrzydlających 

Polskę, ale również nie mniej groźna wylęgarnia potencjalnego odrodzenia im-

perializmu niemieckiego. (…) Niemcy podzielone muszą stać się głównym 
czynnikiem uniemożliwiającym integrację Europy, a z czasem pretendentem do 

roli hegemona, takim bowiem dążeniom, jeśli nawet chwilowo uśpionym, przy-

                                                        
LXI „Res Publica”, nr 2, s. 99-100. 
LXII Tamże, s. 100. 
LXIII Tamże, s. 101. 
LXIV XYZ, s. 13. 



 ARTYKUŁY HENRYKOWSKIE. PRÓBA REKONSTRUKCJI FILOZOFII POLITYCZNEJ… 395 
 
 

wróci wigor, nie dające się uśpić i domagające się realizacji poczucie godności 

całych Niemiec”
LXV

. W przyszłe ich zjednoczenie Henryk nie wątpił, nie miał 
też wątpliwości, iż „uruchomiona wtedy wewnętrzna dynamika niemiecka w 

sposób naturalny zagrozi naszej państwowości. Zjednoczone państwo niemiec-

kie będzie musiało dążyć do ekspansji na wschód. Stąd nasza polityka musi być 
„prorosyjska”. Na razie wszakże mamy co najwyżej deklaracje proradzieckie, 

ale nie mamy takiej polityki. Trzeba ją robić stopniowo, lecz konsekwentnie, 

wielkimi siłami społecznymi, a nie tylko za pośrednictwem rządzących elit”. 
Dalekowzroczna polityka polska powinna również zwracać się ku zachod-

niemu sąsiadowi. Jednak jej adresat ma inny charakter, aniżeli w Rosji: „Inaczej 

przedstawia się sprawa w Niemczech, gdzie o kierunku, w którym państwo 

zmierza, decyduje walka między siłami urodzonymi przez furor teutonicus,  
a tymi, które usiłują go poskromić lub wręcz wytrzebić. List biskupów polskich 

(…) był nie tylko aktem o niezwykłej wadze w okresie walki o uznanie naszych 

granic zachodnich, lecz również i nade wszystko wskazaniem właściwego kie-
runku naszym zabiegom o uregulowanie stosunków polsko-niemieckich”

LXVI
. 

Henryk Krzeczkowski usiłował w swej publicystyce – poprzez odjęcie zby-

tecznej ironii – przywrócić właściwy, pozytywny sens pojęcia „obrotowe 

przedmurze chrześcijaństwa”: „Odzyskało ono – pisał – właściwą treść, zgodną 
z tradycyjnym polskim myśleniem politycznym, oczyszczoną z wszelkich kono-

tacji agresywnych”. „To w istocie – twierdził – misja narodu broniącego swej 

hierarchii wartości wspólnych kulturze chrześcijańskiej, wypaczonej natomiast 
przez procesy historyczne, które ukształtowały państwowość obu jej sąsia-

dów”
LXVII

. 

W wierności takiemu właśnie posłannictwu upatrywał Henryk sens najwyż-
szy bytowania Polski pomiędzy Niemcami a Rosją. W tym także dostrzegał jej 

niełatwą historyczną szansę. 

14. Pośród tylu talentów, którymi stwórca tak hojnie obdarował Henryka, 

jeden zwłaszcza wprawiał w zdumienie. Była to zaiste niepowszednia zdolność 
politycznego przewidywania, trafnego odczytywania przyszłości. Tę kasan-

dryczną dyspozycję najlapidarniej określił Krzysztof Mętrak: „Ten anglofil był 

trzeźwy w ocenach, a zarazem miał przedziwny dar przewidywania. Dla mnie 
pozostanie wróżbitą z ulicy Czackiego, gdyż przewidział wiele spraw i wyda-

rzeń”
LXVIII

. 

Cóż to były za „sprawy i wydarzenia”? Trudno je zliczyć doprawdy; po-
przestańmy zatem na paru przykładach. 
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Przede wszystkim przewidział bezbłędnie stan wojenny. Jego okoliczności, 

przebieg i charakter. Nie była to żadna olśniewająca iluminacja, jakieś natchnio-
ne wizjonerstwo, lecz chłodny, solenny, „profesorski” bez mała wywód, które-

go, wraz z gronem przyjaciół, słuchałem z lekkim niedowierzaniem. Jednak 

argumenty Henryka były bezlitośnie logiczne i niebawem życie potwierdziło ich 
trafność w każdym wymiarze: politycznym, wojskowym, psychologicznym. 

Pewne rzeczy Henryk przewidywał z ogromnym wyprzedzeniem. W pierw-

szej połowie lat 70-tych, oceniając politykę Gierka na tle „przemian struktury 
społecznej i okaleczenia mentalności zbiorowej”, kategorycznie twierdził, iż 

polityka ta wiedzie do „próby zamrożenia pogrudniowej stagnacji politycznej, 

która musi (podkr. moje – T. W.) doprowadzić do anarchizacji życia polityczne-

go i społecznego, zakończonej drastycznym stanem wojskowej pół-okupacji 
(podkr. T. W.), względnie do konsekwentnego i całkowitego uzależnienia kraju 

od Rosji”
LXIX

. W tym samym mniej więcej okresie trafnie odgadł i nazwał po 

imieniu przyszłe, niebezpieczne manowce, na jakie zeszła, „znajdująca serdecz-
ny oddźwięk w społecznie uwrażliwionych środowiskach katolickich”, teologia 

wyzwolenia: „Budzi jednak we mnie niepokój tendencja (…) silnie eksponowa-

na, do szukania bardzo doraźnych, sugerowanych przez mody intelektualne i 

polityczne rozwiązań, które w moim przynajmniej mniemaniu mogą doprowa-
dzić do zagubienia rozwiązań długofalowych”

LXX
. Nie bez przyczyny Henryk 

prognozę swoją opatrywał „uskromniającym” zastrzeżeniem; w istocie pozosta-

wał w tym mniemaniu bodaj odosobniony. 
Równie przenikliwie i konsekwentnie oceniał trwałość rosyjskiej potencji. 

Czynił to jeszcze w latach 50-tych i 60-tych, uparcie powtarzał w momentach 

kryzysów targających radzieckim kolosem, wbrew euforycznym hasłom wiesz-
czącym „nieuchronny już tym razem rozpad imperium”. Nigdy nie zapomnę – 

jednej z ostatnich – publicznej szermierki słownej Henryka z jednym z głośnych 

publicystów, który pragnąc wykpić jego stały sceptycyzm co do rzekomego 

„sypania się Rosji”, przywołał anegdotycznie dyskusję z równie „niezłomnym” 
przyjacielem, upierającym się stanowczo, że zasadnicze zmiany  

w ZSRR nie są możliwe: „Ależ pomyśl tylko – odtwarzał swoją argumentację 

ów publicysta – przecież czas wymusi te zmiany! Nie będzie żadnych zmian! – 
nieugięcie trwał przy swoim przyjaciel. – No, ale w końcu umrze Breżniew  

i zmiany muszą nastąpić. – Breżniew nigdy nie umrze! – odparł w ferworze 

zaperzony przyjaciel. Pan, panie Henryku, proszę wybaczyć, trochę przypomina 
mi w tej chwili owego przyjaciela” – spuentował publicysta z „morderczą iro-

nią”. Replika Henryka była błyskawiczna i bezbłędna: „Coś w tym jest, panie 

redaktorze, coś w tym jest! Myślę, że on może rzeczywiście nie umarł…!”. 
                                                        

LXIX XYZ, s. 68. 
LXX Jak oceniam okres posoborowy w Kościele?, „Tygodnik Powszechny”, nr 5, 1 

lutego 1976. 
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Oczywiście również Henrykowi – jak każdemu – trafiały się pomyłki. Miał 

przecież w sobie niepodrabianą skromność i dar pokory, które pozwalały mu 
„bez uszczerbku na honorze” do błędu się przyznać. Jednakże nawet wówczas, 

gdy się mylił, robił to w wielkim stylu, z klasą. Był przecież świadom ograni-

czeń ludzkiego rozumu. Jako jedno z odświeżających umysł, samodyscyplinują-
cych ćwiczeń zalecał ponowną lekturę: 

 

Powrót do książki powinien być zabiegiem antysentymentalnym… Taka lektura 

namysłem jest zawsze pożyteczna. Niekiedy nagradza pochlebnym wnioskiem  

o rozumie, którego z latami przybyło. Kiedy indziej odmawia nam tej pociechy, 

lecz i w tym przypadku jest potrzebna, a nawet szczególnie cenna, miarkuje bo-

wiem apodyktyczność przychodzącą z wiekiem, nakłania do uważniejszego przy-

słuchiwania się temu, co mają do powiedzenia ludzie młodsi, i wreszcie pomaga 
rozważniej odróżniać doświadczenie od rutyny, sagesse od sklerozy.LXXI 

 

Jeszcze jedna refleksja. Kasandryczne usposobienie Henryka prowadziło 

jego – na szczęście do końca wolną „od rutyny i sklerozy” – myśl, rzekłbym 

dwukierunkowo. Z równą bowiem przenikliwością wychylał się ku przyszłości, 
jak i zapuszczał w przeszłość. Nie były to penetracje banalne. Do prób w tej 

mierze najśmielszych i najambitniejszych należał niewątpliwie zamysł dotarcia 

do istoty tego, co – jak wspomina Paweł Hertz – „Bismarck, w którymś z prze-

mówień parlamentarnych określił jako „Katilinarische Existenzen”, egzystencja 
katylinarna. Już nie pamiętam kto z nas, Henryk czy może ja, odnalazł ów intry-

gujący termin użyty przez niemieckiego kanclerza. W każdym razie poczęliśmy 

się nim posługiwać, a Henryka pobudził on do wnikliwych studiów”. 
W rzeczy samej, postać niedoszłego konsula rzymskiego i spiskowca, Lu-

cjusza Sergiusza Katyliny
8
, stała się dla Henryka pierwowzorem bądź archety-

pem specyficznej mentalności o właściwościach ponadczasowych, protoplastą 
współczesnych radykałów, rewolucjonistów, demagogów i lewicowców wszel-

kiej proweniencji. Pragnął on wniknąć – od korzeni – i skrupulatnie prześledzić 

w przeciągu dziejów fascynujący proces formowania się osobowości tego pokro-

ju. Pochłaniał historię Salustiusza
9
, gromadził archiwalia, robił notatki  

i szkice. Zapowiadało się dzieło nieprzeciętnej miary, wielki traktat filozoficzno-

historyczno-polityczny. Niestety, jego kształt ostateczny zabrał Henryk do gro-

bu. 
15. Tyle rzeczy, spraw, idei powstało z jego inspiracji; ilu patronował 

przedsięwzięciom; w iluż współuczestniczył, na każdym odciskając swoje pięt-

no? „Europa”, próba zmiany formuły „Listu 34”, wpływ na reorientację „Tygo-
dnika Powszechnego”, „Res Publica”, „Polityka Polska”, czy wreszcie jego 

                                                        
LXXI PN, s. 34. 
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„najmłodsze, ukochane dziecko”, przedmiot szczególnej troskliwości i wielkiej 

nadziei – „Dziekania”… Któż o tym wie? 
Poplątane są ścieżki pamięci i chwały, uznania i popularności. Setki może 

mają poczucie rangi tych dokonań, tysiące skojarzą jego nazwisko, biorąc do 

ręki Mity greckie lub Złotą gałąź, miliony – bezwiednie, nieświadome autorstwa 
powtarzają Henrykowe bon mot, chyba jedyne, które weszło do potocznego 

słownika. Uwiecznił je Marek Hłasko w Pięknych dwudziestoletnich, opisując 

frustrację redaktorów „Europy” na wieść o tym, że partia wycofała swą zgodę na 
ukazywanie się pisma: 

 

Pamiętam jak siedzieliśmy wszyscy pijąc kawę; nastrój był kiepski, wreszcie nie-

zawodny kolega Krzeczkowski wstał nagle i powiedział – Panowie nie dajmy się 

zwariować! To zdanie wypowiedziane przez Henryka stało się hasłem mego życia i 

chyba już nim pozostanie.LXXII 

 

16. Henryk myślał o śmierci i pisał o niej, pięknie i mądrze, jakże ostro  
i przenikliwie rozróżniał dwie skrajnie odmienne postawy wobec śmierci, jakie 

przyjęli w swych ostatnich książkach Hemingway i Faulkner: 
 

Obie książki są autokomentarzami pisanymi w obliczu śmierci. W jednej znalazłem 

spóźnione odkrycie strachu przed śmiercią, strachu, którego nieustannym świadec-

twem było nonszalanckie jej prowokowanie. W drugiej pogodzenie się  
z nią, jako z podstawową cechą losu człowieczego. Wolę tę ostatnią postawę. Pa-

miętanie o śmierci zawsze jest pożyteczne, jeśli nawet nie zawsze bywa zbawienne. 

Przywraca ono właściwą hierarchię ważności, staje się myśleniem o życiu  

z właściwej perspektywy, odświeża banalne na pozór prawdy.LXXIII 

 

Umierał z heroizmem, który przystoi chrześcijaninowi, wierzącemu tak jak 

on wierzył: głęboko i prosto. Cierpienie znosił ze spokojnym męstwem. Gdy, już 
blisko końca, ze ściśniętym gardłem pytałem, jak się czuje – a przecież gołym 

okiem widać było straszliwe spustoszenie znękanego nowotworem organizmu – 

uśmiechał się pogodnie: „Okropne nudziarstwo, ci lekarze. Czy oni nie wiedzą, 

że chory jest po to, żeby chorować?” Wielu przyjaciół starało mu się nieść ulgę, 
wielu było przy nim blisko; prawdziwie samarytańską posługę do ostatka pełnił 

Józef Jaworski. 

Zwłaszcza te ostatnie dni odsłoniły mi dramatyczną dwoistość Henrykowej 
psychiki. W heroicznych zmaganiach ze śmiercią ukazał rozpogodzone nadzieją 

zbawienia oblicze chrześcijańskiego optymizmu. Jednak, jak gdyby jednocze-

śnie, towarzyszyła temu poczuciu obecność pesymizmu, równie przecież chrze-

                                                        
LXXII M. Hłasko, Piękni dwudziestoletni, Instytut Literacki, Paryż 1966, s. 168. 
LXXIII PN, s. 78. 
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ścijańskiego. Dostrzegłem oto człowieka przejmująco samotnego  

i tragicznego. 
Teraz myślę, że wiem, co to było. Żaden manicheizm. Pomógł mi to zro-

zumieć Zygmunt Kubiak w swym pośmiertnym o Henryku wspomnieniu: 
 

Nie znałem człowieka, który w tym stopniu, tak dogłębnie – aż do substancjalnego 
jądra – byłby naznaczony takim poczuciem tragizmu istnienia; nikt chyba nie od-

czuwał, z taką jak Henryk intensywnością straszliwego ciężaru historii i człowie-

czeństwa. 

 

17. Rozmawialiśmy w tych ostatnich miesiącach, a nawet dniach tak dużo  

i często, jak to tylko było możliwe. Henryk się spieszył. Chciał nam dopowie-
dzieć swoje prawdy. Zdążyliśmy mu jeszcze przynieść do szpitala antologię 

trzech pierwszych numerów „Polityki Polskiej” oraz jego numer ostatni,  

z ostatnim artykułem Henryka Krzeczkowskiego – Mikołaja Sawulaka. Byliśmy 
szczęśliwi z jego, tak już przytłoczonej boleścią – ale przecież radości. 

On zdążył nam przekazać własne przesłanie, rodzaj politycznego testamen-

tu. Jego dewizą i kwintesencją było zdanie bardzo głębokie, bardzo proste  

i bardzo jasne: „Wszystko musicie stale rewidować, aby nie popaść w anachro-
nizm, wszystko – prócz Polski, bo jej trzeba służyć, i wierzyć, że Opatrzność jest 

po naszej stronie”. 

Było to jeszcze przed ostatnią operacją i Henryk, żegnając się z nami „prze-
zornie, ot tak, na wszelki wypadek”, dodał: „Zresztą, jeśli to się okaże możliwe, 

a taką mam nadzieję, to przecież i stamtąd jakoś wam będę pomagał”. 

Nikt z nas w to, Henryku, nie wątpi. 
 

 

Przypisy 
 

1 Romano Guardini (1885-1968) – niemiecki ksiądz katolicki, teolog, filozof, po-

chodzenia włoskiego, wykładowca m.in. uniwersytetów w Berlinie, Tybindze i Mo-

nachium. 
2 Artur Górski (1870-1959) – pisarz, historyk, publicysta, autor ważnych dla pol-

skiej tradycji intelektualnej książek, m.in. Młoda Polska (1899) i Ku czemu Polska szła 

(1917), w II RP redaktor pisma „Marchołt”, po II wojnie światowej współpracownik 

„Tygodnika Warszawskiego” i „Tygodnika Powszechnego”. 
3 Evelyn Waugh (1903-1966) – angielski pisarz, autor m.in. Brideshead Revisited 

(1945) i trylogii Sword of Honour (1952-1961). 
4 Henryk Sandomierski (ok. 1132-1166) – syn Bolesława Krzywoustego, książę 

sandomierski od 1146 r., w 1154 r. udał się jako krzyżowiec do Ziemi Świętej; zginął 

podczas wyprawy przeciwko Prusom. 
5 Ignacy Chrzanowski (1866-1940) – historyk literatury, profesor Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Studiował na uniwersytetach w Warszawie, Wrocławiu, Berlinie i Pary-
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żu. Dzięki wstawiennictwu Henryka Sienkiewicza i Stanisława Tarnowskiego w 1910 r. 

objął Katedrę Historii Literatury Polskiej na UJ. Badał i popularyzował twórczość m.in. 

Joachima Lelewela, Jana Długosza, Mikołaja Reja, Adama Naruszewicza, Piotra Skargi  

i Stanisława Staszica. Zmarł w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen.  
6 Zob. przypis 3 w tekście O ideologiach i polityce… 
7 Bronisław Trentowski (1808-1869) – główny przedstawiciel tzw. polskiej filo-

zofii narodowej, publicysta, pedagog. Początkowo zwolennik idei liberalnych i postępo-

wych, po powstaniu krakowskim i rabacji galicyjskiej ewoluował ku poglądom bardziej 

tradycjonalistycznym, uznając szczególną rolę Kościoła i szlachty w Polsce jako ostoi 

narodowości. 
8 Katylina, Lucius Sergius Catilina (ok. 108-62 p.n.e.) – zubożały patrycjusz 

rzymski, znany z hulaszczego trybu życia, stronnik Sulli. Namiestnik Afryki, oskarżony 

o nadużycia, zawiązał spisek przeciwko konsulom. Gdy został odkryty (m.in. dzięki 

Cyceronowi), uciekł z Rzymu do swych wojsk, ale zginął w bitwie pod Pistorią.  
9 Salustiusz, Gaius Sallustius Crispus (86-34 p.n.e.) – rzymski polityk i historyk, 

kwestor, trybun ludowy, stronnik popularów i Juliusza Cezara, autor De conjuratione 
Catilinae (Spisek Katyliny), Bellum Iugurthinum (Wojna z Jugurtą) i Historiae (Dzieje). 
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KATOLICYZM, KAPITALIZM, LIBERALIZM 
 
 

 

Jednym ze znaków dzisiejszych czasów w Polsce jest nieodwracalne bankructwo 

ideologii socjalistycznej. W latach 80-tych społeczeństwo polskie, czy to pod 

wpływem doświadczeń grudniowych, czy też pod wrażeniem niezdolności wła-
dzy do opanowania czy choćby złagodzenia kryzysu gospodarczego, straciło 

złudzenia wobec socjalizmu. Socjalizm został ostatecznie skompromitowany 

jako propozycja światopoglądowa. (Nigdy zresztą ze względu na swój agresyw-
ny ateizm i charakter idei narzuconej z zewnątrz i siłą, nie była ona do końca 

zaakceptowana przez naród w większości pozostający pod wpływem Kościoła  

i przywiązany do swobód i niepodległości). Socjalizm został również skompro-

mitowany jako praktyka gospodarcza. O ile odwrócenie się od marksizmu było 
tylko przypieczętowaniem rozłożonego na etapy (1956, 68, 81) procesu kostnie-

nia ideologii i dotyczyło głównie inteligencji, to zakwestionowanie przez ogół 

społeczeństwa socjalistycznej pragmatyki gospodarczej jest czymś nowym. I jak 
należy sądzić, jest to zjawisko późniejsze od kontestacji totalitarnego charakteru 

państwa i żądań upodmiotowienia społeczeństwa wysuwanych w okresie „Soli-

darności”. 

Albowiem pomimo swej politycznej radykalności Związek nigdy nie za-
kwestionował kolektywnego charakteru własności. Proponował zastąpienie mia-

nowanych przez nomenklaturę partyjną dyrektorów samorządami robotniczymi, 

mającymi pospołu ze związkami zawodowymi kierować i kontrolować gospo-
darkę. „Solidarność” nie chciała zniesienia systemu nakazowo-rozdzielczego, 

lecz pragnęła mieć wpływ na ów rozdział; żądała dla siebie (tj. społeczeństwa, 

które reprezentowała) równouprawnienia z biurokracją państwową w sprawo-
waniu władzy nad ekonomią. 

Socjalizm był dla wielu horyzontem nieprzekraczalnym i nie była to kwe-

stia umiarkowania i realizmu politycznego. Wszak były to, jak pamiętamy, czasy 

manifestu do robotników krajów bloku i – pod koniec okresu – postulatu wol-
nych wyborów. Nie umiarkowanie zatem ograniczało próg żądań, lecz auten-

tyczne przekonanie, że socjalizm, jeśli go zreformować (tj. podzielić władzę 

między społeczeństwo i Partię) jest czymś akceptowalnym i w gruncie rzeczy 
pożądanym. Byli tacy, którzy widzieli Polskę jako pole eksperymentu, budowa-
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nia nowego, nieznanego dotąd w dziejach ludzkości społeczeństwa, które miało 

połączyć w sobie polityczną demokrację z własnością społeczną. Byłby to  
w zamierzeniu ustrój, który miał zapewnić udział ogółowi nie tylko w sprawo-

waniu władzy politycznej, ale (wobec nieistnienia znaczniejszej prywatnej) rów-

nież w kontrolowaniu całej gospodarki. Lud, który dotąd był „niczym”, teraz za 
pośrednictwem samorządów pracowniczych i związków zawodowych miałby 

być „wszystkim”, kontrolować wszystkich i wszystko. 

Nadszedł 13 grudnia 1981 r. – utopia stworzona tym razem przez nas sa-
mych nie ziściła się. Paradoksalnie komuniści własnymi rękami zniszczyli ostat-

nią socjalistyczną utopię. Ostatni i zarazem pierwszy autentyczny wysiłek rato-

wania idei socjalizmu. Socjalizmu syndykalistycznego, demokratycznego, wol-

nościowego i religijnie zabarwionego, ale wszak socjalizmu. Nie jest naszym 
zamierzeniem twierdzić, że klęska „Solidarności” była klęską jakiejś rewolucyj-

nej utopii. Klęska Związku była wielką przegraną całego narodu, bo NSZZ „So-

lidarność” była, z braku innej politycznej alternatywy, jego jedyną obok Kościo-
ła reprezentacją. Tym niemniej nie możemy nie pamiętać o utopizmie wielu 

aspektów programu „Solidarności”, który to utopizm tylko po części brał się z 

uwikłania w system totalitarny, czy pełnienia jednocześnie roli związku zawo-

dowego i reprezentanta interesów całego społeczeństwa. Nie możemy  
o tym zapominać, gdyż do dziś wielu z nas jest skłonnych twierdzić, że w zaist-

nieniu „Samorządnej Rzeczpospolitej” przeszkodą były tylko czołgi. „Solidar-

ność” pozostaje dla nas wartością, do której się odwołujemy, nie powinno to 
jednak oznaczać trzymania się ówczesnego programu związku, lecz ideę „Soli-

darności” jako ruchu emancypacji narodowej i społecznej. 

Gdzieś około 1984 r. ideologiczna koniunktura zaczyna się zmieniać, poja-
wiają się nowe style myślenia, nowe idee i nowe linie podziału, także wewnątrz 

opozycji. Powoli opadają emocje, z politycznych debat znika ton martyrologicz-

ny; jego miejsce zajmuje rzeczowa dyskusja. Wobec spowodowanej przyczyna-

mi zewnętrznymi (linia władzy) i zmęczeniem społeczeństwa niemożności roz-
wijania aktywności politycznej na taką skalę, jak w latach 80-83, nadszedł dla 

opozycji, jak ktoś mądrze powiedział, „czas czytania grubych książek” – two-

rzenia programów, refleksji o bardziej długofalowym i zasadniczym, a za to 
mniej doraźnym charakterze. 

Na przestrzeni ostatnich lat polski horyzont polityczny przesunął się na 

prawo. Środowiska lewicowe opozycji pozostały nadal politycznie najsilniejsze, 
jednak w sferze idei pierwszeństwo objęła politycznie słabsza i znacznie młod-

sza prawica. Na łamach pism tych środowisk zaczęto lansować nowe idee, pra-

wica okazała się najbardziej otwarta na świeże prądy na Zachodzie (neolibera-

lizm, neokonserwatyzm). Myśl prawicy przyczyniła się znacznie do zdynami-
zowania naszego życia intelektualnego. Wyszła poza upraszczające opozycje: 

władza – społeczeństwo, totalitaryzm – demokracja, zakwestionowała silnie  
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w Polsce zakorzeniony egalitaryzm społeczny, zapoczątkowała bardziej reali-

styczną (chciałoby się powiedzieć „socjologiczną”) refleksję nad społeczeń-
stwem, uczyniła się orędowniczką prywatnej przedsiębiorczości, odsuwając na 

bok dyskusję o samorządach robotniczych. Przypomniała wreszcie podstawowo 

ważne dla polityki kategorie: kompromisu, realizmu, racji stanu, interesu naro-
dowego, a także zakwestionowała ton moralizatorski i symboliczny w języku 

polityki. 

Tak w ogromnym skrócie i uproszczeniu przedstawia się nasza aktualna 
scena „ideowo-polityczna”. Nie wdając się w wartościowanie jedno można na 

pewno powiedzieć: paradoksalnie, jesteśmy dziś pod pewnymi względami  

o wiele bardziej pluralistycznym społeczeństwem niż w czasach „Solidarności”. 

W pogrudniowej Polsce dwie nowe opcje ideowe zdają się mieć szczególną 
wagę: liberalna i katolicko-społeczna. Zwolennicy liberalizmu i katolickiej nauki 

społecznej występują zwykle jako ideologiczni antagoniści. Antagonizm ten, 

wobec znacznie poważniejszego sporu władza-opozycja i wewnątrzopozycyjne-
go: prawica-lewica, jest politycznie mało znaczący, zawiera w sobie jednak 

pewne cechy, które mogą go w przyszłości takim uczynić. Stroną nacierającą są 

zazwyczaj zwolennicy katolickiej nauki społecznej. Wspierając się na autoryte-

cie Kościoła, piętnują oni „ekonomiczny redukcjonizm” liberalizmu, ci ostatni 
zaś bronią autonomii sfery gospodarczej przed „moralizatorstwem”. Wobec 

braku możliwości sprawdzenia obu opcji w praktyce gospodarczej, spór pozosta-

je w sferze ideologii i w konsekwencji rodzi postawy doktrynerskie. Dla jednych 
katolicka nauka społeczna to objawienie – trzecia droga między „indywiduali-

stycznym kapitalizmem” a „kolektywistycznym socjalizmem”, która rozwiąże 

wszystkie problemy gospodarcze i społeczne. Dla drugich liberalizm to rezer-
wuar metod i środków, które pozwolą przeskoczyć ponad problemem totalitary-

zmu i polityki, to idea, w której rozwiązanie znajdują tak problemy gospodarki, 

jak kultury i polityki. Wolny rynek stanowi dla liberałów horyzont i cel wszel-

kich działań politycznych, intelektualnych i gospodarczych, dla jego osiągnięcia 
winien skupić się cały wysiłek społeczny. 

Powyższe postawy rodzą szereg zagrożeń zarówno dla myśli politycznej jak 

dla polityki. Niebezpieczeństwa te są czymś więcej niż uproszczeniem czy nie-
doważeniem wynikającym z postawy neofickiej. Przyjrzyjmy się im bliżej. 

W przypadku katolickiej nauki społecznej można wyróżnić z grubsza dwa 

zagadnienia: 
1. Niebezpieczeństwo uczynienia z niej programu politycznego i gospo-

darczego. 

2. Taka interpretacja nauki społecznej Kościoła, która wydobyłaby z niej 

przede wszystkim wątki egalitarne i niejako, jak to już próbują robić niektóre 
środowiska, „zsocjaldemokratyzowałaby” nauczanie papieskie. 
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Katolicka nauka społeczna, wbrew temu, co twierdzą niektórzy jej zwolen-

nicy, nie jest programem ani politycznym, ani gospodarczym i jako taki nie po-
winna być traktowana. Gdyby tak bowiem było, równałoby się to utożsamieniu 

polityki i etyki, wskazań ekonomicznych z nauką o sprawiedliwości i wymo-

giem altruizmu. Jedność etyki publicznej i prywatnej nie oznacza ich tożsamo-
ści, w przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z moralistyką zamiast polityki 

i zagubilibyśmy autonomiczność sfery publicznej i gospodarczej. Kościół z racji 

powołania do oceny człowieka we wszystkim co on czyni, a więc jako homo 
religiosus, politicus, oeconomicus itd., ma prawo do przestrzegania go przed 

takimi działaniami, które (bez względu na swą celowość) prowadzą do grzechu. 

Ratione peccati upoważnia Kościół do przestrzegania i upominania, ale nie czy-

ni z nauk Kościoła programu. Byłoby to bowiem nadużyciem polegającym na 
afirmacji jakiegoś ziemskiego, więc z definicji niedoskonałego porządku. Każdy 

system ekonomiczny próbowany absolutnymi normami etyki chrześcijańskiej 

jest nie wolny od wad. Nie należy wszak z transcendentnej miary, jaką się po-
sługuje Kościół, tworzyć programu społecznego. Nie tym są bowiem encykliki 

papieskie, lecz konkretyzacją i doktrynalną wykładnią napomnień Kościoła. 

Takie kategorie jak solidaryzm czy zasada pomocniczości są sformułowaniem 

pewnych zasad ujawnionych w toku historii społeczeństw, a uznanych za dopeł-
niające w stosunku do etyki jednostkowej. Nauczanie Kościoła ma charakter 

etyki społecznej, a także filozofii i teologii politycznej. Nie upoważnia to więc 

do traktowania go jako ideologii, czy tym bardziej jako programu politycznego. 
Dodać w tym miejscu należy, iż pomimo wszystkie zastrzeżenia encykliki pa-

pieskie nie posiadają charakteru nieomylności. Postawa katolicka wobec na-

uczania papieskiego musi godzić pokorę dla mądrości Kościoła, posłuszeństwo 
w sprawach wiary i moralności – z postawą dialogu w kwestiach społecznych. 

Jaki bowiem sens miałby silnie zaakcentowany na Drugim Soborze Watykań-

skim postulat ożywienia udziału laikatu w życiu Kościoła? 

Wykluczone są dwie postawy skrajne: ta, która usuwa głos Kościoła z do-
meny publicznej, sprowadza religijność do prywatności, i ta, która czyni ze spo-

łecznego nauczania Kościoła program polityczny, przeciwstawny ideologiom (a 

zatem znajdujący się na tej samej płaszczyźnie) konserwatywnym, liberalnym, 
socjalistycznym itd. W swym ziemskim posłannictwie przywodzi Kościół na 

myśl platońskiego mędrca. Obcowanie ze światem idei daje mu możność oce-

niania boską miarą świata ludzi, świata polityki. Kościół jest takim arbitrem 
czerpiącym swój autorytet z nauk Chrystusa, może osądzać politykę, ideologię, 

ale nie może się w nią angażować jako strona sporu. Próby wciągania Kościoła 

do gry politycznej, jak to czynili w dziewiętnastym wieku Stańczycy,  

a dziś latynoamerykańscy teologowie wyzwolenia, kończą się fatalnie dla religii. 
Narażają one na szwank autorytet Namiestnika Chrystusa, jednocześnie niszcząc 

odrębność polityki stanowiącej przecież tak bardzo o europejskiej specyfice. 
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Drugie poważne niebezpieczeństwo związane z nieostrożnym posługiwa-

niem się katolicką nauką społeczną dotyczy podejmowanych przez środowiska o 
lewicowym rodowodzie prób wyakcentowania w nauczaniu Kościoła tego, co 

jest bliskie socjalistycznej i socjaldemokratycznej wrażliwości społecznej. Nie 

idzie tu, jak w pierwszym przypadku, o zaanektowanie nauczania kościelnego 
poprzez całkowite się z nim utożsamienie, ale o zabieg, który by można określić 

mianem „schrystianizowania” socjalizmu. Nauka papieska miałaby służyć mo-

ralnemu wsparciu dla idei samorządów pracowniczych oraz postaw egalitary-
styczno-rewindykacyjnych. Nastawienie egalitarystyczne wytworzone przez z 

górą 40-letnie panowanie w Polsce systemu komunistycznego jest silnie ugrun-

towane w naszym społeczeństwie. Pewna niewielka zresztą zmiana klimatu, jaka 

się ostatnio pojawiła, jest, by tak rzec, przedprożem nadziei na zahamowanie 
gospodarczej ruinacji. Jeżeli, opierając się na cytatach papieskich encyklik, uda-

łoby się komukolwiek wmówić polskiemu społeczeństwu, że duże zróżnicowa-

nie majątkowe jest niesprawiedliwością, a bezrobocie jest niedopuszczalne, że 
nędza jednostki nie jest przez nią samą zawiniona, to skutecznie zostałaby za-

stopowana szansa wyjścia z kryzysu gospodarczego. Sprawiedliwość społeczna i 

ochrona najsłabszych jest z pewnością rzeczą pożądaną, ale akcentowanie tych 

wartości i kierowanie energii społeczeństwa w tym kierunku nigdy nie wycią-
gnie nas z kryzysu. 

Innego rodzaju niebezpieczeństwo niesie ze sobą liberalizm, można by je 

nazwać niebezpieczeństwem ułatwionego optymizmu. Świat liberałów jest 
znacznie uproszczony. Jego najgłębszą i ostateczną rzeczywistością (nierzadko 

ukrytą) są jednostkowe i grupowe interesy materialne. Ideologia, w tym także 

komunistyczna, jest czymś powierzchownym, ideokratyczne państwo totalitarne 
jest dla tego sposobu myślenia w istocie szczególnym przypadkiem etatyzmu. W 

konsekwencji, nasze problemy z państwem PRL-owskim są jakościowo tożsame 

z problemami przeciwników etatyzmu w W. Brytanii, Francji, USA; różnica jest 

tylko różnicą co do stopnia. Zadaniem polityki będzie przekonanie władzy o 
tym, że odchudzenie jej struktur biurokratycznych wyjdzie zarówno jej, jak i 

społeczeństwu na dobre. Zaletą tej metody jest z pewnością wykluczenie rewo-

lucji i przemocy, pojmowanie polityki jako sztuki kompromisu, docenianie roli 
drobnych, etapowych zmian. Błędnym jest jednak założenie racjonalności ludzi 

władzy. Pomimo pryncypialnej krytyki każdorazowej ekipy rządzącej, podskór-

nie nurtuje przekonanie o rozumności ludzi, która koniec końców musi owoco-
wać i w sferze gospodarczej. Adresatem programu liberałów właściwie nie jest 

społeczeństwo jako całość, lecz obóz władzy, państwo  

i jednostka. Jednostce proponuje się aktywność gospodarczą „mimo wszystko”, 

jako sposób na komunizm. Nie wyklucza to oczywiście działań zbiorowych, ale 
ich cele są właściwie pozapolityczne. Państwo, a ściślej elity rządzące są przed-

miotem zabiegów oświeceniowych, które wspierają się na przekonaniu, że 
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pragmatyzm musi wygrać. Przy pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że 

liberałowie wykluczają politykę w jej klasycznym rozumieniu, tj. dbaniu  
o dobro wspólne. Polityka bowiem jest czymś, co wykracza poza sferę ekono-

micznych dążeń jednostki; do istoty polityki należy grupowe działanie na rzecz 

tego, co wspólne. 
Polityka wymaga formułowania i stawiania celów przed jednostką, nie jako 

indywiduum, osobą prywatną, ale jako członkiem społeczności państwowej, 

narodu. Bo należy ona do kilku porządków naraz i zredukowanie jej do jednego 
z nich jest zawsze zubożające. Nie sposób sprowadzić polityki do realizacji ce-

lów ekonomicznych, choćby nawet były one tak ważne, jak w naszym przypad-

ku. Nie można też zapoznawać etycznych uwikłań gospodarki. I nie należy także 

rezygnować z budowania wspólnego dla całego społeczeństwa języka, dotyczą-
cego sfery wartości, tworzenia „cywilnej” wspólnoty duchowej, innej przecież 

od wspólnoty interesów i wspólnoty religijnej. Polityka nie jest bowiem tylko 

sprawą gry, techniki „dogadywania się”, pozbawiona swego wymiaru duchowe-
go („ideowego”) musi zwiędnąć, gdyż nie potrafi zmobilizować całego społe-

czeństwa. Mówiąc nieco demagogicznie, perspektywa walki o obniżenie podat-

ków, choć niezmiernie dziś ważna, nie pociągnie ogółu społeczeństwa, jeśli nie 

będzie stanowiła części większej, całościowej wizji politycznej. Budowanie 
polityki odseparowanej od etyki, pozbawionej perspektywy narodu i lekceważą-

cej ideologię, jest minimalizmem i zawężeniem spojrzenia, które czyni liberałów 

orędownikami jednej sprawy. Paradoksalnie, to tak ascetyczne ujęcie polityki 
nie chroni liberałów przed doktrynerstwem. 

Pomimo swego ograniczenia, o które nieledwie potrąciłem, zarówno „na-

ukowi katolicy”, jak i „ekonomistyczni liberałowie” postawili, a raczej przypo-
mnieli na polu polityki (nie tylko teorii, co czyniono przed nimi) sprawy, jak 

mniemam kolosalne dla naszej cywilizacji. A mianowicie: 

1. Zagadnienie ograniczenia dominującej od osiemnastego wieku w myśli 

demokratycznej zasady suwerenności ludu, wydedukowanymi z etyki chrześci-
jańskiej absolutnymi prawami, ową „metafizyczną konstytucją”, która winna 

mieć swe odbicie w prawie pozytywnym i nadzorować polityczne tu i teraz. 

2. Zagadnienie wolnego rynku, a więc autorytetu i wolności – dwóch war-
tości, które demokracja, 20-wieczne totalitaryzmy i etatystyczny egalitaryzm 

pogrzebały. Rozważanie tych problemów w całości naturalnie znacznie przekra-

cza ramy tego artykułu. 
Chcielibyśmy się skupić na jednym tylko problemie: relacji między etyką 

chrześcijańską (ujętą w swym społecznym aspekcie w katolickiej nauce społecz-

nej) a gospodarką wolnorynkową. Jak możliwe jest społeczeństwo poddane au-

torytetowi Kościoła i jednocześnie akceptujące w sferze ekonomicznej reguły 
wolnego rynku? Pytanie o to, czy jest możliwe takie społeczeństwo, uważam za 

bezsensowne, gdyż takie społeczeństwa faktycznie istniały. Nie idzie tu oczywi-
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ście o ustalanie stanu faktycznego, lecz o rodzaj relacji między etyką chrześci-

jańską i wolnym rynkiem. Czy są to rzeczy wzajem się wykluczające, jak twier-
dzą progresiści, czy też nie, jak utrzymuje mniejszość (np. Michael Novak, 

Frank Meyer, Röpke
1
, a ostatnio i w Polsce – wydawca „chrześcijańsko-

liberalnego” miesięcznika „13-tka” – Mirosław Dzielski). 
Jednym z intelektualnych cliché, które utrudniają ocenę kapitalizmu, jest 

powstałe w dziewiętnastym wieku utożsamianie go z liberalizmem. Kapitalizm 

zgodnie z tym sposobem myślenia jest dzieckiem liberalizmu, są one od siebie 
nieodłączne. Idea tłumaczy i wspiera postawy kreujące kapitalistyczną rzeczy-

wistość. Rzeczywistość czerpie swą legitymizację z idei. Myślenie to, poprzez 

analogię do relacji realny socjalizm-marksizm, utożsamia powstały ewolucyjnie 

(drogą przemian politycznych, cywilizacyjnych, technicznych) system gospo-
darczy – kapitalizm, z projektem ideologicznym. Analogia ta wydaje się jednak 

fałszywa, kapitalizm bowiem, powtórzmy, wzrastał organicznie przez wiele 

wieków (rewolucja przemysłowa była jego bardzo ważnym etapem), osiągnąw-
szy z początkiem zeszłego wieku w Anglii swój „klasyczny kształt”. Liberalizm 

zaś, jako filozofia polityczna, propozycja etyczna, czy szkoła ekonomiczna, 

zaledwie mu towarzyszył. Nigdy jednak nie był tym, czym marksizm stał się dla 

państwa realnego socjalizmu. Kapitalizm nie powstał dzięki rewolucyjnemu 
narzuceniu pewnego ideologicznego projektu, choć niewątpliwie holenderscy, 

angielscy, amerykańscy rewolucjoniści oczyścili mu przedpole  

w swych krajach. (To jednak, jak pokazuje przykład Niemiec czy Rosji, związki 
rewolucji i kapitalizmu nie były czymś koniecznym). Otóż nie należy utożsa-

miać kapitalizmu ani z polityczną filozofią Hobbesa
2
 czy Locke’a

3
, ani z utylita-

rystyczną etyką J. S. Milla
4
, ani z leseferystycznymi filozofiami rynku Adama 

Smitha
5
, Edmunda Burke’a

6
, von Hayeka

7
, czy katolickiego teologa Michaela 

Novaka. Bowiem jest kapitalizm systemem gospodarczym, który może egzy-

stować bez spełniania takich wstępnych założeń jak przewaga egoistycznego 

instynktu w człowieku (Smith), może się obyć bez teologicznego usprawiedli-
wienia (Meyer). Jego wartość polega nie na domniemanej doskonałości i zgod-

ności z racjonalną (Bastiat
8
) czy utylitarystyczną (Friedman

9
) wizją świata, ale 

na tym, iż jest on organicznym wytworem europejskiej cywilizacji i systemem, 
który zapewnił niespotykany dotąd rozwój techniki, nauki i wzrost dobrobytu 

szerokich rzesz społecznych. Czyjeś uczestnictwo w gospodarce rynkowej nie 

przesądza o postawie etycznej, poglądach politycznych, stosunku do religii, 
tradycji, kultury itd. Przyzwolenie na wolny rynek, jakkolwiek ogranicza wybór 

idei politycznych czy postaw (nie można np. być równocześnie konsekwentnym 

marksistą i zwolennikiem kapitalizmu), to jednak nie przesądza na korzyść któ-

rejś z nich, w tej liczbie także na rzecz liberalizmu. Wolny rynek nie przesądza 
również kształtu ustroju politycznego, może funkcjonować i w demokracji, i w 

ramach systemów tradycjonalistycznych, autorytarnych i w dyktaturach (choć 
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jak uczy historia sprzyja demokracji). Nie znosi tylko totalitaryzmu, zwłaszcza 

komunistycznego, który usuwa jego podstawę – własność prywatną. 
Zagadnienie relacji pomiędzy koncepcjami wolnorynkowymi a liberali-

zmem nie jest zupełnie bez znaczenia. Bowiem jeśli zechcemy nie popadając  

w konflikt z naukami Kościoła budować wolną gospodarkę, to musimy zdać 
sobie sprawę z tego, że o ile będziemy utożsamiali to zadanie z realizacją libe-

ralnej wizji społeczeństwa, to konflikt będzie nieunikniony. Jeżeli jednak rozwa-

żania nad wolnym rynkiem ograniczymy do rozważań pragmatycznych, do ja-
kich w istocie sprowadza się ekonomia, to konflikt z natury rzeczy nie powsta-

nie. 

Optymizm wobec kapitalizmu należy opatrzyć dwoma zastrzeżeniami. Po 

pierwsze, kapitalizm dotyczy tylko sfery gospodarczej i jakkolwiek wpływa ona 
na sferę polityczną i kulturalną, to jego oddziaływanie jest tylko pośrednie. Nie 

może sam z siebie uczynić społeczeństwa duchowo doskonalszym, politycznie 

aktywniejszym, a państwa – silniejszym. Wbrew temu co twierdzą lesefery-
styczni filozofowie nie jest fundamentem społeczeństwa, lecz jednym z elemen-

tów ważnych, ale z pewnością nie najważniejszym. Drugim, banalnym zresztą 

zastrzeżeniem jest oparte na pesymizmie chrześcijańskim przekonanie o niedo-

skonałości wszelkiego ziemskiego porządku, w tym także kapitalizmu. 
Kapitalizm, tak jak każdy ustrój społeczny, jest poddany krytyce Kościoła. 

Oburzać się na nią jest nie mniej powierzchownym niż wyciągać sąd o potępie-

niu wolnego rynku. Kościół piętnuje społeczeństwo, w którym obok bogaczy 
żyją nędzarze, w którym dominuje postawa konsumpcyjna, gdzie, cytując Maxa 

Webera
10

, „troska o dobra zewnętrzne, która powinna spoczywać na barkach 

„świętobliwych” jak lekki płaszcz, który można zrzucić w każdej chwili (…) 
dziś stała się stalową skorupą”. Prawem i obowiązkiem Kościoła jest poruszać 

sumienie społeczeństwa; politycy, naukowcy, działacze społeczni mają obowią-

zek dążyć do zmniejszenia (nie wyeliminowania, co jest utopijne) zła najlep-

szymi dostępnymi sposobami. Wybór metody należy do nas. Możemy pójść 
drogą na pozór łatwiejszą, wprzęgając w to zadanie państwo z jego administra-

cyjnym aparatem, jak to się dzieje w państwach socjalistycznych i państwach 

opiekuńczych. Można też postawić na drogę dłuższą i trudniejszą, ale za to dro-
gę, na której inicjatywę przejmują sami obywatele, prywatne fundacje, kościelne  

i świeckie organizacje charytatywne, parafie itd. Jej zaletą jest po pierwsze koszt 

(nie potrzeba utrzymywać drogiego pośrednictwa tj. biurokracji państwowej), po 
drugie większa swoboda dysponowania własnym majątkiem przez obywateli, 

którzy sami decydują komu pomóc, a także tworzenie silniejszych więzi pomię-

dzy obdarowywującym i obdarowanym, inaczej niż w przypadku anonimowej 

biurokracji dysponującej równie anonimowymi funduszami  
z budżetu państwa. Jest jeszcze inny argument – redystrybucja dochodów przez 

państwo wcale nie zmniejsza postawy konsumpcyjnej, przeciwnie, wzmaga ją, 
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przenosi bowiem aktywność obywateli ze sfery produkcji na sferę podziału. 

Homo oeconomicus przekształca się w petenta. Konkurencja wolnorynkowa 
zmienia się w polityczną walkę pomiędzy ludźmi i grupami społecznymi o po-

dział dóbr. Dystynkcja pomiędzy sferą polityczną a gospodarczą znika. Polityka 

staje się polem walki o przywileje ekonomiczne, pieniądze po prostu. Sfera pu-
bliczna rozszerza się na obszary rozstrzygane dotąd w obrębie prywatnym (pra-

wa cywilnego), zatraca swoją specyfikę. Zarówno socjalizm jak interwencjo-

nizm państwowy (kwestię totalitaryzmu pozostawiając na boku) utożsamiają 
politykę z gospodarką, prowadzą do degeneracji obu tych sfer życia społeczne-

go. Odbudowanie sprawnej rynkowej gospodarki, jak na to wskazują przykłady 

W. Brytanii, USA, jest zwykle łatwiejsze, ale przywrócenie polityce właściwej 

jej rangi – znacznie trudniejsze. „Konsumpcjonizmu” zapewne nie zlikwiduje 
się poprzez hamowanie wysokimi podatkami i regulacjami prawnymi inicjatywy 

gospodarczej, lecz może to sprawić uczestnictwo  

w kulturze i być może także przez udział w oczyszczonej z ekonomii polityce. 
Wobec kapitalizmu sformułować można jeszcze wiele zarzutów. Wymień-

my kilka najczęściej podnoszonych przez „naukowych katolików”: 

1. Atomizacja społeczna wywołana rywalizacją gospodarczą. 

2. Zniszczenie solidarności społecznej walką klas wywołaną nierówno-
ściami społecznymi. 

3. Zarzut koncentracji kapitału. 

4. Sprzyjanie postawom utylitarystycznym, hedonistycznym, egoizmowi. 
Wspólną cechą tych zarzutów jest pomieszanie polityki, ekonomii i sfery 

kultury. Jakkolwiek dziedziny te ze sobą się wiążą, to jednak metody postępo-

wania w obrębie każdej z nich są różne, co zdają się negować wspomniani kry-
tycy. Atomizacja społeczna jest przedmiotem wysiłku polityków, wynika nie 

tyle z wolnej konkurencji, ile z upadku takich tradycyjnych wartości jak rodzina, 

społeczność lokalna, więź religijna, a także z faktu biurokracji państwa. Odpie-

rając drugi argument godzi się przyznać, że rywalizacji na rynku towarzyszy 
współpraca, która jest równie nieodzowna dla kapitalizmu jak ta pierwsza. Ry-

walizacja rynkowa w odróżnieniu od walki o przywilej gospodarczy czy walki 

politycznej jest zawsze anonimowa. Konkurent jest najczęściej abstrakcyjny, 
nieznany, a największym wrogiem jest nie drugi człowiek, a prawa popytu i 

podaży. Zarzut koncentracji kapitału w rękach nielicznych jest w końcu lat 80-

tych po prostu niezgodny z faktami (za prezydentury Reagana powstało w USA 
6 mln. nowych przedsiębiorstw, w W. Brytanii kilka milionów osób wykupiło 

akcje przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego). Zarzut czwarty można by posta-

wić równie dobrze każdemu ustrojowi gosp.-politycznemu w każdej epoce histo-

rycznej. 
Do najlepszych i najstarszych tradycji naszej cywilizacji należy rozdział 

sfery publicznej i prywatnej; okresy ich utożsamiania znaczył regres (np. późne 
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Imperium Rzymskie, XX-wieczne totalitaryzmy). Przeciążenie państwa nadmia-

rem zadań prowadzi do jego paraliżu, do zaniedbania podstawowych jego funk-
cji. Jednak państwo, rzecz oczywista, zmuszone jest spełniać pewne zadania 

zahaczające o ekonomię. Przykładowo: państwo ma obowiązek interweniować 

kiedy jego handel zagraniczny może zagrozić jego strategii politycznej (np. em-
bargo), wznosić bariery celne dla ochrony własnej gospodarki, czuwać nad emi-

sją pieniądza. Nikt go w tych działaniach nie może zastąpić. Są też innego ro-

dzaju funkcje państwa, takie jak wspomaganie ludzi znajdujących się na skraju 
nędzy (z własnej winy czy bez niej), nie może bowiem zależeć państwu na bio-

logicznym wyniszczeniu społeczeństwa (wzrost demograficzny towarzyszący 

ożywieniu gospodarczemu wzmaga je, jest także czynnikiem siły państwa), co 

jest dziś oczywiste, ale nie było takim dla XIX-wiecznych uczniów Malthusa
11

. 
Dalej państwo winno finansować rozwój nauki i kultury, utrzymywać niezbędne 

dla gospodarki, ale nieopłacalne, usługi, inicjować w pewnych sytuacjach dzia-

łania gospodarcze poprzez pożyczki, ulgi podatkowe itp. środki (przykładem II 
Rzeczpospolita). Państwo, jak zostało wyżej powiedziane, winno spełniać 

wszystkie te funkcje z jednym wszak zastrzeżeniem – o ile nie spełniają ich oso-

by prywatne i inne niż państwo społeczności (używając terminologii katolickiej 

nauki społecznej: „niższego rzędu”), jak rodzina, organizacje charytatywne, 
Kościół, prywatne fundacje czy samorządy lokalne (co w ostatnim wypadku jest 

także działalnością państwową, lecz zdecentralizowaną). Altruizm nie powinien 

być zinstytucjonalizowany. Im większą swobodę dysponowania pieniędzmi 
pozostawia się jednostkom, tym większą wolnością i różnorodnością cieszy się 

życie społeczne. Państwo nie powinno być opiekunem obywateli, jego funkcje 

ochronne czy interwencyjne w sferze ekonomicznej winny być, zgodnie z zasadą 
pomocniczości, zredukowane do niezbędnego minimum. Siła państwa opiera się 

na samodzielności jego obywateli; nadmiar opieki społecznej degeneruje społe-

czeństwo i w konsekwencji osłabia państwo. 

Koniec XX-go wieku jest epoką porażki utopijnych projektów – totalitar-
nych ładów obiecujących równość i szczęście, a także etatystycznej inżynierii 

społecznej. Socjalistyczne i socjaldemokratyczne rządy w Europie, Afryce, 

Ameryce Łacińskiej, Azji przekonały się, że tkanka społeczna i gospodarka są 
zbudowane z bardzo delikatnego tworzywa, które niełatwo znosi działanie to-

pornych państwowych instrumentów. Najdramatyczniejszym przykładem jest 

Afryka, gdzie z wyjątkiem Rodezji i jeszcze trzech czarnych państw, nastąpił 
gospodarczy regres cofający kontynent wstecz w stosunku do momentu uzyska-

nia niepodległości. Pozytywnym bohaterem są zaś kraje Dalekiego Wschodu – 

Japonia i tzw. NIC – państwa nowo uprzemysłowione. Przykładowo Tajwan w 

latach 1949-1982 pomnożył 40-krotnie (!) swój PNB. Chiny komunistyczne 4-
krotnie, w latach 1970-80 PNB rósł o 10% rocznie, w Korei Płd. i Singapurze o 

8%, w Japonii o 7%, podczas gdy w Europie Zachodniej o 3%. Obecnie powrót 
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do rynku stał się tak silnym prądem, że lata 80-te będziemy mogli nazwać lata-

mi, które upłynęły pod znakiem ekonomii. Są to czasy reform rynkowych w 
USA, w W. Brytanii, Turcji, nieśmiało we Francji, a także przewartościowań w 

kierunku pragmatyzmu w świecie komunistycznym, czego przykładem są post-

maoistowskie Chiny, później Gorbaczowski ZSRR i Polska. 
Neokonserwatywni i neoliberalni intelektualiści, tzw. Nowa Prawica, roz-

poczęli rehabilitację etosu mieszczańskiego (Kristol
12

), enterpreneuryzmu, pod-

jęli polemikę z antykapitalistycznymi ideami 68-go roku. Nastąpiły głębokie, 
rewolucyjne przemiany w technologii, określone mianem tzw. rewolucji infor-

matycznej, wywołujące decentralizację i dekoncentrację produkcji, umożliwia-

jące powstanie małych i średnich przedsiębiorstw (nierzadko rodzinnych). 

Zmniejszył się na rzecz sektora usług, sektor produkcji. Warstwa robotnicza (w 
tradycyjnym pojęciu), którą papież Leon XIII

13
 nazwał hańbą XIX w., topnieje 

w wysoko uprzemysłowionych krajach tak jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu 

chłopi. Społeczeństwo „postindustrialne” (określenie D. Bella
14

) jest społeczeń-
stwem o wiele bardziej pluralistycznym niż znane nam dotychczas. Nabywanie 

akcji przez coraz większą liczbę ludzi upowszechnia własność, przeciwieństwo 

praca-kapitał w tych warunkach powoli zaczyna tracić sens. Warstwa średnia 

zdaje się dominować w społeczeństwie. Po trwającej przeszło 50 lat ofensywie 
etatyzmu, fala zaczyna opadać. Krajobraz, na który składały się wielkie mono-

pole, znacjonalizowane państwowe giganty, wszechmocne związki zawodowe i 

rosnąca biurokracja państwowa, zdaje się zmieniać. Odnieść można wrażenie, że 
świat jest jakby swobodniejszy, że znacznie zależy dziś od indywidualnej inteli-

gencji i inwencji, woli jednostki. Powraca racjonalna kalkulacja gospodarcza, 

prosta formuła: zysk-strata wypiera heglowskiej proweniencji formuły filozofii 
politycznej. Jest więcej przestrzeni dla ryzyka, rozluźnia się gorset krępujących 

przepisów. 

Ten nowy, jeszcze niespełniony świat domaga się od chrześcijan nowych 

odpowiedzi, jest znakiem czasu, z którym i Kościół i świeccy katolicy muszą 
sobie poradzić. Nie można jednak zrozumieć tego, co nadchodzi, trzymając się 

starych formuł i recept – egalitaryzmu, etatyzmu, samorządów robotniczych, 

związków zawodowych, redystrybucji dochodu społecznego itd. Przyszły świat 
będzie o wiele bardziej indywidualistyczny niż dzisiejszy. Ale niezmiennie po-

trzebować będzie obok pionierów nowych rubieży także filantropów, miłosier-

dzia i chrześcijańskiego pochylenia nad słabymi. Przypomnijmy na koniec słowa 
Maxa Schelera

15
: „…gdy Chrystus mówi o dawaniu, nie czyni tego po to, aby 

było równiej, lecz po to, aby dający tym aktem mógł dowieść swojej miłości –  

i dalej – żadna sprawiedliwość społeczna nigdy nie wykluczy jałmużny, każda 

będzie pusta, jeśli nie będzie popierana miłością, zawsze będzie niedoskonała, 
doskonała sprawiedliwość to utopia”. 



414 PAWEŁ ZIÓŁEK 
 
 

Wiele z problemów, o których była wyżej mowa, będzie w Polsce bardzo 

długo abstrakcją. Wbrew temu co twierdzi wielu liberalnych optymistów, ide-
ologiczny bagaż ciążący nad naszym systemem gospodarczym pozostaje wciąż 

bardzo duży. Nie miejsce tu na wymienianie wszystkich przeszkód, jakie system 

z racji swej natury będzie stawiał wolnej przedsiębiorczości. Niezaprzeczalnymi 
pozostają jednak dwie rzeczy: 

1. Ewolucja systemu. 

2. To, iż koniecznym jest podjęcie próby wolnej przedsiębiorczości na 
większą skalę niż dotychczas. 

System się zmienia, od 1956 r. udział prywatnej przedsiębiorczości w go-

spodarce narodowej stale rośnie. Reformy przedstawione przez rząd w paździer-

niku tego roku choć są tylko połowiczne (pozostawiają poza dyskusją prywaty-
zację przedsiębiorstw państwowych), stanowią bardzo duży krok naprzód. Jeśli 

rozluźni się kontrola biurokracji nad zakładaniem i działaniem przedsiębiorstw 

prywatnych, jeśli zreformowane zostaną podatki, to już samo to będzie ogrom-
nym zyskiem i nikt później nie będzie mógł powiedzieć, że nie została dana 

szansa działania (przy świadomości wszystkich ograniczeń). Działalność gospo-

darcza jest naszą wielką okazją i zadaniem. Jeśli go społeczeństwo nie podejmie, 

musi przegrać. Wygraliśmy batalię o wiarę, ocaliliśmy kulturę, świadomość 
historyczną, w latach 80-81 odrodziliśmy na krótko wspólnotę polityczną, która 

wciąż owocuje w pogrudniowej Polsce. Ale wszystko to utracimy, jeśli pozwo-

limy załamać się naszej ekonomii, jeśli pozwolimy się wypchnąć poza cywiliza-
cję europejską. Obok otwierających się możliwości legalnego działania społecz-

nego, jakie być może umożliwi ustawa o stowarzyszeniach, rozszerzenia kompe-

tencji rad narodowych (wszystkie te możliwości musimy opatrzeć dużym 
znakiem zapytania), pojawia się możliwość uzyskania „ekonomicznej podmio-

towości” przynajmniej części społeczeństwa. Każdy obywatel czerpiący docho-

dy z pozapaństwowego źródła rozszerza sferę wolności. Zadaniem opozycji jest 

uświadomić społeczeństwu tę podstawową prawdę. 
Z 40-letniego uczestnictwa w systemie marksistowskim powinniśmy wy-

nieść przynajmniej tę wiedzę: wolnym jest ten, kto posiada środki produkcji. 

Działalność gospodarcza z pewnością nie zastąpi polityki, takie stanowisko 
byłoby zbyt jednostronne. Ale kładzie ona fundamenty pod społeczeństwo oby-

watelskie, może uczynić Polaków bardziej odpowiedzialnymi, pracowitymi i 

przedsiębiorczymi. Pomoże wypracować cnoty, których nie może przecież na-
uczyć Kościół. Nie wszyscy skorzystają z tej szansy, bo nie wszyscy będą mogli 

to zrobić; będą wreszcie tacy, którzy nie będą chcieli podejmować ryzyka. Pew-

nym jest niemniej także to, że bez wolnej gospodarki w dzisiejszym świecie, 

bardziej niż kiedykolwiek wcześniej jesteśmy jako naród skazani na polityczną i 
cywilizacyjną zagładę. 
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Przypisy 
 

1 Wilhelm Röpke (1899-1966) – niemiecki ekonomista, uchodzący za ojca spo-

łecznej gospodarki rynkowej, profesor uniwersytetów w Jenie, Grazu i Marburgu. Po 

zwycięstwie NSDAP i przejęciu przez nazistów władzy wyjechał w 1933 r. z Niemiec – 

podjął pracę na uniwersytecie w Stambule a następnie w Instytucie Studiów Międzyna-

rodowych w Genewie. Po II wojnie brał udział – m.in. doradzając kanclerzowi Konra-

dowi Adenauerowi i ministrowi Ludwikowi Erhardowi – w formowaniu teoretycznych  
i praktycznych podstaw niemieckiej gospodarki. Napisał m.in. Die Lehre von der 

Wirtschaft (1937), Gesellschaftskrisis der Gegenwart (1942), Civitas humana (1944), 

Internationale Ordnung (1945), Jenseits von Angebot und Nachfrage (1958). 
2 Zob. przypis 10 w tekście Prawica – rodowód i perspektywy. 
3 John Locke (1632-1704) – angielski filozof, myśliciel polityczny i lekarz, twór-

ca klasycznego empiryzmu w teorii poznania, zwolennik liberalizmu w polityce i religii, 

opartego na teorii umowy społecznej. Autor m.in. A Letter Concerning Toleration 

(1689), Two Treatises of Government (1689), An Essay Concerning Human Understand-

ing (1690). 
4 John Stuart Mill (1806-1873) – filozof, socjolog i ekonomista angielski, jeden  

z najbardziej oryginalnych myślicieli liberalnych XIX wieku, autor m.in. dzieł: On Lib-
erty (1859), Considerations on Representative Government (1861) i Utilitarianism 

(1863). 
5 Adam Smith (1723-1790) – szkocki filozof, współtwórca tzw. szkockiego 

oświecenia, uważany za jednego z twórców nowoczesnej ekonomii. Propagował ideę 

wolnego rynku i międzynarodowej wymiany handlowej, opisywał funkcjonowanie an-

glosaskich instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Zajmował się filozofią moralną. 

Napisał m.in. Teorię uczuć moralnych (1759) i Badania nad naturą i przyczynami bo-

gactwa narodów (1776). 
6 Zob. przypis 4 w tekście Polityka polska i „Polityka Polska”. 
7 Zob. przypis 3 w tekście Uwagi o aktualnym stanie kultury politycznej w Pol-

sce. 
8 Frederic Bastiat (1801-1850) – francuski publicysta propagujący skrajną formę 

leseferyzmu, od 1848 r. członek francuskiej Izby Deputowanych. 
9 Milton Friedman (1912-2006) – amerykański ekonomista, twórca monetary-

zmu, przedstawiciel chicagowskiej szkoły ekonomii, zwolennik idei wolnego rynku  

i ograniczania roli rządu w gospodarce, autor m.in. Capitalism and Freedom (1962). 
10 Max Weber (1864-1920) – niemiecki socjolog, historyk, ekonomista, profesor 

uniwersytetów we Freiburgu, Heidelbergu, Wiedniu i Monachium, autor m.in. Die pro-

testantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1905) i Wirtschaft und Gesellschaft 

(1922). 
11 Thomas Robert Malthus (1766–1834) – brytyjski ekonomista, duchowny angli-

kański, jeden z pierwszych profesorów ekonomii politycznej (w East India College), 

autor teorii demograficznej, zgodnie z którą ludzkość ma tendencję do rozmnażania się 
szybciej niż pomnaża środki utrzymania. Jego główne dzieło to An Essay on the Princi-

ple of Population (1798). 
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12 Irving Kristol (1920-2009) – amerykański myśliciel polityczny, wykładowca 

New York University, wydawca „The National Interest”, wpływowy ideolog nurtu 

neokonserwatywnego, autor m.in. On the Democratic Idea in America (1972) i Neocon-

servatism: The Autobiography of an Idea (1995). 
13 Leon XIII, Vincent Joachim Perci (1810-1903) – papież od 1878 r., autor ency-

kliki Rerum novarum (1891), dotyczącej kwestii robotniczej. 
14 Zob. przypis 7 w tekście Jaka prawica jest Polsce potrzebna? 
15 Zob. przypis 5 w tekście Uwagi o aktualnym stanie kultury politycznej w Pol-

sce. 
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UWAGI NA MARGINESIE DYSKUSJI O KOŚCIELE  
I DEMOKRATYCZNYM KAPITALIZMIE 

 

 

 

I 

 

Rozwijana dzisiaj przez niektóre środowiska neoliberalne krytyka katolickiej 

nauki społecznej, a zwłaszcza jej stosunku do kapitalizmu, ma trzy aspekty: 
polityczny, kulturowy i ideowy. Pierwszy związany jest z wyraźnymi ocenami 

systemu gospodarki rynkowej formułowanymi przez Urząd Nauczycielski Ko-

ścioła; drugi wiąże się z reakcją różnych środowisk prawicowych na nowe ten-
dencje religijne i społeczne ujawniające się w Kościele od czasu II Soboru Wa-

tykańskiego; wreszcie trzeci, ukryty raczej w polemikach politycznych, dotyczy 

zasadniczego napięcia między liberalną koncepcją religii a wartościami, które 
głosi Kościół katolicki. Spór pierwszy opiera się moim zdaniem na kilku niepo-

rozumieniach semantycznych, co nie znaczy, że sam jest nieporozumieniem, 

spełnia bowiem funkcję zastępczą wobec, momentami tylko dochodzących do 

głosu, zasadniczych kontrowersji ideowych. Rzeczywistym materiałem mogą-
cym służyć krytykom Kościoła są pewne elementy nowej religijności (nazwijmy 

ją neomodernistyczną); w tym wypadku jednak krytycy Kościoła pamiętać po-

winni, iż dziwne zjawiska, których dotykają, wyrosły właśnie w cieniu rozkwita-
jącego liberalizmu. 

 

II 
 

Pierwsze opinie Kościoła o gospodarce kapitalistycznej pochodzą jeszcze z końca 

XIX wieku. Zapominając o tym kontekście historycznym, nadając pewnym po-

jęciom ich współczesne znaczenie, łatwo wejść na drogę nieporozumień lub 
dogmatyzmu odrywającego słowa od ich treściowej zawartości. Czym innym 

był bowiem kapitalizm w roku 1891, czym innym w 1931, gdy Pius XI
1
 ogłaszał 

Quadragesimo Anno, czym innym wreszcie dziś w dobie Laborem exercens. W 
czasach Rerum novarum Kościół krytykując liberalizm gospodarczy nie odnosił 

swych sądów do wolnego rynku, konkurencji czy inicjatywy prywatnej; ówcze-

sny liberalizm ekonomiczny identyfikował się bowiem jeszcze z zasadą całkowi-
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tej nieingerencji państwa w stosunki między światem pracy a kapitałem, i co za 

tym idzie – z absolutnie pojętą zasadą własności. Faktycznie oznaczało to więc 
legalizację przymusu ekonomicznego, któremu podlegały warstwy uboższe. 

„Jeśli zatem pracownik zmuszony koniecznością, albo skłoniony strachem przed 

większym nieszczęściem, przyjmuje niekorzystne dla siebie warunki, które 
zresztą przyjmuje tylko pod przymusem, ponieważ mu je narzuca właściciel 

warsztatu lub w ogóle pracodawca, wtedy dokonuje się gwałt, przeciw któremu 

głos podnosi sprawiedliwość” – pisał papież Leon XIII. Wystąpienie  
w obronie robotników nie wiązało się jednak wcale z potępieniem ustroju eko-

nomicznego. Czterdzieści lat potem, uogólniając tę myśl encykliki Leonowej, 

mówił o tym Pius XI: „ustrój ten sam z siebie nie zasługuje na potępienie (…) 

nie jest on z natury zły; sprawiedliwość zaś gwałci dopiero wtedy, gdy kapitał w 
tym celu i na takich warunkach wynajmuje robotników, czyli proletariat do pra-

cy, że przemysł i całe życie gospodarcze uzależnia wyłącznie od siebie i na swo-

ją wyłącznie korzyść obraca, nie uwzględniając ludzkiej godności robotników, 
społecznego charakteru gospodarstwa, sprawiedliwości społecznej i dobra ogó-

łu”. W czasach współczesnych zaś Jan Paweł II mówiąc o „kapitalizmie” (na 

ogół zresztą w cudzysłowie), traktuje to pojęcie jako synonim ekonomizmu, a 

więc postawy, która autonomię życia gospodarczego rozszerza aż do wyłączenia 
go spod oceny moralnej i przyjęcia na jej miejsce specyficznie ekonomicznych 

kryteriów wartościowania. Gdy więc papieże wieku XX mówili  

o kapitalizmie, określali tym terminem nie realnie istniejące ustroje ekonomicz-
ne, ale pewien model oparty na zasadach leseferyzmu i najbliższy chyba rze-

czywistości kapitalizmu z lat 80-tych XIX wieku. Określenie to dotyczy współ-

czesnej gospodarki rynkowej tylko o tyle, o ile zbliża się do tego właśnie mode-
lu. 

Niezależnie od tej krytyki katolicka nauka społeczna występowała zawsze 

w obronie prawa własności. Wprawdzie nie przyznawała mu – tak jak liberalizm 

– charakteru absolutnego, jednak uznawała własność prywatną za konieczną 
podstawę materialnego bytu rodziny i gwarancję jej społecznej niezależności. 

Własność bowiem traktuje Kościół jako funkcję społeczną, która winna być wy-

konywana z pożytkiem zarówno dla właściciela, jak i dla społeczeństwa. Postu-
lat ten ma charakter przede wszystkim moralny, gdyż uznany za normę politycz-

ną mógłby być źródłem wielu nadużyć. Świadom możliwości takiej interpretacji 

papież Pius XI wyraźnie stwierdził: „nie jest słusznym twierdzenie, że się poję-
cie własności pokrywa z pojęciem uczciwego używania; a bardziej jeszcze nie-

prawdziwym jest zdanie, iż przez nadużywanie lub nieużywanie własności ginie 

prawo do niej, lub, że się je traci”, oraz że „w błędzie są ci, którzy tak zacieśnia-

ją indywidualny charakter własności, że go w rzeczywistości zupełnie niszczą”. 
Kościół wzywał więc do zasadniczej reformy kapitalizmu, do jego „demo-

kratyzacji”. Służyć temu miało upowszechnienie własności prywatnej oraz in-
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terwencjonizm gospodarczy państwa. Pierwotnie ograniczano go do ustawodaw-

stwa pracy, gwarantującego opiekę prawną pracownikom najemnym, potem – 
głównie po II wojnie światowej – rozumiano to szerzej, jednak znów opatrując 

zastrzeżeniami chroniącymi przed błędną interpretacją. „Należy – pisał Jan 

XXIII
2
 – jak najusilniej domagać się od władz państwowych, których obowiąz-

kiem jest troska o dobro wspólne, by rozwijały wielostronną, szeroko zakrojoną 

i lepiej niż dotychczas zorganizowaną działalność interwencyjną  

w dziedzinie gospodarczej (która jednak) winna być tak wykonywana, by nie 
tylko (nie) hamowała wolność działania osób prywatnych, lecz przeciwnie, by ją 

zwiększała”. Interwencja państwa winna dotyczyć zdaniem Kościoła przede 

wszystkim tych dziedzin, gdzie nadmierna koncentracja własności i władzy eko-

nomicznej groziłaby wolności współobywateli. 
To nie kapitalizm jednak, ale socjalizm został uznany przez Kościół za naj-

poważniejsze zagrożenie ładu społecznego. Dotyczyło to zarówno komunizmu 

(encyklika Divini Redemptoris), jak i ruchów socjaldemokratycznych. Potępie-
nie komunizmu zostało częściowo wycieniowane w okresie pontyfikatu Jana 

XXIII, gdy wobec dokonującej się w bloku wschodnim destalinizacji Kościół 

uznał za wskazane zwrócić uwagę wiernym na możliwość rozróżnienia systemu 

społecznego i projektu ideologicznego, który powołał go do życia (było to 
pierwsze wskazanie na możliwość odbudowy społeczeństwa w państwie totali-

tarnym). Wtedy jednak i później zawsze nauka Kościoła podkreślała totalizm 

aktualnie istniejących państw komunistycznych. Omawiając stosunek Kościoła 
do kapitalizmu należałoby więc uwzględnić również opinie na temat własności 

indywidualnej, wolności życia gospodarczego czy autonomii społeczeństwa, 

przedstawiane przy okazji wypowiedzi na temat socjalizmu. 
Najwięcej nieporozumień związanych ze stosunkiem Kościoła do kapitali-

zmu wynika z idei tzw. trzeciej drogi. Określenie to było używane jako hasło 

przez partie chrześcijańsko-demokratyczne w okresie międzywojennym, choć 

nie znalazło się w oficjalnych wypowiedziach Kościoła. Weszło jednak na tyle 
do potocznego języka polityki, że zaczęto utożsamiać z nim stanowisko katoli-

cyzmu w sprawach społeczno-gospodarczych. Określenie to sugerowało, że 

Kościół głosić chce własną wizję ustroju ekonomicznego, będącą radykalnym 
zaprzeczeniem ustrojów już istniejących, oraz że stosuje symetrię w krytyce 

socjalizmu i kapitalizmu, nie zwracając uwagi na zmiany, które szczególnie  

w tym drugim się dokonują. Tymczasem katolicyzm ani nie głosił programu 
rewolucyjnego, ani symetrii takiej nie stosował, z czego zresztą czyniono mu 

często zarzut. Stanowisko Kościoła streścić można jako krytyczną akceptację 

kapitalizmu; stanowisko to zresztą ulegało ewolucji wraz z reformami społecz-

nymi w państwach Zachodu. Jeżeli już mówić więc o „drodze” Kościoła w sfe-
rze społeczno-gospodarczej, właściwsze byłoby określenie „inna droga”, jak 

postawę Kościoła w tej dziedzinie określa Jan Paweł II w rozmowie z André 
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Frossardem
3
. W tym też wywiadzie papież wyraźnie przychyla się do opinii 

swego rozmówcy, iż nie można stawiać na jednej płaszczyźnie ustrojów „zro-
dzonych z naturalnego rozwoju sił od kilku wieków wprawionych w ruch przez 

geniusz ludzki” i tych, które „są produktem pewnej, z góry założonej, koncepcji 

świata i historii”, oraz że złożony ustrój społeczeństw Zachodu można zamykać 
nazwą „kapitalizm” tylko „przypisując ekonomii wartość zasady o absolutnym 

pierwszeństwie i (…) wchodząc tym samym w logikę marksistowską”. 

 

III 

 

Co zatem jest przedmiotem sporu, skoro nie jest nim, jak zaznaczyłem już na 

początku, rzeczywisty stosunek Kościoła do gospodarki wolnorynkowej? Istotne 
napięcie znajduje się w polu idei: między solidaryzmem a ideologią lesefery-

zmu, między chrześcijańskim optymizmem a „realizmem” współczesnych ide-

ologii, między ideą powszechności Kościoła a religijnością zredukowaną do 
osobistych przeżyć jednostki. 

Wprawdzie nikt już dzisiaj nie głosi na serio restauracji ustroju ekonomicz-

nego sprzed przeszło stu lat, niemniej zachował trwałość sposób widzenia rze-

czywistości, charakterystyczny dla pierwszych teoretyków liberalizmu  
i właściwe dla tej orientacji postawy moralne wobec zagadnień społecznych. 

Podstawowa różnica dotyczy koncepcji człowieka: dla Kościoła człowiek jest 

przede wszystkim istotą religijną, świadomie przeżywającą swoją egzystencję  
i szukającą jej sensu, potem jest istotą społeczną związaną węzłem etyki z róż-

nymi wspólnotami, do których należy, wreszcie też jest istotą budującą mate-

rialne podstawy swego własnego i społecznego życia. Ta ostatnia sfera ma bar-
dzo duże znaczenie, ale nie może być absolutyzowana i nie może jednostce 

przesłaniać jej zasadniczych obowiązków. Liberalizm tymczasem traktuje czło-

wieka jako homo oeconomicus, uczestnika systemu gospodarczego, którego 

wartość najlepiej weryfikowana jest poprzez konkurencję rynkową, która podda-
je sprawdzianowi intelekt, przedsiębiorczość, pracowitość jednostki. Stąd też nie 

troska o dobro wspólne, ale odpowiedni system rynkowy jest gwarancją dobra 

publicznego, a stratyfikacja społeczeństwa kapitalistycznego odzwierciedla natu-
ralną hierarchię społeczną, w której najubożsi są ofiarami losu raczej w potocz-

nym, niż w dosłownym znaczeniu tych słów. Dlatego wzorem osobowym tego 

systemu może być ów przedsiębiorca Adama Smitha, który „myśli tylko o swym 
własnym zarobku, a jednak w tym, jak i wielu innych przypadkach, jakaś niewi-

dzialna ręka kieruje nim tak, aby zdążał do celu, którego wcale nie zamierzał 

osiągnąć”. 

Katolicyzm nie może natomiast zwalniać człowieka ze świadomej odpo-
wiedzialności za społeczeństwo, podobnie jak społeczeństwa z troski o ubogich. 

Doskonale rozumiał to Michael Novak jeszcze dziesięć lat temu, gdy pisał w 
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Przebudzeniu etnicznej Ameryki: „społeczeństwo nie jest maszyną złożoną  

z pojedynczych atomów, ale organizmem, który daje życie rodzinom, a przez 
rodziny – jednostkom. Społeczeństwo musi troszczyć się o własne cele i własne 

czyny, jest to bowiem organizm zmierzający w jakimś kierunku, nie może jedy-

nie pozwalać na to, by samolubne działania jednostek nakładały się w wyniku 
jakiegoś bezosobowego rachunku, i wierzyć, że to wszystko wyjdzie na dobre. 

To jest „protestancka”, anglosaska koncepcja, szokująca dla umysłu katolika. 

(…) Dbaj o własne interesy, a pomożesz ludzkości. Rzadko łaska miała tak ni-
ską cenę”. 

Katolicka nauka społeczna – podobnie jak liberalizm – uznaje zróżnicowa-

nie materialne za naturalny czynnik rozwoju społecznego, jednak nie dlatego, że 

sprzyja produktywizmowi i aktywności jednostek najzdolniejszych, ale dlatego, 
iż pośrednio służy całemu społeczeństwu. Ubodzy, a więc ci, którzy  

w najmniejszym stopniu korzystają z dobrodziejstw tego systemu, powinni więc 

być przedmiotem troski całego społeczeństwa, a szczególnie jego najzamożniej-
szych elit. Zaznaczmy, że chodzi raczej o postawy moralne, a nie  

o postawy polityczne. Dla liberałów biedni to ludzie, którzy nie wykorzystali 

prawa równych szans, dla Kościoła natomiast uzdolnienia ekonomiczne są da-

rem Opatrzności, wyróżnieniem, które zobowiązuje i na pewno nie może być 
traktowane jako wyłączna, osobista zasługa. Opieka nad ubogimi to zresztą 

również wymóg pragmatyzmu politycznego, myśl katolicka podjęła tutaj ideę 

Arystotelesa, głoszącą, że nadmierne nierówności społeczne prowadzą zawsze 
do zakłócenia spokoju społecznego, w konsekwencji zagrażają więc całemu 

społeczeństwu. Dodajmy na marginesie, że praktyczną ilustracją tych sporów 

mogą być obecne polemiki wśród konserwatystów brytyjskich między zwolen-
nikami liberalnej ortodoksji pani premier a tradycyjnymi, solidarystycznymi 

konserwatystami ze szkoły Benjamina Disraeliego
4
. 

Odpowiednikiem idei homo oeconomicus w światopoglądzie społecznym 

jest ekonomizm. On jest duchem kapitalizmu, dopiero wtedy, gdy w systemie 
gospodarki rynkowej ujawnia się jako postawa, można sensownie mówić o „ka-

pitalizmie” w tym znaczeniu, w jakim określenia tego używa współczesna kato-

licka nauka społeczna. Ekonomizm to uznanie wyłączności takich kryteriów 
gospodarczych, jak wzrost produkcji, dochód narodowy czy dobrobyt społe-

czeństwa, w ocenie działalności ekonomicznej. Kościół natomiast nie obiecuje, 

że przyjęcie jego wskazań moralnych przyniesie natychmiastowe efekty gospo-
darcze. Kryteria gospodarcze nie są bowiem jedynymi czynnikami, które powin-

ny wyznaczać cele i metody działań ekonomicznych. Postęp ekonomiczny może 

bowiem okresowo wchodzić w kolizję z poszanowaniem praw pracowniczych, z 

zasadą solidarności społecznej czy niezależności państwa. (Tego ostatniego wy-
raźnie nie rozumie M. Novak we fragmencie Ducha demokratycznego kapitali-

zmu traktującym o roli koncernów międzynarodowych, których rolę opisuje 
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trafnie, ale tylko w aspekcie ekonomicznym). Nauka Kościoła bynajmniej nie 

pogardza dobrobytem ekonomicznym, ale na zagadnienie to patrzy z perspekty-
wy pluralistycznego systemu wartości, w przeciwieństwie do ekonomistycznego 

monizmu liberałów. 

Rozróżnienie to prowadzi do kolejnego zagadnienia. Alain Besançon
5
 po-

wiedział kiedyś, że Kościół potępiając tzw. materializm praktyczny Zachodu  

i konsumpcyjny styl życia, pamiętać powinien, iż jedynym obszarem, gdzie sku-

tecznie udało się ograniczyć konsumpcję, jest świat komunistyczny. Wypowiedź 
ta to dobry przykład „realizmu” współczesnych liberałów. Wybierać trzeba spo-

śród realnie istniejących ewentualności, skoro więc jedyną alternatywą kapitali-

zmu jest komunizm, to trzeba przyjąć pierwszy z całym dobrodziejstwem inwen-

tarza, ponieważ krytyka jego elementów obiektywnie byłaby opcją na rzecz 
drugiej strony. Mimo więc, że Kościół akceptuje podstawowe zasady gospodarki 

rynkowej, czyni mu się zarzut z tego, iż krytykuje zjawiska jej towarzyszące, np. 

konsumpcjonizm. 
Realizm Kościoła jest inny. Wprawdzie instytucje odpowiadać muszą zawsze 

aktualnej świadomości społeczeństwa, ale ta ostatnia ulega zmianom w długich 

cyklach kultury, dzięki czemu nawet najbardziej niezbędne formy społeczne 

mogą z czasem zostać zastąpione przez inne. Jednym z czynników, który w ten 
sposób stymulował ewolucję cywilizacji europejskiej, była chrześcijańska zasa-

da miłości bliźniego. 

Polityk powinien być wierny swojemu czasowi. Kościół tkwi w historii, 
bierze w niej udział, ale jego posłanie ma charakter ponadhistoryczny. Dlatego 

ma prawo krytyki niedoskonałości nawet względnie dobrych instytucji społecz-

nych. Oczywiście ważne są tu wymogi realizmu i odpowiedzialności, ale do tej 
pory oskarżano Kościół raczej o ich nadmiar, niż brak. Mniejsze zło bowiem nie 

przestaje być złem, nawet wtedy, gdy jest konieczne, podobnie jak cząstkowe 

dobro nie jest dobrem absolutnym. Liberalizm zbyt często miesza porządek ko-

nieczności i moralności, powtarzając błąd niemieckiego historyzmu, który tak 
fatalnie wpłynął na XX-wieczną europejską myśl polityczną. Tymczasem Ko-

ściół przypominając, że zło i niedoskonałość nieuchronnie towarzyszące ludz-

kim dziejom są jednak złem, antycypuje przemiany cywilizacji, które pójdą za 
przemianami umysłów. Gdyż – jak przypominał Norwid utopistom  

i reakcjonistom –  
 

(…) nie skończona jeszcze Dziejów praca,  

Nie-prze-palony jeszcze glob, Sumieniem! 

 

IV 

 

Konflikty między światem religii a polityki nie są rzeczą nową. Kościół stanowił 

zawsze problem dla władzy świeckiej. Jego duchowa supremacja (lub choćby jej 



 UWAGI NA MARGINESIE DYSKUSJI O KOŚCIELE I DEMOKRATYCZNYM KAPITALIZMIE 423 
  
 

groźba) była czynnikiem ograniczającym samowolę panujących w czasach, gdy 

nikomu się jeszcze nie śniło o teorii podziału władz i nowożytnym liberalizmie. 
Tym bardziej więc dążono do ograniczenia jego społecznej roli. Okres reforma-

cji przyniósł dwa, trwałe do dziś, wzory takiej redukcji. Pierwszy to Kościół 

państwowy, podporządkowany władzy politycznej i uznający jej całkowitą nie-
zależność. Drugi to Kościół ubogi, działający poza społecznością polityczną, 

rezygnujący z wpływu na życie publiczne i zainteresowany jedynie prywatną 

religijnością swoich wiernych. 
Roszczenia współczesnych ideologii mają w istocie podobny charakter. Li-

berałowie nie mogą mieć pretensji do Kościoła o jego stosunek do gospodarki 

prywatnej i rynkowej, bo stosunek ten jest wyraźnie pozytywny. Razi ich jednak 

warunkowy charakter tej akceptacji, własna droga, jaką zachować chce Kościół. 
Michael Novak i Alain Besançon proponują utożsamienie katolicyzmu  

i liberalizmu, taktycznie oczekują więc, by Kościół delegował swoje publiczne 

kompetencje na jedną ze współczesnych ideologii. Chcą nie tylko politycznej 
akceptacji, chcą rządu dusz. I jak każda ideologia odpowiadająca na realne po-

trzeby swego czasu, czują się w prawie tego żądać. Czyż można wybierać mię-

dzy wolnością a totalitaryzmem? Operując dychotomiami, nie dostrzegają do-

raźności i ograniczoności własnej perspektywy. Ich program prowadziłby do 
zredukowania religii do czysto osobistych, psychologicznych raczej niż etycz-

nych, przeżyć jednostki. Gdy zaś Kościół odrzuca ich propozycje, ogłaszają 

nieprawomocność jego opinii. 
Krytyka władzy duchowej Kościoła mogłaby być uzasadniona jej nieodpo-

wiedzialnym używaniem, przymierzaniem rzeczywistości politycznej do aprio-

rycznego ideału, ignorowaniem autonomii polityki i specyficznych wartości 
konkretnego społeczeństwa. W odniesieniu do historii nie byłby to raczej argu-

ment trafny. Przeciwnie bowiem, zarzucano wielokrotnie Kościołowi nadmierną 

wyrozumiałość dla ziemskich racji politycznych. Kościół był wychowawcą na-

rodów, ale od wewnątrz, identyfikując się z nimi i uczestnicząc w ich historii. 
Jak mówił kardynał Wyszyński, „niemal w każdym narodzie myśli się, że Ko-

ściół rzymskokatolicki jest Kościołem narodowym – naszym Kościołem”. Ko-

ściół potrafił więc mieć poczucie interesu publicznego, potępiał na ogół takie zło 
społeczne, którego żadne racje ogólne nie mogły usprawiedliwić. 

Procesy sekularyzacji doprowadziły do zerwania tej unii. XIX-wieczny li-

beralizm dążył do stworzenia nowego, zdesakralizowanego ethosu społecznego. 
Instytucjonalnym ukoronowaniem tego miał być osławiony rozdział Kościoła od 

państwa. Kościół wypierany z życia publicznego, oskarżany o reakcjonizm, a 

czasami nawet o brak patriotyzmu, rzeczywiście stawał się coraz bardziej Ko-

ściołem ubogim, Kościołem cichej pracy. 
Na tym tle rozpatrywać trzeba przemiany religijności współczesnej i wystę-

pujący w niektórych krajach Zachodu kryzys katolickiej tożsamości. Desakrali-
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zacja społeczności politycznej sprawia, że coraz częściej uznaje się za chrześci-

jańską perspektywę ułatwionego uniwersalizmu, oceniającego zjawiska społecz-
ne bez uwzględnienia racji ogólnych i wymogów elementarnego realizmu. Daw-

niej społeczny imperatyw katolicyzmu streszczał się w określeniu „postawa 

obywatelska”, dziś coraz częściej – „zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości”. 
Służbę zastępuje protest, współudział i współodpowiedzialność – postawa re-

windykacyjna. Odetycznienie pojęć wierności i lojalności sprzyja postawom 

apatriotycznym i sympatiom dla pacyfizmu. Zanika poczucie tragizmu historii, 
nieuchronności walki, w której ma się obowiązek stać po określonej stronie. 

Patriotyzm, jeżeli istnieje, schodzi do poziomu odczuć  

i interindywidualnych interesów. Sprawą etyki stają się problemy globalne. 

Wymogi obronności własnego kraju budzą wątpliwości moralne, a inspirację 
ewangeliczną odnajduje się w paryskich rozruchach z maja ’68. Wybierając 

dowolnie obiekty moralnej troski (Trzeci Świat itp.), przestaje się współczuć  

z potrzebami i racjami własnego narodu. W tej atmosferze istotnie łatwo padają 
potępienia i niewykonalne postulaty. 

Nie zamierzam zaprzeczać, iż są to zjawiska realne, chociaż częściej ujaw-

niają się w działalności „postępowych katolików”, niż w nauczaniu społecznym 

biskupów (przypomnijmy choćby ostatni list Episkopatu Francji o obronie  
i wojnie we współczesnym świecie). Modernizm z końca XIX wieku chciał pogo-

dzić Kościół z ówczesnymi prądami naukowymi, współczesny neomodernizm 

czyni to samo w odniesieniu do tendencji społecznych. Jeden i drugi zrodził się 
z kompleksu katolicyzmu wobec współczesnego świata i w gruncie rzeczy ozna-

czał rezygnację z postawy misyjnej, nauczającej, na rzecz powierzchownej 

„otwartości”. Ciekawie opisał to Michael Novak w czasach, gdy nie zajmował 
się jeszcze konstruowaniem teologii kapitalizmu: 

 

Kościół otwarty nie znaczy Kościół bez charakteru. Kościół otwarty uznaje, że jego 

misją jest służenie transcendentnemu Bogu i wszystkim ludziom, bez żadnych roz-

różnień; nie istnieje on sam dla siebie. W drugim przypadku dostosowuje się on po 

prostu do aktualnych tendencji, na przykład do panującej religii amerykańskiego 

stylu życia. Kościół otwarty może mieć do powiedzenia ostre prawdy społeczeń-

stwu, w którym funkcjonuje, może zajmować kontrowersyjne stanowiska. Ma 

obowiązek bronienia swych pozycji, być może także angażowania się w ogólnie 
przyjęte procesy demokratyczne, ale nie narzuca swoich poglądów innym. 

 

Zjawiska, o których wyżej była mowa, nie pojawiły się w Kościele wskutek 

konfrontacji z liberalizmem, przeciwnie. To niektórzy katolicy uznali za własne 

wartości laickiego ethosu politycznego, a nie zmieniły się społeczne zasady ka-
tolicyzmu. Ambiwalencja wobec wartości świata zachodniego jest tylko odbi-

ciem rozterek kultury laickiej i sprzeczności samego liberalizmu, ideologii, która 

z jednej strony zrealizowała swoje wartości w określonym systemie politycznym 
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i ekonomicznym, ale z drugiej wyraża się przede wszystkim w opozycji i obro-

nie racji partykularnych, a nie ładu społecznego. Michael Novak  
w cytowanym już wcześniej Przebudzeniu etnicznej Ameryki, opisuje destruk-

cyjny wpływ liberalnego otoczenia, z jego „uniwersalistycznym”, oceniającym,  

a nie współczującym sposobem myślenia, na ludową kulturę katolicką opartą na 
ideałach obowiązku i lojalności. 

Przywrócenie harmonii między współczesną religijnością a społecznością 

polityczną dokonać się może jedynie przez odrodzenie tych zasad, przez ponow-
ną integrację religii i ethosu społecznego. Jest to więc kwestia odbudowy autory-

tetu – autorytetu Kościoła i autorytetu w Kościele – a nie zastąpienia go przez 

kolejną, tym razem prawicową, modę intelektualną. Dziwić więc musi opinia 

jednego z publicystów „Polityki Polskiej” (nr 7, s. 97), iż „niezależnie od tego, 
jak będzie brzmiał ostateczny tekst listu pasterskiego biskupów (amerykań-

skich), ich świeccy polemiści osiągnęli już jeden sukces: nie dopuścili do tego, 

aby jakiekolwiek poglądy na sprawy gospodarcze zostały uznane za obowiązu-
jące dla katolików”. 

 

V 

 
Autorytet jest rzeczą cenną, choć często niewygodną dla polityków. Tutaj jednak 

jest szczególnie potrzebny. Powinności polityczne każą patrzeć na świat  

z ograniczonej perspektywy swoich państw i narodów. I tak jest słusznie, gdyż 
chrześcijaństwo nie jest, wbrew temu co pisał Nietzsche, zdradą ziemi. Przyna-

leżność do Kościoła nie zwalnia z obowiązków wobec własnego społeczeństwa. 

Jeżeli jednak w podzielonym świecie zachować chcemy poczucie uniwersali-
zmu, dobra powszechnego, z pomocą przychodzi nam Kościół. I autorytet – tam, 

gdzie stajemy bezradni wobec sprzecznych wartości i lojalności trudnych do 

pogodzenia, tam, gdzie namiętności polityczne zawężają pole wyboru. Dzięki 

jego jednoczącej sile mimo tych konfliktów jesteśmy jedno jako Kościół. Auto-
rytetowi trzeba być wiernym, szczególnie wtedy, gdy jest to trudne. Ponieważ, 

jak pisał jeden ze współczesnych pisarzy angielskich, „kto chce być obrońcą 

prawowitej władzy przed buntownikami, nie może się sam przeciw niej bunto-
wać”. 

 

 
 

 

Przypisy 
 

1 Pius XI, Achille Ratti (1857-1939) – papież od 1922 r. autor encyklik Quadra-

gesimo Anno (1931) i Divini Redemptoris (1937). 
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2 Jan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli (1881-1963) – papież od 1958 r., autor 

m.in. encyklik Mater et Magistra (1961) i Pacem in Terris (1963), zwołał Sobór Watykań-

ski II. 
3 Zob. przypis 10 w tekście Rzecz o obronie czynnej. 
4 Benjamin Disraeli (1804-1881) – angielski polityk i pisarz, dwukrotny premier 

Wielkiej Brytanii (1868, 1874-1880), wywodzący się z Partii Konserwatywnej. 
5 Alain Besançon (1932-) – francuski historyk, politolog i sowietolog, autor m.in. 

Court traité de soviétologie à l'usage des autorités civiles, militaires et religieuses 

(1976). 
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REFLEKSJE PO PIELGRZYMCE JANA PAWŁA II 
 
 

 

I. Tylko ludzie do tego stopnia pozbawieni wyobraźni i głusi na wymowę sym-

bolicznych znaczeń, zatem tylko ludzie z ekipy Edwarda Gierka – mogli zgodzić 

się na to, by cztery lata temu Jan Paweł II swą warszawską homilię wygłosił nie 
gdzie indziej, lecz właśnie – na Placu… Zwycięstwa! 

I wówczas to – na placu Zwycięstwa – niewysłowiony dreszcz przeszył 

wszystkie polskie serca, gdy Ojciec Święty przejmująco wołał: 
„Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze zie-

mi… Tej ziemi!” 

Tak się stało. Oblicze tej ziemi – Polski – odmieniło się w stopniu prześci-

gającym wtedy najśmielsze marzenia, następstwem zwycięskiego – a fundamen-
ty pod tę victorię kładł Papież także na placu Zwycięstwa – Sierpnia była naj-

większa po 1939 roku zdobycz narodowa – „Solidarność”. I chociaż przez kraj 

przewaliła się później noc stanu wojennego, niosąc tyle klęsk, krzywd  
i nieszczęść, „oblicze tej ziemi” odnowiło się trwale. W historii najnowszej zapi-

sane zostały karty, których nikt nie wymaże. 

Wtedy, w 1979 roku, Papież-Polak wyrwał naród z uśpienia, natchnął na-

dzieją, ukazał drogę. Wtedy Papież-Polak budził nasze sumienia, prostował na-
sze grzbiety. 

Teraz, w roku 1983, wypatrywaliśmy raczej Polaka-Papieża. Znamienne to 

rozróżnienie. Papież-Polak i Polak-Papież. I nie w prostym przesunięciu akcen-
tów tkwi istota tej dyferencji. W cztery lata po pierwszej pielgrzymce prace bu-

dzenia sumień i prostowania grzbietów mieliśmy już właściwie za sobą.  

W tej mierze zadania, jakie wówczas przed Polakami postawił Ojciec Święty, 
zostały wykonane. Może nie do końca, ale w poważnym stopniu. Naród ocalił 

swą tożsamość, zachował swą wiarę, rozwinął swą kulturę, pozostaliśmy sobą. 

Jednakże od 13 grudnia płacimy za to niemałą cenę. Cenę wyrzeczeń, 

zdrowia (a niekiedy i życia), więzienia, emigracji, bezrobocia, starganych ner-
wów, wyniszczającego napięcia. Taka jest dziś cena życia w godności i praw-

dzie. Niełatwo jest w tych czasach dawać świadectwo. Półtora roku stanu wo-

jennego poważnie naruszyło wolę upominania się o należne prawa. Wykruszyło 
się wielu ludzi, coraz częściej i tak bywało: „Że tamten zgiął kolana, choć miał 
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być jak skała. Że wielu z tych odeszło, co wytrwać powinni”. Upowszechniły się 

postawy rezygnacji, apatii, znużenia przeciwnościami losu. Potrzebowaliśmy 
umocnienia. 

Umocnienia wiary, nadziei, woli trwania. Łaknęliśmy pokrzepienia serc  

i umysłów. To wszystko mógł dać znękanemu narodowi tylko jeden człowiek, 
nasz rodak. Polak. Papież. I właśnie nie tyle nawet Papież, który jest Polakiem, 

ile Polak, który jest Papieżem. Tylko jemu mogliśmy w pełni zawierzyć nasze 

obecne dramaty, i tylko on mógł je w pełni zrozumieć. Ten jeden jedyny  
w świecie człowiek, łączący trzy różne porządki, trzy odmienne pierwiastki: 

ludzki, narodowy, polski, następnie uniwersalny, wszechludzki, wreszcie po-

naddoczesny, spowity tajemnicą transcendencji. Polak Karol Wojtyła i Jan Pa-

weł II, papież. 
 

II. Papieska pielgrzymka budziła również obawy, i to trojakiego rodzaju. Po 

pierwsze, do końca niemal nie było pewności, czy dojdzie do skutku; zbyt żywo 
tkwiły w pamięci doświadczenia 1983 roku. Tę drugą – niepokój o bezpieczeń-

stwo Ojca Świętego – podzielaliśmy wszyscy. Ku powszechnej uldze, wszystko 

zakończyło się szczęśliwie. 

Jednakże nie brakło – i to nie tylko wśród komunistów – ludzi kwestionują-
cych potrzebę i sens pielgrzymki, lub też, w najlepszym razie, uzależniających 

jej ocenę od doraźnego, politycznego kontekstu, Nie warto teraz drapować się w 

szaty proroczego wizjonera, który zawczasu „lepiej wiedział”, ani też uderzać w 
ton tryumfalnie karcący. Bardziej przystoi żywić nadzieję, iż owi wątpiący, ob-

serwując przebieg pielgrzymki, zyskali sposobność zmiany sądów tyleż płyt-

kich, co pochopnych. 
Inni jeszcze nie tracąc niecierpliwości, liczyli na cud. I w pewnym sensie 

mieli rację, choć zapewne nie w pełni uzmysławianą. Bowiem dane nam było 

przeżyć cud niewątpliwy: cud żywego obcowania z polskim następcą Piotra,  

z ziemskim namiestnikiem Chrystusa. Już po raz wtóry w przeciągu lat zaledwie 
czterech ziściły się marzenia tylu minionych pokoleń. Sen Słowackiego śniliśmy 

na jawie. 

 
III. Czym była dla nas ta pielgrzymka? Nie sposób w jednym szkicu ogar-

nąć całego jej bogactwa, wielości znaczeń. Tym bardziej niepodobna przewi-

dzieć wszystkich jej konsekwencji. 
Nauka prawd głoszonych przez Jana Pawła II miała wymiar wieloraki, uni-

wersalny. Obejmowała sferę pastoralną, ściśle religijną, zawierała wątki moral-

ne, społeczne i historyczne. Miała także swój aspekt polityczny. Oczywista wy-

daje się trudność wyodrębnienia osobnych, pojedynczych nurtów tego uniwer-
salnego przesłania. Należy je widzieć jako integralną, harmonijną całość, twór w 

całej swej wielowarstwowości wyjątkowo pełny i zwarty. Redukować go do 
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jakiejkolwiek – politycznej na przykład – płaszczyzny mógłby tylko jednowy-

miarowy „egzegeta” o instrumentalnym nastawieniu. Chcielibyśmy uniknąć 
pokusy łatwych uproszczeń, wyławiania z papieskich homilii wyosobnionych 

słów czy sformułowań po to tylko, by ugruntować nasze przeczucia bądź po-

twierdzić przyjęte wcześniej założenia. 
Z drugiej wszakże strony niepodobna zaprzeczyć, iż niemal każda wypo-

wiedź Ojca Świętego posiadała ciężar gatunkowy, ważący także na politycznej 

szali. Nie mogło być zresztą inaczej w tym czasie, w tym kraju, w tej sytuacji.  
I nie ukrywał tego sam Jan Paweł II, otwarcie, jasno i dobitnie podejmując 

wszystkie kluczowe zagadnienia polityki polskiej, i tylko w nielicznych, uzasad-

nionych przypadkach posługując się językiem dyplomacji bądź literackiej meta-

fory. Nawet jednak i takie wypowiedzi dostatecznie mocno i jednoznacznie wy-
rażały intencje Papieża. Języka ewangelicznych przypowieści lub poetyckich 

cytatów nigdy przecież nie przesłoniła mgła ezopowych, aluzyjnych niedopo-

wiedzeń. Zawartą w każdym słowie głębię oraz precyzję myśli – miliony słu-
chaczy rozumiały bezbłędnie. 

Jednakże z góry połóżmy tamę możliwym nieporozumieniom. Nawet 

wszechobecność polityki, tak nieuniknienie przenikającej każde znamię naszego 

życia, tak bardzo, że aż niekiedy nazbyt jednokierunkowo wyostrzającej naszą 
uwagę i aktywność w tę właśnie stronę – nawet to nie zmieni faktów oczywi-

stych. 

Takim faktem jest religijny przede wszystkim charakter pielgrzymki. To nie 
jest zdawkowa konstatacja, wygłoszona w tym celu, aby dla „świętego spokoju” 

oddać „Papieżowi, co papieskie”, po czym z wypiekami zanurzyć się  

w wir spekulacji politycznych. 
W tym miejscu należy poczynić pewną uwagę. Wiara katolicka zawsze,  

a już zwłaszcza w czasach narodowej opresji, była – i jest – głównym funda-

mentem polskości. To dzięki wierze przetrwaliśmy jako naród. Mówiąc dokład-

niej: dzięki masowemu, powszechnemu zasięgowi tej wiary. To niekwestiono-
wane historycznie stwierdzenie odnosi się także z równą oczywistością do chwi-

li bieżącej. Wbrew niektórym, powierzchownym sądom – miliony na co dzień 

nie żyją polityką. Ona stanowi domenę stosunkowo nielicznych z natury rzeczy 
elit, wytwarzających wysokie napięcie ideowe, zdolne zaspokoić przyrodzoną 

niejako tej warstwie potrzebę aktywności duchowej. Dla elit politycznych to 

wystarczająca podnieta, zarówno intelektualna, jak moralna, zwłaszcza kiedy 
towarzyszy jej poczucie społecznej misji, publicznego posłannictwa. Nie znaczy 

to, iż wszystkie elity mogą obyć się bez impulsu czy też inspiracji religijnej. Dla 

wielu jest ona wręcz głównym motorem działania. Tak na przykład dzieje się w 

naszym przypadku. 
Jednakże dla ogółu polskiego społeczeństwa ten czynnik wiary posiada 

znaczenie bodaj czy nie bardziej istotne! Już choćby z tej przyczyny, że dla ty-
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sięcy wsi, dla milionów Polaków stanowi niezależnie od swych ściśle konfesyj-

no-sakralnych znaczeń – jedyny jasny drogowskaz ideowy, dostępny i czytelny 
na co dzień. Pójdźmy jeszcze dalej: dla milionów ludzi trwanie w wierze – a tym 

samym trwanie przy Kościele – jest jedyną możliwą formą manifestowania po-

staw i przekonań. Przekonań w pierwszym rzędzie religijnych, ale również i 
politycznych, gdyż każdy świadomy i nieprzymuszony wybór ideowy czy 

etyczny – nabiera w tym systemie kwalifikacji aktu praktycznego. 

Tak, my również modliliśmy się o przyjazd Papieża, z poczuciem, jak bar-
dzo potrzebny jest nam wszystkim, całemu narodowi. Ale jednocześnie towarzy-

szyła temu poczuciu świadomość, że najpotrzebniejszy jest tym, którzy nie mają 

takiego dostępu do informacji, do bibuły, do kół samokształceniowych, do inte-

ligencko-opozycyjnych dyskusji, do zagranicznych okien na świat, którzy nie są 
tak zorganizowani, by czuć społeczne czy przynajmniej grupowe poparcie, któ-

rzy wreszcie – wątpią, tracą nadzieję. 

I uwierz – Czytelniku – że to nie pycha, nie zadufanie dyktują nam to roz-
różnienie, ten podział na „mniej” i „bardziej” potrzebujących! Zresztą, nie  

w ludzkiej mocy leży taka ocena. Chodzi tylko o uczciwe postawienie sprawy. 

Może my – redaktorzy niezależnych pism, działacze opozycji, wykładowcy na 

tajnych kompletach – wyglądaliśmy Ojca Świętego nie mniej tęsknie niż inni. 
Wszelako byliśmy w daleko lepszym położeniu, aniżeli większość społeczeń-

stwa. Obok wszelkiego rodzaju stałych zagrożeń towarzyszyło nam przecież 

poczucie swoistego komfortu psychicznego i moralnego, żyliśmy w ogniu stwa-
rzanych przez siebie zdarzeń, aktów wolnej woli społecznie aprobowanych, w 

stanie napięć wysokiej nierzadko próby, mniej od innych narażeni na szarość 

codziennych kompromisów. 
Tymczasem całe połacie Polski pokryła strefa ciszy. Niewiary i beznadziei. 

Lęku i znużenia. Upadku ducha. I te właśnie obszary ludzkiej słabości, te rejony 

człowieczej kondycji – nawiedzał Jan Paweł II w pierwszej kolejności. Gdyż 

były to w istocie dzielnice pierwszej – duchowej – pomocy. 
Posługa religijna, z jaką przybywał, dotyczyła wszystkich. Jej zasięg był 

wszechogarniający. Słowa wiary, słowa modlitwy – docierają najgłębiej, do dna 

sumień ludzkich, do istoty naszego jestestwa. Ich moc trwania, ich uniwersalizm 
po wielokroć przewyższa polityczne racje, choćby i najsłuszniejsze. 

W polityce może być wiele jednako słusznych racji. Wiara – dla wierzą-

cych – jest jedna. Oto następna przyczyna, dla której pielgrzymkę papieską po-
strzegamy przede wszystkim jako doniosły akt religijny, spełniony przez Ojca 

Kościoła. 

 

IV. To wszystko nie przekreśla politycznego wymiaru wizyty. Sprowadza 
go tylko do właściwych proporcji, ustala organiczną hierarchię celów papieskie-

go posłannictwa. 
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Oczywiście, już sama tylko funkcja męża stanu, głowy Państwa Watykań-

skiego, wystarczałaby jako formalna podstawa do uznania wizyty za fakt poli-
tyczny, i to w pełnej zgodzie z normami prawa międzynarodowego oraz przyję-

tym w świecie obyczajem. Wydaje się wszakże, iż dla nas, Polaków, istotniejsze 

były trzy inne „wcielenia” Jana Pawła II: że jest namiestnikiem Chrystusa, że 
jest naszym rodakiem, że jest największym autorytetem moralnym współczesne-

go świata. 

Z takich to wyżyn – a zarazem z tak bliska – głosił nam prawdę. Ten papie-
ski dykcjonarz prawd i pojęć fundamentalnych wejdzie niewątpliwie, podobnie 

jak wcześniejszy sprzed lat czterech, do kanonu narodowych lektur i przemy-

śleń. Przemyśleń ważkich także – a nawet niezbędnych – przy próbach formu-

łowania polskiej myśli politycznej. 
Spróbujmy naprzód zgrupować w punkty te wypowiedzi (a także inne prze-

jawy papieskiej bytności), które posiadają wyraźne odniesienia polityczne. 

1) Historycznej wagi nabiera fakt uznania przez Papieża niezbywalnego 
prawa do suwerenności państwowej, prawa uświęconego ofiarą krwi, przelanej 

w walce kolejnych pokoleń o niepodległość. Zarazem – pośrednio, choć w spo-

sób niebudzący wątpliwości – zakwestionował Papież akcentowaną tylekroć 

przez gen. Jaruzelskiego „suwerenność PRL”, mówiąc o niepodległości Polski  
w trybie dokonanym jedynie w kontekście lat 1918-1945, zaś w odniesieniu do 

czasów późniejszych używając określenia „prawo do suwerenności”. Prawo do 

suwerenności i suwerenność to nie jedno i to samo. Podobnie jak nie jest przy-
padkową ta wersja refrenu pieśni „Boże, coś Polskę”, którą intonował Papież,  

a podchwytywały miliony wiernych: „Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Oj-

czyznę wolną racz nam wrócić, Panie” (w przeciwieństwie do wersji śpiewanej 
w Polsce niepodległej: „… Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie”). Wolność 

narodu i suwerenność państwa Papież zdefiniował najdobitniej w Częstochowie: 

„Naród jest prawdziwie wolny, gdy może kształtować się jako wspólnota, okre-

ślana przez jedność kultury, języka, historii. Państwo jest istotnie suwerenne, 
jeśli rządzi społeczeństwem i zarazem służy dobru wspólnemu społeczeństwa, i 

jeśli pozwala narodowi realizować właściwą mu podmiotowość, właściwą mu 

tożsamość (…) Suwerenność państwa jest głęboko związana z jego zdolnością 
promowania wolności narodu, czyli stwarzania warunków, które mu pozwolą 

wyrazić całą swoją tożsamość historyczną i kulturalną, to znaczy pozwolą mu 

być suwerennym poprzez państwo”. Trudno coś dorzucić, a jeszcze trudniej 
cokolwiek ująć tej definicji, nietrudno natomiast skonfrontować ją z obecną 

rzeczywistością. 

2) Wymiar nie tylko moralny, lecz także polityczny miało nazwanie po 

imieniu wszystkich cierpień i krzywd, jakich społeczeństwo doznało po  
13 grudnia. Papież okazał solidarność z prześladowanymi, wielokrotnie pochyla-

jąc się nad losem internowanych i uwięzionych, oddając również cześć pomor-
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dowanym górnikom „Wujka” oraz innym ofiarom ostatniego półtora roku – gest 

serdecznego przygarnięcia Barbary Sadowskiej, matki śp. Grzegorza Przemyka, 
miał rangę głębokiego symbolu. Swój stosunek do daty 13 grudnia  

i jej następstw wyraził najdobitniej, przywołując wspomnienie Prymasa Wy-

szyńskiego: „Opatrzność Boża oszczędziła Mu bolesnych wydarzeń, które łączą 
się z datą 13 grudnia 1981 roku”. Wykazał również zrozumienie dla bezmiaru 

goryczy i słusznego gniewu, z jakim społeczeństwo reaguje na doznawane 

krzywdy: „Przychodzicie (…) z raną w sercu i bólem, a może i gniewem” (do 
pielgrzymów szczecińskich). Także fakt wypowiedzenia wojny narodowi pol-

skiemu przez władze eufemistycznie nazywany „stanem wojennym”, papież 

określił dosadnie, bez niedomówień: „Gdy dialog pomiędzy rządem a narodem 

przestaje istnieć, pokój społeczny jest zagrożony, lub nawet całkiem zanika; 
powstaje jakby stan wojny”. 

3) Doniosłym, wręcz kluczowym politycznie wezwaniem było stwierdze-

nie, iż przyszłość, niezależnie od wszelkich zadanych i doznanych krzywd, leży 
w porozumieniu, w konstrukcji, nie zaś w destrukcji. Papież usilnie dążył do 

stworzenia realnych przesłanek kompromisu władzy ze społeczeństwem, nie-

strudzenie wzywając obie strony do dialogu wykluczającego używanie siły  

i przemocy, dialogu opartego na prawdzie i sprawiedliwości, zastępującego nie-
nawiść pojednaniem. Krytyka w tych apelach zawarta, dotyczyła w pierwszej 

kolejności polityki uprawianej przez władze, obarczając zarazem odpowiedzial-

nością za kształt koniecznego porozumienia stronę społeczną. Tym samym 
przypomniał narodowi, zwłaszcza jego zradykalizowanym odłamom – twarde 

prawa i ograniczenia geopolityki. Jednocześnie władze PRL postawił nie tylko 

przed „sądem sumienia i historii”, od wyroku których nie ma już odwołania, lecz 
również przed aktualnym trybunałem światowej opinii publicznej. 

4) Dokonał aktu afirmacji Polskiego Sierpnia i „Solidarności”, niejako po-

czuwając się do „ojcostwa” wobec tych obu historycznych zjawisk, do niewąt-

pliwej ich – religijnej – inspiracji: „Wydarzenia polskiego świata pracy z lat  
80-tych nosiły na sobie znamię religijne, kiedy robotnik polski upomniał się  

o siebie z Ewangelią w ręku i modlitwą na ustach (…) Dowodem tego były 

krzyże w rękach robotników i masowa spowiedź w pamiętnych dniach sierp-
niowego strajku, co ujrzał zaskoczony świat”. 

W tym miejscu tylko jedna dygresja. Zestawmy te uwagi z dwiema innymi, 

chociaż wzajem ze sobą korespondującymi wypowiedziami, przedstawiającymi 
zgoła odmienną optykę: jugosłowiańskiej „Borby”, która w Sierpniu 80 roku 

ubolewała, że „w Stoczni Gdańskiej razi brak symboliki ruchu robotniczego, 

natomiast dominują symbole religijne”; oraz – jednego z solidarnościowych 

działaczy emigracyjnych, głoszącego autorytatywnie i publicznie pogląd, iż 
„Solidarność była ruchem lewicy”… 
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Porozumienia Sierpniowe oraz ich sprawiedliwą realizację uczynił Papież 

rzeczywistym gwarantem prawdziwej odnowy społecznej, jak dotąd tylko „za-
powiadanej wielokrotnie”. Tym samym jednoznacznie określił, co sądzi  

o kształcie „odnowy”, jaką nieustannie mają na ustach władze. 

Szczególnie nobilitował Papież przywódcę i żywy symbol „Solidarności”, 
Lecha Wałęsę, domagając się – wbrew rządowym oporom – spotkania z nim,  

i następnie fakt ten oficjalnie obwieszczając w specjalnym komunikacie Stolicy 

Apostolskiej. Natychmiastowa reakcja na nieuprawnione spekulacje ks. Levi, 
insynuującego w „Osservatore Romano” odprawienie Wałęsy „z kwitkiem” – 

wyraźnie określiła stanowisko Ojca Świętego w tej kwestii. Pośrednio potwier-

dził je późniejszy artykuł w tymże watykańskim piśmie, stawiający problem 

dochowania wierności Porozumieniom Sierpniowym w centrum polskich zagad-
nień politycznych, wymagających pozytywnego rozwiązania. Warto też dodać, 

że podobna, choć bardziej pośrednia nobilitacja spotkała też stolicę „Solidarno-

ści” – Gdańsk, który władze wykreśliły z trasy pielgrzymki. Nie była przypad-
kowa kolejność, w jakiej Papież witał rodaków, zwracając się: „Od Północy ku 

Południowi”. 

5) Wyłożył jasno podstawy nauki społecznej Kościoła, odnoszące się – już 

bardzo konkretnie – do polskiej pracy. Jako kluczowe zagadnienie potraktował 
prawo ludzi pracy do zrzeszania się w związkach zawodowych: „Nie jest to 

prawo nadane przez kogoś, bo to jest własne prawo wrodzone. Dlatego państwo 

nam tego prawa nie nadaje, ono ma tylko obowiązek je ochraniać, i czuwać nad 
tym, aby nie było ono naruszane. Nadane jest to prawo przez Stwórcę, który 

uczynił człowieka istotą społeczną”. W tych słowach najwyraźniej objawił się 

stosunek Papieża do faktu likwidacji „Solidarności”, do tzw. „nowych związ-
ków”, przestrzegania przez władze praw pracowniczych i wolności zrzeszania 

się. Ethos pracy i problem alienacji zawarł Papież w fundamentalnym zdaniu: 

„Człowiek pracujący jest nie tylko narzędziem produkcji, ale podmiotem, który 

w całym procesie produkcji ma pierwszeństwo przed kapitałem”. 
6) Elementem polityczno-programowym było też niewątpliwie położenie 

tak silnego akcentu (homilie w Poznaniu i Niepokalanowie) na wieś polską, jako 

jedną z ostoi życia narodowego. Potwierdzając prawa rolników do własności 
ziemskiej, a także wagę wspólnot i organizacji chłopskich, Papież nawiązał do 

„Solidarności Wiejskiej”, jako naturalnej formy zrzeszania się rolników. 

Przywiązujemy takie znaczenie do tej wypowiedzi również z tego względu, 
iż wiele wskazuje na to, że właśnie ku wsi może przesunąć się punkt ciężkości w 

walce o wydobywanie kraju z kryzysu, świadczyć o tym mogą działania doty-

czące przyznanego Polsce wielomiliardowego funduszu na rozwój rolnictwa, 

funduszu, którego głównym, bo wiarygodnym dla zachodnich inwestorów dys-
trybutorem – byłby Kościół. 
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Przedsięwzięcie to, co do swej skali mogące mieć rangę „małego planu 

Marshalla”, posiada wymiar nie tylko materialny. Może ono także oznaczać 
historyczną szansę dla całego społeczeństwa, mierzoną również w kategoriach 

społeczno-politycznych, stwarzając możliwości skutecznego przełamywania 

etatystycznego monopolu struktur państwowych oraz wieś polską czyniąc natu-
ralną, a teraz dodatkowo wzmocnioną bazą zdrowych stosunków zarówno w 

szerokim planie narodowym, jak też w konkretnych dziedzinach ekonomiczno-

społecznych. 
Jednakże w wypowiedziach Papieża o wsi można było obok nadziei posły-

szeć równobrzmiącą nutę obawy. Obawy o moralny stan tej wsi, o spustoszenia 

obyczajowe, które pozbawiają ją dawnej siły i wykorzeniają z pielęgnowanej 

przez pokolenia tradycji. Wieś współczesna wymaga wielkiej pracy, nie tylko  
i nie tyle fizycznej, ile mistycznej, religijnej, świadomościowej. Dopiero speł-

nienie tych warunków może, a nawet powinno przywrócić jej rolę naturalnego, 

zdrowego moralnie rezerwuaru silnej, niewzruszonej polskości, ostoi tych war-
tości pozytywnych, z jakich niegdyś słynęła i których przecież do końca nie 

zdołał wytrzebić system. 

Ostatnie dwa akapity to już nasza interpretacja, ale w tym właśnie duchu 

odczytujemy „wiejskie” fragmenty papieskich homilii. 
7) Spotkanie Papieża z młodzieżą było przede wszystkim aktem religijnym 

o niezwykłym znaczeniu, ale miało też nie byle jaki wymiar polityczny. Ojciec 

Święty otwarcie przedstawił dramatyczne położenie młodego pokolenia, brak 
perspektyw, których nie zapewniło mu państwo – ukazując jednocześnie milio-

nowym rzeszom Polaków urodzonych w PRL perspektywy rozwoju duchowego 

i doskonalenia się moralnego – ileż szersze i bardziej porywające, ileż wznio-
ślejsze mimo konieczności poniesienia wielkich trudów i wyrzeczeń. Efekt tego 

spotkania był tylko potwierdzeniem oczywistej prawdy, że przytłaczająca więk-

szość polskiej młodzieży jest dla idei komunistycznej bezpowrotnie stracona, 

niełatwą służbę Prawdzie przedkładając ponad mizerię moralną licencjonowa-
nych karier. I kto wie, czy ukazanie fundamentów tego programu wewnętrznej 

odnowy moralnej nie miało większego znaczenia, aniżeli – również przecież 

potrzebne – słowa pociechy dla uwięzionych lub też często przywoływane od-
niesienia do „Solidarności”. Chyba nieprzypadkowo właśnie przesłanie do mło-

dzieży znalazło się na cenzurowanym. 

8) Papież podkreślił niekwestionowaną przynależność Polski do zachodnio-
europejskiego kręgu cywilizacyjnego i jej trwałe zakorzenienie w systemie war-

tości chrześcijańskich. Mocno zaakcentował historyczną rolę „przedmurza 

chrześcijaństwa” poprzez przykłady bitew: legnickiej i wiedeńskiej. Kreśląc łuk 

identyfikacji etyczno-kulturalnej, objął nim „sąsiadów z zachodu i południa”, co 
wcale nie dowodzi, iż zapomniał o pozostałych stronach świata. Zapewnił cią-

głość i poparcie idei politycznej i moralnej polskich biskupów z 1965 roku, 
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wzywając do pojednania z narodem niemieckim. Zaktualizował ten problem, 

podnosząc konieczność przywrócenia pełnej współpracy i wymiany dóbr oraz 
idei z Zachodem, w tym także z USA. Zarazem z całą mocą przypomniał Pola-

kom, że liczyć muszą przede wszystkim na własne siły. 

Ta część papieskich wypowiedzi również posiada znaczące implikacje poli-
tyczne. Jan Paweł II jasno określił właściwe miejsce Polski w świecie, dowo-

dząc, że podziały polityczne nie zawsze pokrywają się z wektorami cywilizacyj-

no-kulturowymi, często idąc im w poprzek, albo zgoła w przeciwnym kierunku. 
Z powyższego można też wyprowadzić refleksję ogólniejszą. Wbrew poglądom 

o „końcu wieku ideologii”, zasadniczy i rozstrzygający o losach świata konflikt 

Papież umieścił na styku dwóch idei: chrześcijaństwa i materializmu. I w istocie 

wydaje się, że to o wiele głębsze, bardziej fundamentalne podłoże globalnego 
sporu, aniżeli proste przeciwstawienie: kapitalizm-komunizm, choć i ono wciąż 

posiada ogromne znaczenie. Mamy wrażenie, iż Ojciec Święty nie dlatego nie 

posługiwał się pojęciem komunizmu expressis verbis, że wzbraniały mu tego 
względy protokołu dyplomatycznego i poczucie realizmu. Skłonni jesteśmy 

sądzić, że w tej samej mierze wynikało to z chrześcijańskiego uniwersalizmu, 

który umożliwia szersze spojrzenie i głębszą diagnozę, zawartą w słowach: „Tak 

pragniemy zwycięstwa, wolności jednostki i Narodu, jednocześnie jednak jeste-
śmy ludźmi małej wiary, widzimy wszędzie zło, tak że – jak manichejczykom – 

wydaje się ono nam elementem rzeczywistości. Tymczasem zło jest przede 

wszystkim brakiem dobra, słabością wewnętrzną człowieka pozbawionego po-
mocy”. Tak, zło tkwi nie tyle w systemie – zdawał się podpowiadać nam Papież 

– ile w ludziach, aż nazbyt często w nas samych. W istocie, znamy dostatecznie 

wiele przypadków zła „poza komunistycznego”, chociaż doświadczenia krzywd 
i cierpień najczęściej sprowadzają nas właśnie do tego kręgu. 

 

V. Osobny punkt należy poświęcić Kościołowi polskiemu. Jakie znaczenie 

miała dlań druga papieska pielgrzymka? Przede wszystkim religijne, i to  
w takim zakresie, że poważniejsza analiza tej warstwy zjawiska wymaga osob-

nych studiów. Będziemy starali się je podjąć. Na razie pozostańmy przy pierw-

szych refleksjach natury politycznej. 
Nie ulega kwestii, że pielgrzymka umocniła pozycję całej wspólnoty wier-

nych, duchowieństwa, Episkopatu i osobiście Prymasa Józefa Glempa. Sam fakt, 

że w ogóle doszła do skutku, jest również jego wielkim sukcesem, sukcesem 
także politycznej miary. Wystarczy tylko przypomnieć, z jakimi przeciwnościa-

mi musiał zmagać się Kościół polski, a szczególnie Prymas, jeśli się w dodatku 

pamięta, że nie tylko władze usiłowały torpedować tę ideę. Zdumiewać musi 

konsekwencja i spokojny upór, z jakim Józef Glemp – zarazem stanowczo i 
elastycznie – forsował swoją koncepcję, mając przez cały czas świadomość (nie 

przez wszystkich rozumianą i podzielaną), że dla spraw najistotniejszych warto 
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nieraz poświęcić mniej ważne. Wydaje się, że mieliśmy oto do czynienia z przy-

kładem polityki wielkiej próby, polityki dalekowzrocznej, mającej na względzie 
dobro Narodu, polityki giętkiej a nade wszystko skutecznej. Dziś powoli przy-

znają to nawet ci, którzy jeszcze do niedawna mieli jej tyle do zarzucenia. 

Papież w pełni zaakceptował postulaty, z jakimi Episkopat występował wo-
bec władz po 13 grudnia. Jesteśmy przekonani, że utwierdzenie autorytetu Pry-

masa i całego Kościoła będzie miało fundamentalne znaczenie także  

w przyszłości, cementując ten Kościół jako główny bastion narodowych praw  
i aspiracji. Tym więcej, że po zniszczeniu instytucjonalnej „Solidarności” wła-

śnie w stronę Kościoła przesuwa się zasadniczy ciężar walki o realizację pol-

skich dążeń. 

Pielgrzymka uzmysłowiła nam ponadto wspólnotowy, narodowy charakter 
tego Kościoła. Po raz któryś już mogliśmy doświadczyć tej prostej prawdy, że 

Kościół – to nie tylko hierarchia, mury świątyń i określony ryt mszalny – że to 

również wszechogarniająca, dynamiczna, aktywna wspólnota milionów wier-
nych, odnajdujących się wespół w wierze, w człowieczeństwie i w polskości. 

Przy tej okazji powrócił tylekroć prześmiewany przez różnych „progresistów” 

syndrom Polaka-katolika. Pielgrzymka wcale go nie zrehabilitowała z tej prostej 

przyczyny, iż naprawdę nigdy tej rehabilitacji nie wymagał, będąc – od wieków 
– tą jednocześnie osobliwą i arcynaturalną syntezą polskości, którą mogli kwe-

stionować jedynie ludzie niewrażliwi na rytm, w jakim bije „serce narodu”. Nie 

warto już chyba teraz, po dwu papieskich pielgrzymkach, po Sierpniu i „Soli-
darności” – powtarzać, że Polak-katolik to nie ciemny, prymitywny dewot, za-

mknięty w przyciasnym kręgu „Cepelii, ryngrafu, kropidła  

i zakrystii” – lecz ktoś, komu wiara w Boga usensownia życie i pozwala godniej 
i świadomiej nieść niełatwe brzemię współczesnej polskości. 

Coraz mniej, na szczęście, spotyka się tak płytkie, powierzchowne opinie. 

Jednak ci, którzy w dalszym ciągu ubolewają nad rzekomą ciasnotą tego pojęcia, 

powinni wreszcie uzmysłowić sobie, że bez tego Polaka-katolika (wraz  
z jego niewątpliwymi wadami i ograniczeniami) prawdopodobnie nie istnieliby-

śmy jako świadomy swych praw i aspiracji naród, nie mówiąc już o tym, że nie 

moglibyśmy marzyć ani o Polaku-Papieżu (zapewne katoliku?) ani o 17 miesią-
cach „Solidarności”, ani o tym wszystkim dobrym, co dane nam było przeżyć w 

ostatnich latach. Ani wreszcie o tej nadziei, która pozwala nam żyć dzisiaj – dla 

przyszłości. 
Wróćmy do pytania, w jakiej mierze pielgrzymka wpłynęła na charakter 

Kościoła polskiego? Za wcześnie na pełną odpowiedź. Wydaje się wszakże, iż 

pozwoliła mu umocnić pozycję „złotego środka”. Ten Kościół nie może być 

bowiem, i nie jest – ani Kościołem triumfalistycznym, wyniosłym, budującym 
swą pomyślność na fundamencie sojuszu z „możnymi tego świata” – ani też 

Kościołem niepotrzebnie męczeńskim, programowo schodzącym do katakumb. 
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Bo chociaż narodowe losy dowodzą, że tej drugiej możliwości zawczasu wyrze-

kać się nie można, to jednak wciąż daleko nam do położenia pierwszych chrze-
ścijan, pożeranych przez lwy. Walkę o nasze prawa możemy nadal prowadzić 

otwarcie (co nie znaczy – szaleńczo), znajdując naturalne oparcie właśnie  

w Kościele, tej największej i najbardziej spoistej narodowej wspólnocie. W Ko-
ściele, funkcjonującym normalnie, spokojnie, potrafiącym granice swego non 

possumus wykreślić ze stanowczością równą rozwadze, z jaką wytycza cezury 

życiowego i politycznego realizmu. 
Papieska pielgrzymka przydała temu Kościołowi akurat tyle niezbędnej 

pewności siebie (niemającej nic wspólnego z pychą), ile trzeba, aby swobodniej 

poruszać się w tak właśnie określonej przestrzeni. Ostatnie wypowiedzi Prymasa 

oraz komunikaty Konferencji Episkopatu zdają się potwierdzać to przypuszcze-
nie. 

Kościół polski może teraz stawiać pewniejsze kroki na szlaku swej dziejo-

wej misji. 
 

VI. Powinniśmy wreszcie zająć się stosunkiem władz do tej wizyty. Zgoda 

na nią rodziła się pośród wielu oporów i wątpliwości. Nie mamy uprawnionych 

podstaw, by wyrokować, czy konieczną przecież aprobatę ZSRR gen. Jaruzelski 
wywalczył bez większych sprzeciwów. Tego po prostu nie wiemy. Oczywiste 

natomiast są profity, na jakie władze liczyły. Przełamanie blokady polityczno-

dyplomatycznej, możliwe złagodzenie restrykcji zagranicznych, stworzenie wra-
żenia „normalizacji” i „liberalizacji”. Nie brak też było supozycji, że władza, 

mając poczucie, iż „z Kościołem i tak nie wygra”, wybrała zło – w jej rozumie-

niu – mniejsze. „Proszę bardzo, wpadnijcie w tę religię po same uszy, byleście 
trzymali się z dala od polityki” – tak można by streścić ową koncepcję. Wresz-

cie, można się było spodziewać, a w każdym razie nie sposób było całkowicie 

wykluczać – że gen. Jaruzelski naprawdę myśli o jakiejś formie społecznego 

kompromisu i w wizycie Papieża pokłada nadzieję na jego, przynajmniej stop-
niowe, urzeczywistnienie. Jeśli nawet tak było, to pierwsze miesiące dowiodły, 

że obie strony zgoła inaczej ów kompromis rozumiały. Czy plany władz spełniły 

się chociaż częściowo? 
Wawelskie spotkanie Papieża z generałem miało swój ciężar gatunkowy, 

nie mamy wszakże dostatecznie precyzyjnej szali, by je obiektywnie wyważyć. 

Przebiegało ono w konwencji tajnej dyplomacji i dopiero przyszłość odsłoni 
jego rzeczywiste znaczenie oraz konkretne, wymierne rezultaty. Nie wiemy, 

jakich argumentów używał Ojciec Święty, by skłonić generała do porzucenia 

represyjnej względem społeczeństwa polityki, a także do przeprowadzenia rze-

czywistej umowy, czy też porozumienia społecznego. Wiemy natomiast  
z całą pewnością, w imię jakich racji i wartości Papież ten trudny dialog podjął. 

I nie ulega wątpliwości, że uczynił to dla dobra swojego narodu. Być może wła-
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śnie wspomniany już fundusz rozwoju rolnictwa jest jednym z pierwszych wy-

miernych efektów tego spotkania. 
Z kolei obiekcję, czy w ten sposób Papież nie nobilitował panującego sys-

temu i jego obecnego przywództwa – należy uznać za nieporozumienie. Przecież 

nawet najpobożniejsze życzenia nie mogą przesłonić faktu, że krajem tym od 40 
prawie lat rządzą komuniści. Papież nie mógł nie spotkać się z generałem, nie 

mógł zamknąć
 
oczu na rzeczywistość, tak jak to niegdyś na Węgrzech uczynił 

kardynał Mindszenty
1
. Trafnie ujął to Bernard Guetta w „Le Monde”: „Papież 

nie uprawia polityki. Nie wzywa narodu do powstania, ani też nie prowadzi ro-

kowań z władzą. Mówi jednakże o moralności i religii, bo są to dla niego pod-

stawy walki o sprawiedliwość, godność człowieka i godność narodu”. Mówił o 

tym nie tylko społeczeństwu, ale również – a może przede wszystkim – wła-
dzom. Papież wezwał do jedynego obecnie możliwego – i konstruktywnego – 

rozwiązania: do narodowego kompromisu, ale jednocześnie postawił władzy 

oczywiste warunki, dopiero spełnienie których uczyniłoby taki kompromis by-
tem realnym, nie zaś kolejną figurą propagandową. Że Ojciec Święty nie zapo-

mniał o tych warunkach, świadczą jego późniejsze wypowiedzi, a także – po-

średnio – ostatnie artykuły w „Osservatore Romano”. Świadczy o tym również 

realistyczna, lecz niewątpliwie bardziej stanowcza linia polityczna Prymasa i 
Episkopatu Polski. 

I wreszcie retoryczne pytanie dla ciągle wątpiących i nieprzekonanych: do 

kogo w końcu przyjechał Jan Paweł II, i z kim przede wszystkim się spotkał –  
z Narodem czy z generałem? I jeszcze: dla kogo naprawdę i na jaki przeciąg 

czasu była ważniejsza ta pielgrzymka? 

Czujemy się zwolnieni od odpowiedzi. Jeśli są jakieś wątpliwości, jakieś 
niewiadome – a o części z nich pisaliśmy – to z pewnością nie w tej kwestii. 

 

VII. Takie są pierwsze, jeszcze nie w pełni uporządkowane refleksje po 

tych wielkich, narodowych rekolekcjach. Próbowaliśmy tutaj roztrząsać głównie 
polityczne implikacje pielgrzymki. A jest to przecież znaczne zubożenie tego 

historycznego wydarzenia, które w pierwszej kolejności było podniosłym miste-

rium wiary. Zarazem była to potężna manifestacja przekonań i postaw ideowych 
oraz politycznych przygniatającej większości społeczeństwa. Opcje społeczne i 

towarzyszące im wybory moralne zaznaczyły się z całą wyrazistością. 

Przed nami wielki, ale i porywający trud głębszego przyswojenia sobie pa-
pieskiej nauki, przemyślenia wszystkich prawd, jakie głosił Jan Paweł II i prze-

jęcia się nimi na co dzień. Zarysowany został klarowny, wzniosły program mo-

ralnego odrodzenia. Program ustawiony tak wysoko, tak trudny, że – jak to ktoś 

powiedział – „być może tylko Papież zdolny jest go podźwignąć i spełnić”. Na-
wet jeśli tak jest w istocie, nic nie zwalnia każdego z nas od podjęcia tego wiel-
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kiego zadania. Tylko my sami możemy ów program wypełnić żywą, konkretną 

treścią. Uznajemy to za nasz – chrześcijański, ludzki i narodowy – obowiązek. 
Pielgrzymka Ojca Świętego utwierdziła trzy ludzkie fundamenty, na któ-

rych wspiera się wszelka sensowna aktywność: wiarę, nadzieję i miłość, w zbo-

lałe serca Polaków wlała wiele otuchy, tak potrzebnej zapewne na długie lata. 
Wszystkich nas podtrzymała na duchu. Przyczyniła się do tego, że mroczny 

horyzont przyszłości rozświetliła nadzieja.  

Miliony Polaków ze łzami w oczach wołały: „Zostań z nami! Zostań z na-
mi!” Został z nami. 

I będzie zawsze. W naszej pamięci, w umysłach, w sercach. 
 

 

Przypisy 
 

1 József Mindszenty (1892-1975) – węgierski duchowny rzymskokatolicki, kar-
dynał, prymas Węgier w latach 1945-1973. W 1949 r. komunistyczne władze Węgier  

w pokazowym procesie skazały go na dożywocie. Został uwolniony w czasie rewolucji 

węgierskiej 1956 r., gdy jednak armia sowiecka stłumiła powstanie, musiał schronić się 

w ambasadzie USA w Budapeszcie, gdzie przebywał 15 lat, odmawiając ustępstw na 

rzecz komunistów. Dopiero w 1971 r. władze węgierskie zezwoliły, aby Mindszenty 

opuścił kraj. 
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1. Trzeciej pielgrzymce Ojca Świętego do Polski towarzyszyły oczekiwania 

nader zróżnicowane. Jak zwykle też, w parze z trzeźwymi, zasadnymi nadzieja-

mi szły spekulacje zgoła nieuprawnione, które trudno by nawet zaliczyć w po-
czet tak zwanych „pobożnych życzeń” – już choćby z tej racji, że z jakąkolwiek 

pobożnością niewiele miały wspólnego. Nic dziwnego: tak przecież bywało  

i w 1979, i w 1983 roku. Tak było i teraz. 
Przytłaczająca większość wiernych łaknęła po prostu posługi pasterskiej, 

pokrzepienia ducha, żywego obcowania z Namiestnikiem Chrystusa, przybliża-

jącym wieczną tajemnicę Eucharystii. Wielu chciało się zwyczajnie nacieszyć 

bliskością Papieża-Polaka, umocnić samym faktem jego obecności pośród wie-
lomilionowych rzesz rodaków, poczuć tak dobrze znany dreszcz niekoniecznie 

zdawkowego wzruszenia. I nie ma powodu gorszyć się, iż w skali masowej tę-

sknotom owym brakło zapewne teologicznej głębi; że oto znowu objawił się 
typowo polski wymiar religijności ludowej, tradycyjnej, maryjnej. Zresztą: jeśli 

tak, to chwała Bogu. 

Środowiska opozycyjne roztoczyły cały wachlarz wielorakich oczekiwań. 

Jednym marzyło się kładzenie podwalin zwartej, monolitycznej konstrukcji, 
zdolnej przeobrazić katolicki naród w katolickie społeczeństwo. Drudzy liczyli 

na precyzację granic „liberalnego minimum”. Inni – na pobłogosławienie przed-

siębiorczości i wolnej inicjatywy, być może w cichości ducha żywiąc nadzieję, 
iż staną się świadkami „ochrzczenia” demokratycznego kapitalizmu. Nie brakło 

westchnień, że Papież sformułuje coś w rodzaju kolejnej instrukcji wyzwolenia, 

tym razem wyzwolenia – od komunizmu. Owszem, pojawiły się również rachu-
by, że zamachnie się kropidłem głęboko na wschodnią stronę. 

Dla odmiany władze zdawały się liczyć na to, że wizyta przyczyni się do 

idealnego, niejako wzorcowego wymodelowania stosunków Kościoła z pań-

stwem, przyniesie stabilizację polityczno-społeczną oraz stworzy dalsze prze-
słanki dla korzystnej – zwłaszcza w zakresie gospodarczym – współpracy  

z Zachodem. Pewne oznaki niepokoju w obozie władzy nie były wszakże  

w stanie przesłonić dość powszechnego optymizmu, ugruntowanego – jak się 
zdaje – szczególnie po rozreklamowanej ponad miarę wizycie gen. Jaruzelskiego 



442 TOMASZ WOŁEK 
 
 

w Watykanie. Pielgrzymka miała także przybliżyć odpowiedź na pytanie, czy w 

ogóle, a jeśli tak, to w jakiej perspektywie i na jakich warunkach możliwe jest 
uregulowanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską  

a Polską Rzeczpospolitą Ludową. 

 
2. Przebieg samej pielgrzymki niektóre przypuszczenia potwierdził, spro-

wadzając szereg innych oczekiwań zarazem do właściwej im kategorii urosz-

czeń, bezzasadnych i nieuprawnionych spekulacji. 
Z punktu widzenia władzy dysonans między nadzieją a spełnieniem nastąpił 

właściwie u samego progu papieskiej peregrynacji. To, co na Zamku Królew-

skim miał Jan Paweł II do powiedzenia Wojciechowi Jaruzelskiemu, z punktu 

zmusiło władzę do zasadniczej korekty własnych wyobrażeń, dotyczących prze-
biegu i rzeczywistej wymowy czerwcowej wizyty. 

Podobnie zresztą i uroczystości na Westerplatte zyskały wydźwięk zgoła 

odmienny, aniżeli zakładał to oficjalny, propagandowy scenariusz. Nie mówię 
już o Mszy św. na Zaspie, gdyż stanowi ona odrębny – a przy tym bodaj klu-

czowy rozdział całej pielgrzymki. Jeśli jeszcze uwzględnić fakt, iż Jan Paweł II  

w każdej niemal homilii przekraczał granice wcześniej tak ściśle pod względem 

protokolarnym uzgodnionego tekstu, niejednokrotnie żywo komentując sponta-
niczne reakcje wiernych – staje się oczywiste, że tak bogata różnorodność form 

ekspresji i środków wyrazu w żaden sposób nie mogła dać się ująć w karby 

sztywnych, formalistycznych uzgodnień. Sam Papież był od początku do końca 
suwerennym reżyserem tego wielkiego religijnego misterium i tego równie 

wielkiego narodowego, patriotycznego spektaklu. 

Reakcja władz była znamienna. Poczęta z podszytej obawą nadziei, rychło 
przeszła w stadium czujnej podejrzliwości, spoza której przezierało zgoła nie-

skrywane rozczarowanie i równie widoma irytacja. Szumnie zapowiadana 

otwartość informacyjna oficjalnej propagandy pozostała na papierze. W progra-

mie ogólnopolskim TV pominięto szereg zupełnie zasadniczych homilii, zaś 
sprawozdania prasowe niemiłosiernie kaleczyły sens papieskich wystąpień, wy-

dobywając zeń – w zależności od kontekstu i potrzeb – okrojone w dodatku wąt-

ki „pokojowe”, „państwowe” bądź „religijno-obojętne”. Ten styl propagandy 
chwilami przypominał swoją kłamliwością najgorsze wzory gierkowskie. 

Wprawdzie radio dawało obszerne, niemal kompletne sprawozdania, ale, osta-

tecznie, żyjemy w epoce telewizyjnej. 
Owe blokady informacyjne poustawiane na „froncie propagandowym” roz-

padły się niczym domki z kart. Wprost niepojęty wydaje się zamysł odgrodzenia 

Gdańska od reszty Polski i zatajenia przed nią przebiegu oraz treści Mszy św. na 

Zaspie. W dobie tysiącznych udogodnień technicznych, w czasach, kiedy niepo-
hamowany obieg wideokaset wymyka się wszelkiej kontroli – taki zamysł może 

dowodzić jedynie krańcowego braku wyobraźni i politycznej ślepoty. 
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Chwała Bogu, że Ojciec Święty mógł cieszyć się w ojczyźnie pełnym po-

czuciem bezpieczeństwa. Niemała w tym zasługa samych władz, które o stwo-
rzenie takich warunków skrupulatnie zadbały. To trzeba uczciwie przyznać.  

Z drugiej wszakże strony można mieć wątpliwości, czy gigantyczna koncentra-

cja sił policyjnych, zgrupowanych zwłaszcza w Gdańsku i Warszawie, istotnie 
służyła temu właśnie szczytnemu celowi. Szczególnie w Trójmieście ów pokaz 

nagiej, momentami brutalnej siły miał w sobie coś z ostentacyjnego wyzwania. 

Jak zauważył jeden z dostojników kościelnych, od zwartych szyków milicyj-
nych, od tych zmotoryzowanych kolumn wiało jakieś poczucie obcości; miało 

się wrażenie, iż ich więź ze społeczeństwem, z rzeszami wiernych została ze-

rwana. A przecież ci stróże porządku powinni stanowić i w gruncie rzeczy sta-

nowią, specyficzną wprawdzie, lecz zarazem integralną część społeczeństwa,  
z niego się wywodząc i pozostając Polakami. Zapewne jednym z powodów ze-

środkowania tak potężnych sił zmilitaryzowanych była obawa przed solidarno-

ściowymi demonstracjami i chęć zniweczenia podobnych zamiarów już w za-
rodku, poprzez osiągnięcie psychologicznego efektu zastraszenia. Niezależnie 

od tego można jednak mniemać, że w obliczu konfrontacji niepomiernie waż-

niejszej niż ewentualne starcia uliczne, mianowicie zasadniczej konfrontacji 

ideowej – władza chciała tym sposobem, nie bawiąc się w niuanse i finezje, 
pokazać „kto tu rządzi”: fizycznie, namacalnie, przyziemnie i nader konkretnie; 

udowodnić naocznie, kto tu włada ulicami, placami, ale również ciałami  

i żołądkami. Do kogo bowiem należy rząd dusz, sumień i umysłów – od począt-
ku wizyty nie ulegało wątpliwości. Niewykluczone, iż była to także desperacka 

nieco reakcja na widome odrzucenie przez Ojca Świętego komunistycznej oferty 

stworzenia niejako wzorcowego modelu stosunków Kościół-państwo, wszelako 
z kategorycznym wyłączeniem elementów solidarnościowego dziedzictwa – 

warunki, na które Jan Paweł II nie mógł i nie chciał przystać. Poniosły wreszcie 

fiasko złudzenia, żywione jeszcze po watykańskiej wizycie gen. Jaruzelskiego, 

iż uda się zamazać zupełnie zasadnicze różnice między chrześcijaństwem  
a marksizmem, prezentując wizerunek „Papieża-socjała” lub zgoła „Papieża-

komunisty”. Niedorzeczność tych spekulacji, jeśli rzeczywiście – choćby  

i w postaci mniej skrajnej – były żywione, z całą mocą ukazała sama pielgrzym-
ka oraz treść głoszonych homilii. 

 

3. Korespondenci zachodni fałszowali tę pielgrzymkę à rebours. Miałem 
sposobność przyglądać się z bliska ich pracy: na ogół stanowiła zaprzeczenie 

etyki zawodowej, drastycznego naruszenia której nie mogła przesłonić niekwe-

stionowana sprawność profesjonalna. Większość korespondentów, nawet nie 

usiłując ukryć znudzenia, jakie budziły w nich religijne aspekty wizyty, zaciekle 
polowała na polityczne sensacje, na domiar odbierane w wymiarze żałośnie jed-

nostronnym. Na przykład energię Michała Kaufmanna z „New York Times’a” 
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niemal bez reszty pochłaniało skrzętne gromadzenie „dowodów” wspierających 

z góry założoną tezę o rozdźwięku między „dobrym, kulturalnym i prosolidarno-
ściowym” Papieżem a „złym, niekulturalnym i antysolidarnościowym” Pryma-

sem. Wyznać należy z przykrością, iż argumentów dostarczała mu – nie Papież i 

nie Prymas, rzecz jasna – lecz część polskiej opinii, zapiekłej w uprzedzeniach. 
Z niewielkimi modyfikacjami powtórzył się czarno-biały schemat z okresu stanu 

wojennego i drugiej pielgrzymki. Ta rażąca jednokierunkowość ocen, ferowa-

nych pochopnie, bez głębszego namysłu, była znamienna dla niektórych intelek-
tualistów i artystów. Bezpośrednio po spotkaniu Ojca Świętego ze środowiskami 

twórczymi w Kościele św. Krzyża dały się zasłyszeć pełne mściwej satysfakcji 

głosy, że oto właśnie Papież „dał nauczkę Prymasowi, pouczając go o potrzebie 

większej otwartości, jaką winien jest Kościół polski światu kultury”. Tak, jak 
gdyby ów Kościół wraz ze swoim Prymasem nie dali zupełnie bezprecedenso-

wych takiej otwartości dowodów – szczególnie w okresie dla kultury narodowej 

najtrudniejszym, w pierwszych latach stanu wojennego. Niestety, krótka i nie-
wdzięczna jest pamięć wielu spośród tych, którzy właśnie w Kościele, w czasach 

mrocznych i ciężkich, mogli odnaleźć właściwe ich talentom i powołaniu a nie-

sprzeczne z sumieniem miejsce.  

Zresztą, obecność Papieża usiłowano politycznie instrumentalizować na 
kilka sposobów. Parę przykładów przedstawiłem powyżej. Radykalne odłamy 

opozycji, zafascynowane widać niedawnymi chilijskimi wzorami, również pró-

bowały wyzyskać nadarzającą się okazję. Szczególnie jaskrawy przypadek na-
stąpił w Warszawie, gdzie taką właśnie próbę ulicznej manifestacji podjęła kil-

kusetosobowa grupa, prowadzona przez Bujaka, Wujca i Bielińskiego pod trans-

parentami „Solidarności”, KPN-u i anarchistycznego ruchu „Wolność  
i Pokój”. Demonstracja ta, przy skandowaniu „Zbyszek Bujak!” oraz „Chodźcie 

z nami!”, ruszyła ulicą Świętokrzyską w chwili, kiedy Ojciec Święty w swoim 

„papamobilu” klęczący przed monstrancją zawierającą Najświętszy Sakrament, 

powoli prowadził procesję eucharystyczną ku Placowi Zamkowemu. Msza św. 
nie tylko trwała w najlepsze, ale właśnie zbliżała się do punktu kulminacyjnego 

całej pielgrzymki, wieńczącego Kongres Eucharystyczny i nadającego najgłęb-

szy sens papieskiemu posłannictwu. Okrzyki „konkurencyjnego” pochodu, kie-
rowane ku przeżywającym doniosłość tego momentu rzeszom wiernych,  

w tym kontekście nabierały znaczenia ideologicznej oferty: Chodźcie z nami, 

czyli w praktyce porzućcie Jana Pawła II na rzecz Zbigniewa Bujaka; chodźcie z 
nami, a więc odłączcie się od procesji religijnej, która z tą chwilą sprowadza się 

w najlepszym razie do funkcji osłonowej wobec właściwej akcji; chodźcie  

z nami, zatem zamiast śpiewać wraz z milionem ludzi kompletnie już nieprzy-

datną pieśń o Najświętszym Sakramencie, zagłuszcie ją miarowym skandowa-
niem „Solidarność, Solidarność!”. 
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Nie przemawia przeze mnie obłudna świętoszkowatość. Nie podlega także 

kwestii oczywisty fakt, iż pielgrzymka obok zasadniczych cech religijnych za-
wierała nierozerwalnie z nimi splecione odniesienia patriotyczne, narodowe, 

polityczne wreszcie. Nie budzi również wątpliwości pozytywne wobec fenome-

nu „Solidarności” nastawienie samego Papieża, ani to, że zawsze występował i 
nadal występuje w jej obronie. Także większość spośród świadków i obserwato-

rów owej warszawskiej manifestacji – w tym i niżej podpisany – najlepsze lata 

dojrzałego życia oddała właśnie „Solidarności” i w dalszym ciągu poczuwa się 
do wierności jej dziedzictwu, które sam czas i doświadczenie oczyściły z błę-

dów, małości i naiwności. Lecz właśnie! Bodaj najwięcej do myślenia daje, że 

reakcja samych ludzi – od obojętności po zdumienie aż do oburzenia – rozpro-

szyły tę żenującą demonstrację o wiele skuteczniej aniżeli milicyjne kordony. 
Czy zatem Bujak z Wujcem skompromitowali ideę „Solidarności”? Nie, 

gdyż tego, co w tej idei piękne i wartościowe, skompromitować niepodobna: 

obroni się samo i przetrwa. Po prostu grupka „lewicy solidarnościowej” dobitnie 
objawiła swą organiczną tożsamość z „lewicą laicką”, przy okazji demonstrując 

całkowitą pogardę dla religijnych uczuć katolickiego narodu, brak szacunku dla 

pasterskiej posługi Głowy Kościoła, a także poziom kultury bynajmniej nie tylko 

politycznej. 
Są poza wszystkim szczególne okoliczności miejsca i czasu. Można osta-

tecznie zrozumieć intencję pokazania publicznie, że „Solidarność żyje”.  

W końcu Ojciec Święty wprost o tym mówił i do zachowania tej tradycji – tra-
dycji wciąż żywej – wzywał. Należy wszelako przestrzegać zupełnie przecież 

elementarne normy, regulujące oczywistą hierarchię bytów i porządków. 

Owszem, trzeba widzieć związki religii z polityką, których natura wszakże źle 
znosi traktowanie prostackie i natrętne, nadmiernie uproszczone. A że można je 

traktować właściwie i zgodnie z duchem okoliczności, dowodzi Msza św. na 

Zaspie. Las solidarnościowych transparentów nie raził tam, w Gdańsku. To było 

wyzwanie, które sam Papież podjął, więcej – którego sam oczekiwał. To była 
Msza dla Polski, dla Gdańska właśnie, ale może w pierwszym rzędzie dla „Soli-

darności”. Pojmowanej przez Ojca Świętego jako żywe dziedzictwo całego na-

rodu, dziedzictwo, które powinno znaleźć wyraz w nowych, odpowiadających 
potrzebom chwili, kształtach życia publicznego. Lecz również solidarności ro-

zumianej głębiej i szerzej – jako jedna z fundamentalnych zasad, na której 

wspiera się nauczanie społeczne Kościoła. Papież dał pogłębioną syntezę tego 
pojęcia, bynajmniej nie uciekając w ponadhistoryczną abstrakcję (przywołał 

przecież obraz zarówno sierpniowych strajków, jak i przypomniał konkretne 

umowy społeczne ze Szczecina, Gdańska i Ustrzyk-Rzeszowa), ale też nie za-

sklepiając solidarnościowych perspektyw w bezpowrotnie minionym, historycz-
nym właśnie, kształcie organizacyjnym. 
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Nie wszyscy wszelako słów papieskich z należytą uwagą słuchali, niekiedy 

sens z nich płynący usiłując wcisnąć w formy przebrzmiałe, rozmijające się 
tyleż z rzeczywistością społeczno-polityczną, co z odczuciami przytłaczającej 

większości Polaków. Wspomniany przykład demonstracji w Warszawie dowo-

dzi, że również papieskie nauczanie można traktować wybiórczo, podejmując 
zeń wyłącznie to, co nie przekracza wąskiego horyzontu doraźnej politycznej 

kalkulacji. Kalkulacji, która jakże często jest zwykłą manipulacją i nawet nie 

próbuje ukrywać swojej istoty. 
 

4. Ta pielgrzymka, w swych źródłach ogarniająca tysiąc lat chrześcijaństwa 

w Polsce, zakreśliła zarazem horyzont następnego, nie tak już odległego tysiąc-

lecia. Tkwiąc mocno korzeniami w konkretnej współczesności, wychylała się w 
wiek XXI. Była wielką syntezą i organicznym dopełnieniem dwu poprzednich; 

dopiero wszystkie trzy razem wzięte, dają pełnię papieskiego przesłania, zgar-

niając w harmonijną całość to wszystko, co Jan Paweł II ma do powiedzenia 
swoim rodakom. 

Zewnętrznie ów syntetyczny charakter wyrażał się w rozległości i zasięgu 

„homiletycznego adresu”. Ojciec Święty zwracał się do całego narodu, do 

wszystkich Polaków, lecz jednocześnie poświęcił czas i miejsce niemal każdej  
z podstawowych grup społecznych, o swoistej odrębności których przesądza już 

to wiek, już to płeć, już to wreszcie specyfika zawodu i środowiska. Mówił do 

biskupów, ale i do księży, zakonników a także seminarzystów i diakonów. 
Przemawiał do kobiet i do całych rodzin. Do młodzieży i do małych dzieci. Do 

ludzi morza, do włókniarek, ale i do całego świata pracy. Do rolników, ale i do 

środowisk uniwersyteckich, twórczych, intelektualnych. Do rządzących, ale  
i do rządzonych. Do społeczeństwa, ale i do władzy. Spotkał się z gen. Jaruzel-

skim, ale i z Lechem Wałęsą. 

Już nawet sama konstrukcja owych spotkań, ich układ i swoista „architektu-

ra” nader plastycznie wyrażały papieski zamysł widomego zapełnienia tej wie-
lowarstwowej przestrzeni, jaka zawiera się pomiędzy jednostką, osobą ludzką a 

wielkimi zbiorowościami: narodem i państwem. Jan Paweł II jak gdyby chciał 

wskazać palcem: oto, co jest pośrodku; jakież bogactwo środowisk, wiązań wza-
jemnych, wspólnot tak różnorodnych, a przecież poczuwających się  

i przynależących do wspólnoty nadrzędnej! Gdyż nie z uniformizmu, nie z tu-

szowania autentycznych różnic, lecz właśnie na styku wielu interesów, postaw i 
poglądów często ścierających się ze sobą, niekiedy sprzecznych – powstaje, 

mimo wszystko, pojęcie Ojczyzny, wspólnego dobra wszystkich Polaków. 

„Wszystkich Polaków, którzy żyją na ojczystej ziemi. I wszystkich poza jej gra-

nicami – gdziekolwiek się znajdują” (Okęcie, 8 czerwca 87). 
Właściwie już na wstępie wizyty, w trakcie przemówienia do władz PRL na 

Zamku Królewskim Papież jasno wyłożył zasadnicze elementy swojego przesła-
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nia. Ciąg dalszy pielgrzymki stanowił rozwinięcie i pogłębienie tych fundamen-

talnych prawd, tego wykładu o podstawach Cywilizacji Miłości. Na Zamku nie 
było Mszy św., nie było liturgii. Oczywistym jest, że Jan Paweł II zwracał się do 

gen. Jaruzelskiego nie jako ministranta, lecz jak do polityka, szefa partii  

i państwa. Ale słowa, jakie doń kierował, wypływały z samej istoty chrześcijań-
stwa i tę istotę wyrażały. Wypowiadał te słowa Arcypasterz, Głowa Kościoła 

Katolickiego. Lecz w równej mierze były to słowa wielkiego Polaka, żarliwego 

patrioty. 
Mówił więc Papież o pokoju, o niepodległości, o niezbywalnych prawach 

człowieka, o podmiotowości społeczeństwa, o sprawiedliwości i odpowiedzial-

ności. Mówił o wolności: religijnej, stowarzyszania się i wypowiadania swoich 

poglądów. Mówił o godności i poczuciu sensu ludzkiej pracy. Mówił o suwe-
renności narodu i państwa. 

Pełne teksty tego oraz wszystkich pozostałych papieskich wystąpień opu-

blikowała już prasa katolicka. Niebawem ukażą się albumy, książki i inne wy-
dawnictwa zbierające w całość czerwcowe nauczania Ojca Świętego. Obowiąz-

kiem każdego katolika, więcej – każdego Polaka – jest jego wnikliwe poznanie, 

sumienne przemyślenie i przyswojenie. W niniejszym skrótowym omówieniu 

chciałbym skupić się na zaledwie kilku – za to, śmiem twierdzić, zupełnie klu-
czowych – tego nauczania punktach. 

 

5. a) Międzynarodowy ład pokojowy Papież ściśle związał i uzależnił od 
ładu wewnętrznego. Tak jak „grzech społeczny” poprzedzony jest grzechem 

indywidualnym, osobistym, tak również niepodobna podejmować skutecznej 

„walki o pokój” bez uprzedniego zaprowadzenia pokoju wewnętrznego „w na-
szym własnym domu”. Bowiem pokój jest „dojrzałym owocem sprawiedliwości 

społecznej”, której wymiar podstawowy sprowadza się do zapewnienia człowie-

kowi i społeczeństwu podmiotowości. 

b) W imię osobowej godności słusznie każdy i wszyscy dążą do tego, aby 
być nie tylko przedmiotem odgórnego działania władzy, instytucji życia pań-

stwowego, ale być podmiotem. A być podmiotem – to znaczy: uczestniczyć  

w stanowieniu o „pospolitej rzeczy” wszystkich Polaków. Tylko wówczas naród 
żyje autentycznie własnym życiem, gdy w całej organizacji życia państwowego 

stwierdza swoją podmiotowość. Stwierdza, że jest gospodarzem w swoim domu. 

c) Fundamentem owej podmiotowości jest poszanowanie i przestrzeganie 
wszystkich niezbywalnych praw przysługujących człowiekowi i obywatelowi. 

Prawa te wszakże nie mogą naruszać sprawiedliwego ładu społecznego; nie 

mogą pozostawać w oderwaniu od powinności i obowiązków, jakie wprawdzie 

wspólnota ma wobec jednostki, ale które również jednostka winna jest wspólno-
cie: rodzinnej, zawodowej, lokalnej, narodowej, państwowej wreszcie. Niepo-

dobna obu tych pojęć – praw i obowiązków – traktować rozłącznie. Obowiązek 
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lekceważący prawo nabiera cech przymusu a nawet tyranii. I odwrotnie, prawo 

od obowiązku abstrahujące łacno wyrodzić się może w nadużycie. Na przykład 
wolność nieskrępowana poczuciem moralnym i pozbawiona hamulców odpo-

wiedzialności, jakże często staje się swawolą lub osiąga stadium anarchii: 
 

Wolności nigdy nie można posiadać. Bardzo niebezpiecznie jest ją posiadać, wol-
ność trzeba stale zdobywać, wolność jest właściwością człowieka. Bóg go stworzył 

wolnym, dał mu wolną wolę, bez względu na konsekwencje. Człowiek źle użył 

wolności, którą Bóg mu dał, ale Bóg go stworzył wolnym i nie wycofa się z tego 

absolutnie. (…) Wspólnota jaką jest naród składa się z ludzi i każdy z nich ma swo-

ją świadomość wolności i (…) każdy z nich tę swoją świadomość wolności musi 

określić zarówno od strony tego, co ma, jak też od strony tego, co mu jest zadane. 

W każdym razie nie może być zdrowego społeczeństwa (…), jeśli w nim sprawa 

wolności, wolności osobistej, wolności wspólnotowej, wolności narodowej nie jest 

rozwiązana do końca, uczciwie, z pełnym poczuciem odpowiedzialności. 

 

d) W stosunku do poprzedniej pielgrzymki Papież jeszcze wyraziściej do-
precyzował pożądaną definicję suwerenności: narodu i państwa. Podkreślił, iż z 

podmiotowością społeczeństwa i przestrzeganiem praw osoby ludzkiej „łączy 

się ściśle zasada uczestnictwa w stanowieniu o sprawach własnego społeczeń-
stwa, również w zakresie politycznym, z wykluczeniem wszelkich dyskrymina-

cji. Suwerenność państwowa tylko wówczas odpowiada wymogom porządku 

etycznego, gdy jest wyrazem suwerenności narodu w tymże państwie: gdy spo-

łeczeństwo jest w nim autentycznym gospodarzem i twórcą wspólnego dobra”. 
Trudno o wykład bardziej jasny i zwięzły. 

e) W obliczu różnorakich prób – zarówno władzy jak i części środowisk 

niezależnych – kwestionowania profetycznej funkcji Kościoła, którego jakże 
często dotyczy zarzut „mieszania się do polityki”, Papież wyraził stanowisko 

przynajmniej dla opinii katolickiej miarodajne i zupełnie jednoznaczne. Podkre-

ślając organiczną w polskich warunkach „więź Kościoła z Narodem”, akcentując 
jego „służebną” wobec narodu rolę, stwierdził w przemówieniu do Konferencji 

Episkopatu Polski, że „z racji swej misji ewangelicznej i pasterskiej Kościół nie 

może przestać być sługą takich zadań jak podmiotowość społeczeństwa związa-

na z przestrzeganiem praw osoby ludzkiej (…), zasada uczestnictwa w stano-
wieniu o sprawach własnego społeczeństwa (…), jak suwerenność narodu w 

tymże państwie (…). Wszystkie te sprawy nie mogą schodzić z pola uwagi Ko-

ścioła, a w szczególności jego Pasterzy”. 
 

6. Bodaj kluczowe wskazanie, daleko przekraczające uproszczony wymiar 

„dyrektywy politycznej”, będące natomiast przejmującym apelem do wszystkich 

Polaków – do władzy, do opozycji, do społeczeństwa – zawarł Jan Paweł II w 
swej homilii na Zaspie: 



 MIARA POWINNOŚCI 449 
  
 

 

Człowiek nie jest sam, żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich. Cała ludzka eg-

zystencja ma właściwy sobie wymiar wspólnotowy – i wymiar społeczny. Ten 

wymiar nie może oznaczać redukcji osoby ludzkiej, jej talentów, jej możliwości, jej 

zadań. Właśnie z punktu widzenia wspólnoty społecznej musi być dość przestrzeni 
dla każdego. Jednym z ważnych zadań państwa jest stwarzanie tej przestrzeni, tak, 

aby każdy mógł przez pracę rozwinąć siebie, swoją osobowość i swoje powołanie. 

Ten osobowy rozwój, ta przestrzeń osoby w życiu społecznym jest równocześnie 

warunkiem dobra wspólnego. Jeśli człowiekowi odbiera się te możliwości, jeśli or-

ganizacja życia zbiorowego zakłada zbyt ciasne ramy dla ludzkich możliwości i 

ludzkich inicjatyw – nawet gdyby to następowało w imię jakiejś motywacji „spo-

łecznej” – jest, niestety, przeciw społeczeństwu. Przeciw jego dobru – również do-

bru wspólnemu. 

 

W istocie Papież postawił przed nami wszystkimi trudne, ale i nieodzowne 
zadanie poszerzenia i wypełnienia, zabudowania i zagospodarowania owej 

„przestrzeni wolności”, którą przecież ciągłym niestrudzonym wysiłkiem trzeba 

„zdobywać i potwierdzać” na nowo. Jest w obrębie tej przestrzeni miejsce nie 
tylko na niezależne związki zawodowe, które stanowią zaledwie jeden, choć 

ponad wątpliwość niezmiernie ważki, wymiar polskich, pracowniczych aspira-

cji. W granicach tej przestrzeni pomieścić się mogą – i muszą! – autentyczne 

stowarzyszenia społeczne, zrzeszenia kulturalne, organizmy gospodarcze; także 
zresztą ruchy ideowe i polityczne. Ta przestrzeń winna być wewnętrznie splura-

lizowana, zasobna w różnorakie przejawy i inicjatywy, pulsująca życiem. Cho-

dzi bowiem o gęstnienie tej żywej tkanki społecznej, która tak organicznie wiąże 
jednostkę z narodem, tym samym upodmiotowiając społeczeństwo. 

To poruszające wezwanie do chrześcijańskiej, wyważonej, odpowiedzial-

nej, ale i cierpliwie niezłomnej aktywności przeciwstawił Papież zarówno jało-
wym postawom bierności i rezygnacji, jak i neurotycznym odruchom nieprze-

myślanych, samospalających się zrywów. Jest jak jest – zdawał się mówić Oj-

ciec Święty – ze spokojnym męstwem trzeba stawić czoła okolicznościom. Istota 

układu geopolitycznego w wyobrażalnym horyzoncie czasowym pozostanie 
niezmienna, i właśnie w tych warunkach należy się zdobyć na wielki patriotycz-

ny wysiłek uczynienia Polski bardziej wolną, dostatnią i rozumną, praworządną i 

sprawiedliwą, w harmonii z wiarą katolicką i w zgodzie ze wskazaniami spo-
łecznego nauczania Kościoła, które także w naszych czasach zachowuje rangę 

zasadniczej inspiracji etycznej. 

Trzeba wziąć pełną odpowiedzialność za siebie, własną rodzinę, uczelnię, 

zakład pracy. Niepodobna dłużej uciekać od odpowiedzialności za swój kraj, 
swój naród. Także za Kościół. Tylko czas ucieka bezpowrotnie, nas już na to nie 

stać. Należy sprostać wyzwaniom, trafnie odgadując znaki czasu. Również tego, 

który dopiero nadchodzi, wieszcząc rychły już przełom tysiącleci. 
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Trzeba nam w skupieniu powtarzać słowa modlitwy Jana Pawła II na kra-

kowskich Błoniach: „I teraz znowu – teraz, kiedy tyle sił potrzeba Narodowi, 
aby zachować wolność, prosimy Cię, Boże: napełnij nas mocą Twego Ducha. 

Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość… Wzbudź w Narodzie chęć do 

cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, abyśmy co dzień sta-
wali się zdolni własnymi rękami i społeczną solidarnością, wpatrzeni w tajemni-

cę Twojego Krzyża, budować naszą wspólną przyszłość”. 

Oto miara zadań, miara powinności. 
 

Józef Wierny 

 

P.S. 
Tekst niniejszy stanowi rozwinięcie artykułu opublikowanego w czerwcowej 

„Myśli Polskiej” przez Tomasza Wołka, z którego poglądami utożsamiam się 

tak dalece, iż – bez cienia obawy o rozdwojenie jaźni – mogę je uznać za wła-
sne. 
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Większość Polaków jest przeciwko socjalizmowi. Jeżeli w latach siedemdziesią-

tych dość powszechne było stanowisko, że „wszyscy jesteśmy za socjalizmem w 

zasadzie”, „socjalizm jest nie tylko nieunikniony ale i konieczny dla nas”, czy 
też „jesteśmy za socjalizmem ale prawdziwym, nie takim jak teraz u nas”, to  

w latach osiemdziesiątych te i podobne opinie ucichły. „Rzeczywisty socjalizm” 

stał się wyrażeniem pogardliwym, ale i socjalizm w ogóle stał się niepopularny. 
Tylko mniejszość, przeważnie tych, którzy młodość spędzili w partii, wierzy lub 

udaje, że wierzy w możliwość „odnowy” socjalizmu, w jakiś przyszły humani-

styczny i zarazem naprawdę naukowy socjalizm.  

Od tego stanowiska należy odróżnić inne, które tylko wskutek pomieszania 
języków używa tej samej nazwy. Jest to stanowisko zachodnioeuropejskiej lewi-

cy społecznej, która odrzuca marksizm, odrzuca walkę klas, dyktaturę proletaria-

tu i uspołecznienie środków produkcji, a koncentruje swoje wysiłki na obronie 
interesów pracowników i możliwie sprawiedliwym podziale dochodu narodo-

wego. Ten ruch, mimo formalnego istnienia nadal Drugiej Międzynarodówki, 

jest bardzo mało międzynarodowy, w każdym kraju inny. Polacy jednak, mó-

wiąc o socjalizmie, nie myślą o tym ruchu parlamentarno-demokratycznym, mo-
gącym działać tylko w systemie gospodarki wolnorynkowej i prywatnej lub 

choćby częściowo prywatnej. Gdy słyszą słowo „socjalizm”, myślą o dyktaturze 

partii kierowanej z zagranicy, o gospodarce planowej i rozkazowej, o półetatach 
i normalnych czynach społecznych i nomenklaturze. Przede wszystkim myślą o 

tym, co po blisko czterdziestu latach dyktanda, wyzysku doprowadziło Polskę 

do najgorszego w jej dziejach kryzysu gospodarczego. W pierwszej połowie lat 
siedemdziesiątych mogło się wydawać, że przy całym marnotrawstwie i prymi-

tywizmie ten system jednak zwiększy potencjał gospodarczy, pozwoli na pod-

niesienie standardu życiowego do poziomu bliskiego europejskiemu. W drugiej 

połowie lat siedemdziesiątych nastąpiło załamanie. Okazało się, że ten system 
jest niezdolny do prowadzenia nowoczesnej gospodarki, do rozumnego inwe-

stowania otrzymanych z kapitalistycznego zachodu kredytów ani planu ich spła-

ty.  
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W tym samym czasie coraz więcej Polaków poznawało Zachód, tak euro-

pejski jak amerykański, nabierało konkretnego pojęcia jak pracuje w systemie 
wolnorynkowym nowoczesny przemysł, kredyt, rolnictwo, co to są usługi i jaka 

jest ich rola w rozwoju dochodu narodowego. Ci, którzy widzieli Rosję i Ame-

rykę, albo nawet wschodnie i zachodnie Niemcy, którzy mieli sposobność po-
równać Austrię z Czechami, nie mogli nie wyciągnąć wniosku o zasadniczej 

wyższości ustroju kapitalistycznego nad socjalistycznym zarówno pod wzglę-

dem wydajności jak i poziomu życia pracowników.  
Najkompletniej może mit socjalizmu załamał się w oczach najmłodszego 

pokolenia, które, jak normalnie młodsi, przyjmuje stanowisko skrajne.  

Jest jednak w Polsce mniejszość, która chciała ratować zasadę socjalizmu 

przez syndykalizm. Pod tą nazwą rozumiemy nie ruch zawodowy, ale doktrynę 
kierowania gospodarki przez samych pracowników. Jest to doktryna bardzo 

stara. Po raz ostatni pod własnym sztandarem wystąpili anarchosyndykaliści  

w wojnie domowej hiszpańskiej w latach trzydziestych. Anarchosyndykalizm 
jest tym odłamem syndykalizmu, który nie uznaje potrzeby państw. Na odwrot-

nym, najbardziej umiarkowanym skrzydle syndykalizmu stali separatyści, wi-

dzący przyszłość w postaci wolnych związków gospodarczych, nie tylko robot-

niczych. Pomysły syndykalistyczne, dążące do oddania kierownictwa przedsię-
biorstwa w ręce jego pracowników, pojawiały się sporadycznie w różnych 

krajach aż do drugiej wojny światowej (w Polsce m.in. w programie ONR1). 

Kiedy jednak narzucała się sposobność ich realizowania, odrzucili je robotnicy. 
Robotnicy niemieccy nie chcieli przejąć własności zakładów Volkswagen, gdy 

im to ofiarowano po drugiej wojnie światowej. W głosowaniu znaczna więk-

szość pracowników wypowiedziała się przeciw temu, wychodząc z założenia, że 
interesom robotniczym najlepiej służy silny związek zawodowy, starający się o 

największy możliwie udział pracowników w dochodzie, a nie branie odpowie-

dzialności za prowadzenie przedsiębiorstwa. Obawiali się, że takie przedsiębior-

stwo będzie mniej sprawne, mniej dochodowe, ze szkodą dla interesu robotni-
czego.  

W Ameryce przedstawiciele związków zawodowych bywają zapraszani do 

udziału w radzie nadzorczej przedsiębiorstwa, gdzie pełnią rolę raczej kontrole-
rów niż administratorów. Zdarza się w latach osiemdziesiątych w Stanach Zjed-

noczonych, że pracownicy wykupują zakład z ręki właściciela. Dzieje się tak 

wtedy, gdy dany typ produkcji czy dany zakład przestaje się firmie opłacać i 
zapowiada jego zamknięcie. Pracownicy wolą wtedy czasem pracę na własnym 

za zaniżoną płacę i z ryzykiem upadłości niż nieuniknione w przeciwnym wy-

padku bezrobocie. Dotyczy to robotników, którzy czy to ze względu na wiek czy 

z innych powodów nie widzą szansy przeszkolenia i zmiany zawodu na bardziej 
nowoczesny. Jest to więc sytuacja schyłkowa. Nie ma wiele wspólnego z pro-

gramowymi dążeniami syndykalistycznymi. Najdalej w kierunku udziału pra-
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cowników w zarządzie poszły Niemcy Zachodnie. Wielkie zakłady przemysło-

we muszą tam mieć określoną część członków dyrekcji z wyboru załogi. Być 
może, że w Polsce przedsiębiorstwa publiczne prowadzone są tak źle przez 

„aparat”, że zarząd pod nadzorem załogi byłby lepszy. Byłaby to przecież po-

prawa względna, wyjście częściowe, nieotwierające prawdopodobnie drogi do 
przebudowy gospodarki polskiej w kierunku nowoczesnym.  

Tak samo bardzo względną poprawą może być usamodzielnienie kierow-

nictw zakładów. Usamodzielnienie to może być tylko ograniczone, skoro prze-
mysł pracować ma w ramach ogólnokrajowej gospodarki. Korzyść polegałaby 

na tym, że kierownik przedsiębiorstwa jest przypuszczalnie na wyższym pozio-

mie niż biurokrata ministerialny. Jeżeli jednak gospodarka polska ma się odro-

dzić, to trzeba wykorzystać te elementy, jakie daje plan ogólny i koncentracja 
środków. Podział nieudolnego olbrzyma państwowego na setki niedorozwinię-

tych organizmów nie jest dobrym wyjściem.  

Cały przemysł polski nie jest większą jednostką gospodarczą niż jeden 
wielki konglomerat amerykański. A jednak konglomerat taki działa znakomicie, 

środowisko kierownicze panuje w nim nad całością, przeprowadza stale zmiany, 

odświeża swój skład. Błąd nie leży więc w wielkości, złożoności czy planowości 

zespołu gospodarczego, ale w samym systemie gospodarowania  
i rządzenia. Selekcja ludzi w systemie komunistycznym jest zawsze selekcją 

negatywną. Probierzem jest umiejętność władzy pojmowanej w sensie policyj-

nym. Tak pojmowana władza paraliżuje wszelką inicjatywę i zabija myślenie 
ekonomiczne. Ma także szereg pobocznych konsekwencji zbyt dobrze znanych, 

by warto się teraz nad nimi rozwodzić.  

Usamodzielnienie przedsiębiorstw czy rady robotnicze to są tylko paliaty-
wy, chroniące do pewnego stopnia przed niszczącym działaniem doktryny, ale 

niemogące przynieść istotnej przemiany.  

Odrodzenie niezależnych związków zawodowych odegrałoby niewątpliwie 

rolę dodatnią. Ale związek zawodowy z natury rzeczy reprezentuje jedną stronę 
zagadnienia. Dba o sprawiedliwy podział dochodu, ale ma wpływ tylko pośredni 

na zwiększenie tego dochodu. Japończycy mają doskonałe rezultaty  

z płodnych w pomysły produkcyjne komitetów pracowniczych. Ale nie ma to 
nic wspólnego z syndykalizmem, jest raczej przejawem typowego dla całego 

życia społecznego paternalizmu.  

Nie słyszałem, by ktoś w Polsce proponował wyjście w postaci wystawienia 
przemysłu polskiego na sprzedaż. Gdyby to kiedykolwiek miało okazać się moż-

liwe, nie byłoby ani moralne, ani ekonomiczne. Niemoralne, bo ten przemysł 

powstał ciężkim wysiłkiem całego społeczeństwa, nieekonomiczne, ponieważ 

wątpliwe jest, czy znaleźliby się poważni kupcy na zakłady już w dużej mierze 
w tej chwili przestarzałe z punktu widzenia tych, którzy dysponują odpowiednio 

wielkimi środkami dla ich nabycia. 
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Trzeba więc ten przemysł państwowy poprawiać, udoskonalać i racjonali-

zować jak się da poprzez kształcenie kadr kierowniczych, technicznych  
i handlowych, nie szukając iluzyjnego wyjścia ani w prywatyzacji, ani w syndy-

kalizacji.  

Ten przemysł zresztą będzie się kurczył. 
Mówię tu o przemyśle jako takim, zwłaszcza ciężkim, nie o transporcie, 

usługach czy rolnictwie. 

Zostało już przyjęte, że Stany Zjednoczone i Japonia weszły – a Europa Za-
chodnia wchodzi – w epokę informatyczną. Mówiono początkowo o epoce po-

przemysłowej, Zbigniew Brzeziński propagował nazwę epoki technetronicznej, 

ale zwyciężyło określenie „information society”, społeczeństwo informatyczne, 

przeciwstawione minionemu już społeczeństwu przemysłowemu. 
W epoce społeczeństwa rolniczego przygniatająca większość siły roboczej 

zatrudniona była w rolnictwie. Jeszcze w chwili wybuchu drugiej wojny świa-

towej rolnicy stanowili dwie trzecie ludności w Polsce a ponad cztery piąte  
w Bułgarii. Rewolucja przemysłowa zaczęła się w Anglii w końcu XVIII wieku. 

Już w pierwszej połowie XIX wieku Anglia ze społeczeństwa rolniczego stała 

się przemysłowym, to znaczy, że robotników fabrycznych było więcej niż rolni-

ków. W Ameryce ten proces odbył się nieco później. Jeszcze w początkach XX 
wieku połowa amerykańskiej siły roboczej zatrudniona była w rolnictwie. We 

Francji taka proporcja trwała niemal do drugiej wojny światowej. Proces ten, raz 

osiągnąwszy równowagę zatrudnienia między rolnictwem i przemysłem, posu-
wał się w tempie przyspieszonym. W tej chwili w rolnictwie amerykańskim 

zatrudnionych jest tylko 3 procent siły roboczej kraju. Produkuje ona jednak 

więcej o jedną czwartą niż przed półwieczem. 
W chwili końca drugiej wojny światowej większość siły roboczej amery-

kańskiej stanowili pracownicy przemysłowi zatrudnieni w produkcji towarowej. 

W dziesięć lat potem nastąpił przełom. W r. 1956 po raz pierwszy liczba pra-

cowników umysłowych („biało-kołnierzykowych”) przekroczyła w Ameryce 
liczbę pracowników fizycznych („niebiesko-kołnierzykowych”). W następnych 

latach pojawiły się dwa nowe zasadnicze czynniki: globalna łączność przy po-

mocy satelitów i komputeryzacja. Liczba zajęć w produkcji przemysłowej zaczę-
ła spadać, powstały nowe gałęzie produkcji związane z informacją. W r. 1950 w 

sektorze informacyjnym w Stanach Zjednoczonych pracowało 17 procent siły 

roboczej, obecnie pracuje już ponad 60 procent. Są to programatorzy i produ-
cenci tzw. miękkiego materiału dla komputerów, półprzewodników, mikropro-

cesorów, sprzętu telekomunikacyjnego, pracownicy poligrafii, środków maso-

wego przekazu, firm ogłoszeniowych, księgowi, ubezpieczeniowcy, bankowcy, 

nauczyciele wszelkich stopni i rodzajów, technicy związani z informatyką. 
Tymczasem procent pracowników przemysłu w sile roboczej spadł  

w końcu lat 70-tych do 13. I spada dalej. W ciągu lat 70-tych stworzono w Ame-
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ryce 19 milionów nowych zajęć (prac). Z tego tylko 5 procent przypadło na ro-

botników fabrycznych a 11 na sektor produkcji towarowej w ogóle. W tym cza-
sie siła robocza w ogóle wzrosła o 18 procent, ale liczba kierowników (mana-

gers) o 58 procent, pracowników administracyjnych zdrowia o 118%, urzędni-

ków o 76%, bankowców o 83%, analityków gospodarczych o 84%. 
Wedle studium opracowanego przez Porata dla ministerstwa handlu już  

w r. 1967 blisko połowa (46%) amerykańskiego dochodu narodowego pochodzi-

ła z sektora informatycznego. 
Połączone technologie telefonu, komputera i telewizji kablowej zmieniły 

całe życie amerykańskie, a przede wszystkim funkcjonowanie gospodarki. Są 

one tym w epoce informatycznej, czym paliwo stałe i płynne było w epoce 

przemysłowej a siły natury (woda, wiatr, mięśnie) w epoce rolniczej. 
Liczba pracowników przemysłowych kurczy się. W tej chwili przemysł 

samochodowy w Ameryce by sprostać konkurencji japońskiej przechodzi na 

automaty. Tak samo przemysł typograficzny. Oblicza się, że do końca stulecia 
od połowy do trzech czwartych robotników zastąpionych będzie przez roboty. 

Do tych możliwości dostosowuje się już szkolnictwo. Podniesiono alarm, 

że w społeczeństwie panuje „analfabetyzm komputerowy”. Komputer osobisty 

pojawia się w coraz większej ilości domów jako kalkulator, informator, zabaw-
ka. Staje się tak potrzebną pomocą szkolną, jak tablica. W stanie Minnesota 95% 

uczniów ma dostęp do naukowej obsługi komputerowej. Bardzo charaktery-

styczne dla Ameryki, że zajmuje się tą obsługą nie urząd, ale przedsiębiorstwo: 
„Minnesotańskie Konsorcjum Nauczania Komputerowego”. 

Gospodarkę dzieli się w Ameryce na „ekonomię zachodzącą” i „ekonomię 

wschodzącą”. Do zachodzącej należą kopalnie, huty żelazne, stocznie. Stalownie 
się komasuje a starsze zamyka. Tak samo zamyka stalownie Francja, co jest tam 

powodem niepokojów społecznych. 

W epoce przemysłowej nie brakowało talentów organizacyjnych ani rąk do 

pracy, brakowało środków, przede wszystkim finansów. Kapitał finansowy stał 
się nerwem ustroju. W epoce informatycznej nerwem nie jest kapitał, ale infor-

macja, to znaczy wiedza stosowana. Kapitału finansowego nie brakuje, jest go 

nawet w pewnym sensie nadmiar. Nie on jest zasobem strategicznym, ale wie-
dza. 

Tak zwana Dolina Silikonu w Kalifornii, gdzie skoncentrowany jest prze-

mysł informacyjny, jest krainą młodych naukowców, którzy w błyskawicznym 
tempie porobili wielkie majątki w oparciu nie o wielką organizację ani wielki 

kredyt, ale o twórczy pomysł. Tych nowych firm powstają ogromne ilości.  

W ciągu paru lat albo upadają, albo rozkwitają. Podczas gdy w latach pięćdzie-

siątych powstawało przeciętnie w Stanach Zjednoczonych rocznie 93 tysiące 
firm, w latach osiemdziesiątych powstaje ich 600 tysięcy. 
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Słowem, z natury rzeczy, nowa gospodarka nie tylko nie potrzebuje wiel-

kiej hali i wielkiego pieca ani produkcji taśmowej, nie potrzebuje także wielkiej 
organizacji ani biurokracji, jest sprzeczna z planowaniem „perspektywicznym” z 

państwowymi programami, wypływającymi z doktryny. 

Oczywiście Polska nie jest Ameryką i zapewne nigdy się do niej całkiem 
nie upodobni. Polska dopiero w połowie XX wieku ze społeczeństwa rolniczego 

przekształciła się w przemysłowe. Wciąż jeszcze jedna trzecia siły roboczej 

pracuje w rolnictwie całkowicie lub częściowo. Jednakże kraje przodujące eko-
nomicznie, technicznie i naukowo wytyczają drogę innym. Rozwój Ameryki jest 

wzorem dla rozwoju Europy Zachodniej. Kto pozostanie w epoce przemysłowej, 

znajdzie się w stosunku do krajów informatycznych w takim położeniu, w jakim 

są kraje rolnicze Afryki czy Azji w stosunku do krajów uprzemysłowionych. 
Amerykanie w dalszym ciągu chodzą w butach, ale tych butów już sami prze-

ważnie nie robią. Szyje je nisko płatny robotnik krajów ubogich. Firmy amery-

kańskie przerzucają produkcję wymagającą wiele pracy do Ameryki Łacińskiej 
lub południowej Azji, nawet produkcję stosunkowo nowoczesną – telewizorów 

czy aparatury samochodowej. Te kraje, które pozostaną w epoce przemysłowej, 

skazane będą na pełnienie tych mało opłacalnych funkcji gospodarczych za od-

powiednio niższym wynagrodzeniem. 
Stosując rozróżnienie amerykańskie, zbudowany „pod socjalizmem” prze-

mysł polski jest w lwiej części, jak huty, stocznie, przemysłem „zachodzącym”. 

Ten przemysł nadaje się do centralnego planowania, do utrzymywania  
i poprawiania, ale nie on będzie stanowił o przyszłości. O przyszłości stanowić 

będą te sektory gospodarki, których jeszcze właściwie w Polsce nie ma. Ale 

mogą powstać. 
O kapitał finansowy w Polsce i dla Polski jest bardzo trudno. Wyciśnięcie 

kapitału z gospodarki polskiej nie byłoby łatwe nawet przy dobrej ekonomii. Ale 

w nowej epoce elementem strategicznym jest nie kapitał, lecz wiedza. Polacy są 

na ogół inteligentni, mają kult wiedzy. Gdyby umożliwiono im rozwinięcie wła-
snej inicjatywy po odpowiednim przeszkoleniu, mogliby szybko podnieść po-

ziom życia gospodarczego. Z przeszkoleniem jest jednak bardzo źle. W począt-

ku lat osiemdziesiątych spotkałem młodą i niewątpliwie utalentowaną panią 
inżynier z Polski. Studiowała informatykę, otrzymała dyplom, przyjęła pracę za 

kilka tysięcy złotych miesięcznie gdzieś na Śląsku. Z rozmowy z nią dowiedzia-

łem się rzeczy zdumiewającej. Nigdy w życiu nie miała do czynienia z kompute-
rem, uczyła się tylko z książek. Jest to taki absurd, jak uczyć się gry na fortepia-

nie z nut, ale bez instrumentu. A może nawet jeszcze większy absurd. Uświado-

miło mi to, jak daleko jest Polska w tyle pod względem gospodarczym za 

nowoczesnym światem. Zasypanie tej przepaści musi być najważniejszą troską 
schyłkowych lat XX wieku. 
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Nie znaczy to, że w tym czasie Polska może stać się społeczeństwem in-

formatycznym. Pod pewnymi względami Ameryki w ogóle naśladować w wa-
runkach środkowoeuropejskich nie sposób. Na przykład w rolnictwie. Ameryka 

Północna ma historię jedyną w swoim rodzaju. W chwili przybycia pierwszych 

osadników europejskich zaludniona była niezwykle rzadko przez koczownicze, z 
nielicznymi wyjątkami, plemiona myśliwców i zbieraczy z epoki kamienia gła-

dzonego. Osadnicy europejscy, posuwając się od oceanu do oceanu, napotykali 

znacznie więcej ziemi niż mogli zagospodarować. Problemem był brak ludzi, nie 
brak ziemi. W Ameryce wciąż uprawia się tylko ziemie najlepsze,  

a pracę ludzką do granic możliwości zastępuje innymi środkami. Rolnictwo 

amerykańskie jest niezwykle wydajne w stosunku do liczby ludzi w nim zatrud-

nionych, a także w stosunku do areału. Ale wydajność z hektara ziemi  
o przeciętnej polskiej glebie jest mniejsza niż w Polsce. Następnie w granicach 

Stanów Zjednoczonych znajdują się bardzo różne klimaty, od borealnego do 

tropikalnego, od śródziemnomorskiego do stepowego. Umożliwia to, a nawet 
narzuca, specjalizację regionalną. Kraj dzieli się na „pasy”: pas bawełny, pas 

kukurydzy, pas pszenicy, dalej na obszary wielkiej hodowli bydła, nie mówiąc  

o lasach, z których wiele jest dziewiczych. Gospodarstwa są nie tylko wielkie  

i zmechanizowane, ale także specjalizowane. Hodowla warzyw i owoców nie 
opłaca się na północy, zbóż chlebowych na południu. Rolnictwo jest przeważnie 

odsunięte daleko od wielkich metropolii. Wszystko to nie jest do naśladowania 

w Polsce. 
Nie nadaje się również do naśladowania wzór rolnictwa japońskiego. Pomi-

jając różnicę klimatyczną, która sprawia, że zbiory w Japonii są dwa razy do 

roku, co oznacza, że japońskie gospodarstwo jest jakby dwa razy większe od 
polskiego, rolnictwo w Japonii jest subwencjonowane przez państwo ze wzglę-

dów społecznych. W niewielkiej tylko mierze żywi ono kraj, którego ziemie 

uprawne stanowią mniejszość obszaru. Poważnym natomiast źródłem żywności, 

działem nie mniej ważnym jak rolnictwo jest rybołówstwo. Japończycy konsu-
mują mięso dopiero w pierwszym właściwie pokoleniu. Ryż i ryba a nie chleb i 

mięso stanowią podstawę ich pokarmu. 

Szukając wzoru dla polskiego rolnictwa należy zwrócić się tam, skąd zawsze 
czerpało ono wzory, i przez wieki z dobrym skutkiem, to jest do Europy Za-

chodniej. Europa Zachodnia ma doświadczenia historyczne i warunki geogra-

ficzne podobne do polskich. Jej rolnictwo osiągnęło w ostatnich czterdziestu 
latach poziom niewyobrażalny przed półwiekiem, odznacza je stała nadproduk-

cja żywności, zwłaszcza tłuszczów. Opiera się ono na średnim gospodarstwie 

unowocześnionym i unaukowionym, gospodarstwie w zasadzie rodzinnym. Sto 

lat temu jedna rodzina mogła bez pomocy pracy najemnej uprawić zaledwie 
kilkanaście morgów. Przy dzisiejszych środkach może uprawić dziesięć razy 

tyle. We Francji 10% siły roboczej pracuje w rolnictwie, w Niemczech Zachod-
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nich 6%, w Danii 8%, w Holandii 6%, we Włoszech 15%, w Anglii 1.1/2%. W 

Polsce powinna pozostać na roli najwyżej połowa obecnie pracujących. 
Działem, w którym „uspołecznienie” szczególnie nie zdaje egzaminu, jest 

dystrybucja. Nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach „socjalistycznych”, 

upaństwowiony handel jest hamulcem rozwoju gospodarczego i źródłem stałej 
udręki konsumentów. Dystrybucja musi być dostosowana do lokalnych potrzeb 

konsumentów. Właściciel, dzierżawca czy kierownik sklepu musi mieć swobodę 

nabywania towaru w różnych źródłach. Musi być zainteresowany osobiście w 
obsłużeniu jak najlepszym klienta. Jeżeli dystrybucja nie jest zorientowana na 

konsumenta, to wypacza się cała gospodarka. Niknie wpływ konsumenta na 

producenta. Nie ulega wątpliwości, że reprywatyzacja handlu jest jedynym wyj-

ściem. Handel spółdzielczy może działać poprawnie dopiero wtedy, kiedy ma 
konkurencję w postaci handlu prywatnego. 

To co dotyczy dystrybucji odnosi się także do przemysłu obsługowego, 

warsztatów, które muszą być nastawione na potrzeby zróżnicowanego konsu-
menta. Odnosi się w ogóle do całego działu usług w węższym tego słowa zna-

czeniu. Usługi w szerszym znaczeniu obejmują także naukę, bankowość, ubez-

pieczenia, transport i łączność, lecznictwo, informację, rozrywkę etc. 

Zatrudniają one w społeczeństwach w pełni uprzemysłowionych większość 
siły roboczej. W węższym tego słowa znaczeniu usługi obejmują działy bezpo-

średnio związane z produkcją, takie jak handel, rzemiosło usługowe, kasy kredy-

towe. Te, jeśli mają spełniać swoje zadanie społeczne, nie mogą być państwowe. 
Natomiast usługi w szerszym znaczeniu są terenem skrzyżowania inicjaty-

wy publicznej i prywatnej. W każdym niemal państwie zasięg publicznego  

i prywatnego władania układa się inaczej. Nawet w Stanach Zjednoczonych, 
które z takim naciskiem głoszą i tak bardzo przestrzegają zasady wolnej, tj. pry-

watnej, inicjatywy, istnieją obok prywatnych uniwersytety stanowe, szkoły miej-

skie, banki państwowe, ubezpieczenia społeczne, transport publiczny, poczta 

federalna, szpitale komunalne itd. W większości państw zachodnioeuropejskich 
telegraf i telefon, radio i telewizja są publiczne. Wszędzie dopuszcza się prywat-

ne szkolnictwo i wszędzie zasadą jest prywatna prasa i wydawnictwa. Ten roz-

maity podział, tłumaczący się najczęściej historią, ma podłoże  
w małej mierze ekonomiczne a w dużej polityczne, a nawet ideologiczne.  

W tym miejscu wystarczy powiedzieć, że nie da się w tej dziedzinie przeprowa-

dzić całkiem konsekwentnie wyłączności ani własności publicznej, ani prywat-
nej. 

W tej chwili zarysowują się wyraźnie dwa przodujące wzory nowoczesnej 

gospodarki opartej o rolnictwo, przemysł i informatykę, z coraz większą prze-

wagą tej ostatniej. Jeden to wzór amerykański, drugi japoński. 
Wzór amerykański jest indywidualistyczny i, można chyba to tak określić, 

sportowy. Amerykanie z kultury angielskiej przyjęli kult rozgrywki, sformali-
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zowanego współzawodnictwa. Podstawą życia zbiorowego jest „adversary con-

test” – zawody przeciwników. Na nich oparte jest życie szkolne, sądownictwo, 
polityka, handel, produkcja. Musi być konkurencja, monopol jest słowem-

wymysłem. Nawet religii musi być wiele. Głęboko pod tymi zwyczajami tkwi 

filozofia ewolucjonizmu darwinowskiego z jego postępem przez współzawod-
nictwo gatunków i przeżyciem najsilniejszych. A równocześnie filozofia nad-

rzędności wolności nad innymi celami. Pracodawca i pracownik walczą ze sobą, 

ale tak jeden, jak i drugi jest wolny i może zawrzeć lub wymówić umowę. 
Przedsiębiorcy walczą ze sobą, ale mają wolną rękę w zawieraniu ze sobą 

umów. Ingerencja państwa jest w zasadzie nieprawa i szkodliwa. Jest to ideolo-

gia, która znakomicie pasuje do narodu młodego, to znaczy złożonego ze świeżo 

połączonych i płynnych elementów, pełnego inicjatywy i energii, nieskrępowa-
nego odziedziczoną lojalnością. Japonia pod wieloma względami, i to najważ-

niejszymi, jest zupełnym przeciwieństwem Stanów Zjednoczonych. Amerykanie 

są narodem młodym, pluralistycznym, powstałym na zasadzie umowy społecz-
nej, którego składniki zmieniają się stale. Japończycy są narodem starym, opar-

tym na wspólnocie plemiennej. Są bardziej narodem niż narody europejskie, 

albo raczej są bardziej plemienną formacją społeczną i polityczną niż jakikol-

wiek inny duży naród. Opierają się nie na umowie, ale na wspólnym pochodze-
niu, ich związek z narodem jest daleko mniej dobrowolny, niektórzy mówią: 

instynktowny. Dla Japończyka naród jest wielką rodziną. Jej ojcem duchowym 

czy może dziadem jest cesarz. Ta wielka rodzina składa się nie tylko  
z małych rodzin, ale także z różnych związków, przede wszystkim zakładów 

pracy, gdzie ojcem, indywidualnym czy zbiorowym, jest dyrektor. Firmie należy 

się szacunek i miłość synowska. Pracownik normalnie wstępuje do zakładu pra-
cy na całe życie. Zgadza się, że jego zarobek z początku będzie skromny, rosną-

cy z latami. Wie, że nie będzie z pracy usunięty bez własnej winy i otrzyma 

wystarczającą emeryturę. Dotyczy to zarówno robotników, jak techników, inży-

nierów, ekonomistów i innych. Między firmami prywatnymi a rządem jest bar-
dzo bliski związek. Dyrektorzy, którzy w średnim wieku nie widzą możliwości 

wyjścia na szczyty zarządu firmy, przechodzą do administracji państwowej. 

Wzorem działania nie jest drużyna sportowa ani współzawodnictwo, ale 
ugoda. Powzięcie decyzji bez zasięgnięcia opinii współpracowników i podwład-

nych jest nieprzyzwoitością. Od szczebla warsztatu pracy, gdzie wysłuchuje się 

sugestii i opinii komitetu robotniczego, aż po zarząd kartelu a nawet minister-
stwo decyzje zapadają zawsze w wyniku nieformalnej może, ale wiążącej dys-

kusji, w formie uzgodnionej. To znaczy, że decyzje zapadają dużo wolniej niż w 

systemie amerykańskim (co Amerykanów doprowadza czasem do pasji), ale za 

to są dla wszystkich zainteresowanych zrozumiałe i mogą być stosowane prawie 
tak, jakby były wynikiem własnego sądu. 
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Japończycy mają jeszcze jedną cechę, która w naszych czasach nabiera 

szczególnego znaczenia: są namiętnymi zbieraczami informacji. Turysta japoń-
ski, nawet członek wycieczki robotniczej, o wszystko się pyta, wszystko notuje, 

wszystko fotografuje lub nagrywa na taśmę. Tego materiału nie chowa potem do 

szuflady pamiątek czy tylko dla pokazania gościom. Zakład pracy, klub koleżeń-
ski, ośrodek fachowy zabierają taki materiał, segregują, analizują, przesyłają 

tam, gdzie może się przydać. Japońskie „banki wiedzy” są bogatsze niż jakie-

kolwiek inne. 
Wreszcie, w odróżnieniu od Amerykanów, Japończycy świadomie utrzy-

mują w swojej gospodarce „sektor rezerwowy”. Składają się na niego drobni 

rolnicy, tradycyjni rzemieślnicy, niezwykle liczni sprzedawcy, poddostawcy, 

pośrednicy. Ustrój dba o to, żeby nie zaginęli. Może to być ważne na dalszą 
przyszłość. W systemie amerykańskim istnieje poważne niebezpieczeństwo, że 

w przyszłości (następujące liczby należy uważać za raczej symboliczne niż ści-

słe) będzie 3% siły roboczej w rolnictwie, 6% w produkcji towarowej, 75%  
w informatyce łącznie z usługami, a 15% będzie trwale bezrobotnych, gorzej, 

dziedzicznie bezrobotnych. I że ta grupa będzie w dużej mierze jednostronna 

rasowo, czarna. Ze względów historycznych, społecznych (większość dzieci 

nieślubnych), kulturalnych, ekonomicznych – duża część młodzieży murzyńskiej 
stanowi tzw. odsiew szkolny, a większość reszty kończy szkołę złą. Pod tym 

względem wytwarza się błędne koło: w czarnej dzielnicy duża część młodzieży 

jest zdemoralizowana, wychowuje się na ulicy, w szkole musi być specjalna 
policja broniąca nauczycieli przed napadami, uczennice przed gwałtami i konfi-

skująca narkotyki; wobec tego nauczyciele unikają takich szkół, uczą ludzie bez 

kwalifikacji, tych starszych uczniów, których nauka nie interesuje, pozostawiają 
w spokoju. Po 12 latach nauki wychodzą nieraz funkcjonalni analfabeci. A w 

nowoczesnej gospodarce konieczne jest wykształcenie nie elementarne i nie 

niższe zawodowe, ale ogólne wykształcenie naukowe, które pozwoli podjąć 

pracę w różnych dziedzinach specjalnych, często jeszcze nieistniejących w 
chwili trwania nauki szkolnej. 

Wykształcenie japońskie ma inne cechy osobliwe. Szkoła średnia nastawio-

na jest całkowicie na egzaminy wstępne do wyższych uczelni. Napięcie przy 
tych egzaminach jest niespotykane w żadnym innym kraju, ponieważ od tego, na 

jaką uczelnię się dostanie, zależy cała przyszłość. Przez swoistą reakcję, raz 

przyjęty na uniwersytet Japończyk przestaje się wysilać. System uniwersytecki 
jest liberalny, sankcje za zaniedbanie nauki są minimalne. Klasa pracy, jaką się 

następnie otrzymuje, zależy od tego, jakiego uniwersytetu przynosi się dyplom, 

a nie od tego, jakie ma się wyniki studiów. 

Nie sądzę aby w Polsce można było zastosować którykolwiek z tych dwóch 
systemów. Polacy nie są ani narodem-przedsiębiorstwem jak Amerykanie, ani 

narodem-ulem jak Japończycy. Ich punktem wyjścia nie jest pusty kontynent, 
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ani też kraj ze zniszczonym całkowicie przemysłem, który potężny partner po-

maga odtworzyć na nowych zasadach. Ich punktem wyjścia jest źle zbudowana 
gospodarka kolektywistyczna, obrosła fatalnymi zwyczajami anty-

gospodarczymi. Polacy nie przejawiają tej zdolności do spontanicznej koopera-

cji, co Amerykanie, ani tej karności społecznej, co Japończycy. Amerykanie są 
mistrzami szybkiej, praktycznej organizacji, Japończycy mistrzami kompromisu. 

Polacy lubią jednomyślność, ale nie kompromis, swary, ale nie współzawodnic-

two, nie brak im uporu, ale brak konsekwencji. Odznaczają się raczej pracowito-
ścią niż przedsiębiorczością. Nie mają tego wrodzonego szacunku dla zwierzch-

ności, który mają Japończycy. Są raczej trudni do słuchania i trudni do współ-

działania. 

Wymieniam tu świadomie cechy raczej negatywne, żeby przy ich pomocy 
uwypuklić dlaczego uważam, że Polska nie może przejąć żadnego z dwóch sys-

temów nowoczesnej gospodarki. Nie znaczy to, by nie mogli przejąć ważnych 

elementów tak z jednego, jak i drugiego systemu, z odpowiednimi i koniecznymi 
modyfikacjami. Być może, że pod wieloma względami system japoński byłby 

stosowniejszy dla Polski tak ze względu na pewne podobieństwo więzi narodo-

wej (plemienność), jak i na kolektywistyczne założenia naszego przemysłu. Na 

korzyść systemu amerykańskiego powiedzieć należy jedno, jak dotąd on jest 
krynicą. Japończycy stosują zdobycze naukowe z wielkim powodzeniem. Wy-

przedzili Amerykanów w przemyśle samochodowym, elektronicznym, nawet w 

półprzewodnikach. Jednakże wszystkie naprawdę nowe wynalazki rodzą się w 
głowach amerykańskich „kidów”, prosto po szkole, albo  

w amerykańskich laboratoriach. 

Wychodząc z systemu kolektywistycznego staje się nie wobec zagadnienia 
„amerykańskiego”: jak wprowadzić do gospodarki element planowania narodo-

wego i koordynacji globalnej, ale wobec zagadnienia odwrotnego: jak wprowadzić 

prywatną inicjatywę i współzawodnictwo bez wywołania anarchii ekonomicznej. 

Jak otworzyć drogę polskim genialnym „kidom” i dopuścić do robienia uzasad-
nionych karier polskich „yuppies”, czyli młodych ludzi „dogórnych”. Jak w ogóle 

„odgórność” zamienić w „dogórność” w życiu gospodarczym. 

Obok dwóch głównych i odległych wzorów: japońskiego i amerykańskiego, 
sięgnąć będzie trzeba do pośrednich a bliższych nam pod wielu względami do-

świadczeń, choćby niemieckich i francuskich. 

W ekonomii decydują dwa czynniki: psychologiczny i techniczny. Psycho-
logiczny uniemożliwia ścisłe stosowanie wzorów zagranicznych zwłaszcza  

w makroekonomii, techniczny zmusza do stosowania wzorów wypróbowanych 

w krajach najbardziej rozwiniętych. Ta sprzeczność wewnętrzna może być źró-

dłem oryginalnego rozwoju, jeśli dostosuje się inteligentnie technikę do psychi-
ki. 
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W gospodarkę polską wkalkulować trzeba jeszcze jedną trudność: potrzebę 

silnego przyrostu naturalnego przez co najmniej pół wieku. Są narody leżące na 
uboczu, których osłoną jest ich słabość. Nikomu nie stoją w drodze.  

W tym miejscu, w którym leży Polska, nie ma gdzie się schować. Polska leży na 

drodze z Rosji do Europy i na odwrót. Jest nie do ominięcia. Jeśli więc nie ma 
być tratowana – nawet jeżeli nie wojskowo, to politycznie i gospodarczo –  

w każdym pokoleniu, to musi stanowić przeszkodę na miarę swojej części świa-

ta. Nie ma perspektyw wyrównania ludnościowego z Rosją. Ma natomiast moż-
liwość stania się dużym narodem europejskim, takim jak Niemcy, Francja, An-

glia, Włochy, Hiszpania. To znaczy musi mieć około pięćdziesięciu milionów 

mieszkańców. Jest to zupełnie realne, choć wymaga poświęceń. 

Po drugiej wojnie światowej podniesiono na zachodzie alarm, że ludzkości 
grozi pomór głodowy z powodu przeludnienia. Obliczono, że jeżeli w Ameryce 

Łacińskiej przyrost naturalny nie zmniejszy się radykalnie w ciągu najbliższego 

półwiecza, zapanuje tam masowy głód. Tylko katolicy usiłowali protestować, 
ale nie umieli podać przekonywających przeciwdanych. Od tego czasu upłynęło 

prawie czterdzieści lat. Przyrost naturalny w Ameryce Łacińskiej jest nadal wy-

soki. Liczba ludności całego tego regionu wzrosła przeszło dwukrotnie (Meksy-

ku blisko trzykrotnie). I nie tylko nie ma pomoru głodowego, ale poziom życia, 
tzw. standard, podniósł się bardzo wyraźnie a dochód na głowę ludności wzrósł. 

Co się stało? Wynalazczość ludzka wyhodowała nowe gatunki zbóż dostosowa-

nych do tropikalnego klimatu. Zagospodarowano kraje, budując drogi, odkrywa-
jąc złoża nafty i metali. Nacisk demograficzny w postaci młodych liczniejszych 

roczników zmusza do pracy wydajniejszej przy oszczędnym spożyciu. Jest bar-

dzo ciężko, ale w tych licznych rodzinach każdy stara się zarobić. Jedna piecze 
ciastka, druga sprzedaje je na ulicy, trzeci czyści buty, czwarty jest gońcem, 

piąty pracuje dorywczo na budowie, szósty myje samochody. Żyją kukurydzą i 

fasolą z dodatkiem ryb i kur. Kolonizują południozachód Stanów Zjednoczo-

nych. Rola Brazylii, Meksyku, Kolumbii jest w świecie znacznie większa niż 
była pół wieku temu. Rola nie tylko gospodarcza i polityczna, ale także kultural-

na. Pisarze, malarze, muzycy z tego regionu zaliczają się do czołówki światowej. 

I wnoszą nowe elementy do kultury. W Europie  
(a zatem zapewne i w świecie) cztery państwa, i tylko cztery, mają ujemny przy-

rost naturalny, czyli ubytek ludności. Są to cztery państwa języka niemieckiego: 

Niemiecka Republika Federalna, Niemiecka Republika Demokratyczna, Austria 
i Szwajcaria. Polska ma jeden z wyższych przyrostów naturalnych w Europie, 

ponad 1% rocznie. Gdyby ten przyrost się utrzymał, za pół wieku Polska miała-

by więcej mieszkańców niż Niemcy Zachodnie, Anglia, Francja, niewiele mniej 

niż oboje Niemiec. 
Nie jest to jednak program łatwy. Obecny stosunkowo wysoki przyrost jest 

zjawiskiem cyklicznym, wynikiem wchodzenia w życie wnuków powojennego 
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wyżu demograficznego. Może on łatwo skurczyć się i nie wrócić już nigdy do 

obecnego poziomu. Wydaje się, że zapewnić stały wysoki przyrost przez kilka-
dziesiąt lat może tylko powiązanie trzech elementów ekonomicznych: po pierw-

sze trzeba znieść swobodę przerywania ciąży, po drugie stworzyć system kredy-

tu na budowę domów i mieszkań prywatnych, po trzecie znieść wszystkie prze-
pisy krępujące zdolność zarabiania prywatnego, czy to w dziale drobnej 

produkcji czy usług wszelkiego rodzaju. Także pracy młodzieży w zakresie nie-

kolidującym z nauką szkolną. 
Ludzi nie trzeba się bać. Przy dzisiejszych środkach technicznych rolnictwo 

i przemysł mogą znacznie wzmóc produkcję przy zmniejszonej ilości pracowni-

ków, wyżywić i zaopatrzyć duże kilkadziesiąt milionów ludzi na obszarze Pol-

ski. Przez to otworzy się pole inicjatywy w nowych dziedzinach dla dziesiątków 
milionów pracowników umysłowych (ale nie w znaczeniu biurokracji partyjno-

rządowej). 
 

 

Przypisy 
 

1 Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) – ugrupowanie polityczne działające  

w II Rzeczpospolitej, stanowiące kolejne stadium ewolucji ruchu endeckiego. Zostało 

założone w 1934 r. przez część młodzieży skupionej w Obozie Wielkiej Polski. Po roku 

doszło do rozłamu i wyłonienia się dwóch grup: Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falan-

ga” (działał w nim młodości Wojciech Wasiutyński) oraz Obozu Narodowo-

Radykalnego „ABC”. 
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Upadek obyczajów, jaki dziś obserwuje się w Polsce w sferze pracy, określa się 

często i słusznie jako cywilizacyjną katastrofę zagrażającą egzystencji narodu. 

Naród bowiem istnieje nie tylko dzięki wspólnemu językowi, kulturze, państwu. 
Naród jest wspólnotą istniejącą także dzięki wspólnej pracy. Poprzez pracę, 

może bardziej niż poprzez jakiekolwiek inne działanie, istnienie indywidualne 

włącza się w byt narodowy, umacnia go i samo czerpie z niego siły. Praca sta-
nowi o duchowej i materialnej sile narodu, warunkuje rozwój jego kultury. W 

pracy objawia się ważna składowa narodowego charakteru. Upadek obyczajów 

w sferze pracy oznacza więc groźbę upadku narodu. Żadne pakty polityczne, 
żadne siły wojskowe nie uratują narodu, który przestał być wspólnotą pracy. 

Naród taki traci swoje miejsce w świecie, jego państwo ulega rozkładowi, jego 

kultura przeradza się w folklor, jego przestrzeń życiowa zostaje zajęta przez inne 

narody. 
Świadomość, że upadek obyczajów w sferze pracy stanowi dla narodu pol-

skiego zagrożenie egzystencjalne jest dziś powszechna. Powszechne jest też 

wołanie o naprawę obyczajów w sferze pracy. Taka naprawa obyczajów wyma-
ga ogromnego wysiłku duchowego, wspólnej pracy nad sobą wszystkich Pola-

ków. Jednak aby wysiłek taki nie poszedł na marne potrzebne jest zrozumienie 

przyczyn, które spowodowały katastrofę, a następnie usunięcie wszystkich prze-

szkód, które uniemożliwiają dobrą pracę Polaków. Nawoływanie do naprawy 
obyczajów w sferze pracy bez usuwania tych przeszkód przynieść może jedynie 

skutki odwrotne od zamierzonych. Nic bowiem nie działa bardziej demoralizu-

jąco niż roztrwonione zasoby idealizmu i dobrej woli. Artykuł niniejszy stanowi, 
jak autor ma nadzieję, przyczynek do zrozumienia naszej obecnej sytuacji w 

dziedzinie pracy. 

Aby zrozumieć tę sytuację należy sięgnąć do okresu powojennego, kiedy to 
podjęta została próba zorganizowania pracy Polaków wedle zupełnie nowych 

wartości duchowych i materialnych. Przed tym okresem praca naszego narodu 

zorganizowaną była za pośrednictwem systemu motywacyjnego ukształtowane-

go przez stulecia w obszarze funkcjonowania cywilizacji łacińskiej. Na system 
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ten składały się: religia, moralność, korzyść własna i przyjemność. Wszystkie te 

bodźce skłaniające jednostki do rzetelnej i wydajnej pracy były ze sobą głęboko 
powiązane i nierozdzielne. Ze względu na swoje nieskończone bogactwo i róż-

norodność działały one w zróżnicowany sposób na indywidualne jednostki, 

umożliwiając im tworzenie wspólnoty ludzkiej poprzez pracę. Ważne jest, aby 
zrozumieć, że bodźce te działały właśnie na jednostki,  

i że właśnie poprzez te bodźce jednostki włączały się we wspólnoty. W cywili-

zacji łacińskiej wspólnota poprzez pracę nie była wspólnotą wyłącznie ludzką. 
Była to wspólnota ludzka z Bogiem jako celem i warunkiem i ze światem jako 

powierzonym gospodarstwem. Ze względu na powiązania między różnymi 

bodźcami skłaniającymi jednostkę do rzetelnej i wydajnej pracy trudno jest 

omawiać te bodźce oddzielnie. Spróbujmy jednak rozważyć je po kolei na ile to 
będzie możliwe. 

Motywacja religijna posiada wiele wymiarów i wiele warstw. Odzwiercie-

dlają one złożoność, głębię i wielkość egzystencji ludzkiej, jej dynamikę i we-
wnętrzne sprzeczności, jej sens. Pokazują drogę, jaką człowiek ma do przebycia 

na ziemi, pokazują ją różnie dla różnych ludzi. Jest więc praca z jednej strony 

związana z wygnaniem z raju. Człowiek musi w trudzie zdobywać środki na 

własne utrzymanie. A więc praca jest karą, którą musimy odbyć. Ale już gdy 
myślimy o pracy jako o krzyżu, pokucie, modlitwie, staje się ona naszym ratun-

kiem, tratwą rzuconą nam przez Opatrzność po katastrofie okrętu, źródłem na-

dziei. Kolejne aspekty religijne pracy odkrywamy, gdy zastanawiamy się nad 
światem jako powierzonym człowiekowi gospodarstwem. Musimy tu myśleć  

o odpowiedzialności za powierzone nam gospodarstwo. Ziemię mamy czynić 

sobie poddaną, ale nie wolno nam jej niszczyć. Bóg uczynił nas panami świata, 
ale nie konstruktorami. Dlatego mamy prawo ulepszać nasze gospodarstwo tak, 

aby nam służyło, mamy prawo odkrywać coraz to nowe jego tajemnice. Nie 

wolno nam jednak go niszczyć, ponieważ nie potrafimy go stworzyć. Odkrywa-

nie kolejnych tajemnic świata, poznawanie jego piękna, cieszenie się nim, bo 
świat jest dobry, to jeszcze inna strona religijnej motywacji pracy. Każda praca 

może być twórcza, każda praca może dawać szczęście, każda praca może po-

przez piękno ludzkich dzieł być radosnym chwaleniem Boga. Gdy mówimy  
o czynieniu sobie ziemi poddaną powinniśmy pamiętać, że to ziemia ma być 

poddaną człowiekowi, a nie inny człowiek. Człowiek ma być wolny, aby mógł 

swobodnie sprostać losowi, jaki mu przypadł w udziale. 
Nawet tak pobieżne spojrzenie na religijną motywację pracy wskazuje, że 

motywacja ta związana jest z wszystkimi pozostałymi bodźcami skłaniającymi 

człowieka do pracy i że wszystkie pozostałe, jeśli są autentyczne, są motywacją 

religijną, choć niekoniecznie świadomie przeniknięte. 
Motywacja moralna nakazuje pracować wydajnie i rzetelnie ze względu na 

ludzi, dla których przeznaczone są wytwory naszej pracy. Moralność nakazuje 
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nam nie tylko rzetelnie traktować pracę własną, ale także uczciwie wynagradzać 

pracę cudzą. Tu rozważyć trzeba kwestię sprawiedliwości, a więc także spra-
wiedliwej oceny wartości pracy w stosunkach między ludźmi. Podstawowym 

nakazem jest tu traktowanie innego człowieka jako naszego celu, a nie jedynie 

jako środka do naszych celów. Człowiek nie może być niczyim narzędziem pro-
dukcji. Żaden człowiek nie ma więc prawa nie tylko zabierać cudzej pracy, czy 

jej owoców, ale nawet dowolnie określać jej wartości. Moralność nakazuje więc 

respektowanie pełnej wolności jednostek w sferze pracy. Poprzez ideę sprawie-
dliwej zapłaty za pracę motywy moralne pracy wiążą się  

z motywami materialnymi, a także z przyjemnością płynącą z pracy, ponieważ 

wyższe wynagrodzenie może uczynić pracę przyjemniejszą z subiektywnego 

punktu widzenia. Ponadto motywy moralne są na wiele sposobów powiązane  
z motywami religijnymi pracy, przede wszystkim jednak dlatego, że w religii 

chrześcijańskiej Bóg jest transcendentnym warunkiem moralności. 

Korzyść własna jest materialnym bodźcem skłaniającym jednostkę do rze-
telnej i wydajnej pracy. Pewnego rodzaju korzyści – np. zysk czy płacę – można 

mierzyć. Jednak decyzja, czy warto dla danego zysku, czy za określone wyna-

grodzenie pracować pozostaje zawsze subiektywną. Decydują tu pozostałe mo-

tywy skłaniające człowieka do pracy. Ktoś więc gotów jest zadowolić się małym 
zyskiem, czy niewielkim zarobkiem, ponieważ lubi daną pracę, czy ponieważ 

uważa, że powinien ją wykonać, czy dlatego, że traktuje ją jako karę za swoje 

grzechy. Szczególnie ważki związek między korzyścią własną a moralnością  
i religią uwidacznia się, gdy rozważamy sprawę sprawiedliwego zysku, czy 

sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę. Cywilizacja łacińska w drodze swoje-

go rozwoju oparła się na obiektywnym kryterium podziału dochodu narodowe-
go, czy społecznego – na kryterium rynkowym. Człowiek otrzymuje tyle, ile jest 

jego praca warta na rynku. Jeśli ze względu na brak szczęścia, czy z innych po-

wodów otrzymuje zbyt mało, ma prawo ubiegać się u innych o rekompensatę, do 

której są oni zobowiązani (na zasadzie dobrowolności) ze względów moralnych 
i religijnych. Jednak rekompensata ta nie jest wmontowana w mechanizm eko-

nomiczny i nie wynika z zasady sprawiedliwości, która jest abstrakcyjna i oparta 

na kryteriach obiektywnych. Kryterium rynkowe oceny wartości pracy podda-
wane było wielokrotnie krytyce jako niesprawiedliwe, jak powiadano, społecz-

nie. Kryterium to bywało zastępowane przez subiektywne kryteria podziału do-

chodu narodowego. Pomijając wszelkie ekonomiczne skutki ujemne, jakie 
wprowadzenie sprawiedliwości dystrybucyjnej przynosiło, była ona niezgodna z 

zasadą suwerenności jednostki nad własną pracą. Ponieważ owoce pracy okre-

ślane są prawnie jako własność, suwerenność jednostki nad własną pracą ozna-

cza poszanowanie dla własności. Prawne usankcjonowanie własności w cywili-
zacji łacińskiej oznacza, że jednostka ma prawo do konsumpcji owoców własnej 

pracy i otrzymanych w darze, czy na innej prawnej drodze owoców pracy cu-
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dzej, oznacza również, że jednostka posiada prawo do gromadzenia środków 

produkcji i kapitału i zarządzania nimi wedle własnej woli. Te idee stały się 
pożywką dla rozwoju kapitalizmu, który stanowi koronę cywilizacji łacińskiej. 

Kapitalizm przyczynił się do niezrównanego wzrostu bogactwa narodów. Kapi-

taliści kierujący się wszystkimi czterema motywami pracy nastawieni byli na 
produkcję bogactwa, a nie na konsumpcję bogactwa. Ich konsumpcja ogranicza-

na była względami religijnymi, moralnymi, potrzebą inwestowania. 

Czwarty bodziec skłaniający człowieka do rzetelnej i wydajnej pracy – 
przyjemność – jest powiązany z wszystkimi innymi bodźcami na wiele sposo-

bów. Religia nakazuje nam cieszyć się z życia, a więc powinniśmy starać się, 

aby praca stanowiła w miarę możności przyjemność. To można często powie-

dzieć o pracy twórczej, ciekawej. Ale i praca mało interesująca może sprawiać 
przyjemność jeżeli jest odpowiednio wysoko wynagradzana, albo jeżeli motywy 

do niej skłaniające są podniosłe. 

Wszystkie opisane wyżej bodźce skłaniające człowieka do pracy, działają 
na jednostkę. I dopiero jednostki kierujące się tymi motywami budują wspólnotę 

pracy czy to narodową, czy to regionalną, czy międzynarodową. Im większa jest 

wolność jednostek, im rozleglejszą przestrzeń do działania zostawia im społe-

czeństwo, tym większe są osiągnięcia, tak duchowe jak i materialne całej wspól-
noty, tym piękniej rozkwita powierzone wspólnocie przez Boga gospodarstwo. 

Cywilizacja łacińska okazała się być cywilizacją, w której jednostki mogły 

rozwinąć się najpełniej, dzięki czemu rozkwitły także narody i społeczeństwa. 
Rozwój cywilizacji łacińskiej w sferze pracy nie był ani łatwy, ani oczywisty. 

Nie zawsze cztery omawiane przeze mnie motywy rzetelnej pracy mogły  

w pełni oddziaływać na ludzi. Bardzo długo np. motywy ekonomiczne nie dzia-
łały prawidłowo ze względu na istniejące przywileje pewnych grup społecznych. 

Te same przywileje były źródłem poważnych zakłóceń moralnych i religijnych 

w sferze pracy. Stopniowo jednak motywacja pracy wśród ludzi zrzeszonych za 

pośrednictwem cywilizacji łacińskiej stawała się coraz pełniejsza. Nigdy jednak 
cywilizacja łacińska nie posiadała automatycznych gwarancji istnienia. Zawsze 

opierała się ona i opiera nadal na wierze jednostek w wartości, które stawały się 

w ten sposób motywami skłaniającymi do rzetelnej i wydajnej pracy. Wszystkie 
te wartości z wartościami religijnymi na czele stanowią jedną całość i pominię-

cie jakiejkolwiek z nich stanowi na dłuższą metę poważne zagrożenie dla in-

nych, a tym samym poważne zagrożenie dla samej cywilizacji. 
Od wielu już lat najpoważniejszym zagrożeniem dla systemu pracy cywili-

zacji łacińskiej jest odchodzenie ludzi od Boga, a tym samym osłabienie religij-

nej i moralnej motywacji pracy. Motywacja religijna i moralna zastępowane są 

motywacją ideologiczną. Kościół katolicki podkreśla szczególnie złowrogi 
wpływ dwóch ideologii: konsumpcjonizmu i socjalizmu. 
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Konsumpcjonizm jest ideologią powstałą na Zachodzie. Wiąże się on  

z osłabieniem religijnych i moralnych bodźców do pracy i nadmiernym rozwi-
nięciem motywów korzyści własnej i przyjemności. Ponieważ praca nie może 

być jedynie przyjemnością, a bywa męką, ideologia konsumpcjonistyczna stawia 

systemowi pracy cele, których ten nie jest w stanie zrealizować. Z kolei nad-
mierna pożądliwość dóbr materialnych prowadzi do naruszenia zasady sprawie-

dliwości i panowania nad owocami własnej pracy. Ponieważ motywy religijne i 

moralne nie hamują już ludzi przed naruszającymi cudzą własność roszczeniami, 
ekonomia rynkowa ulega dezorganizacji, a podział dochodu narodowego w co-

raz wyższym stopniu dokonywany jest przez walczących ze sobą polityków, 

reprezentujących różne interesy. Jeśli nawrót uczuć religijnych, a przynajmniej 

oparty na nich pośrednio instynkt moralny nie powstrzymają tego procesu, kraj 
opanowany przez ideologię konsumpcjonistyczną znajdzie się w niedługim cza-

sie na prostej drodze prowadzącej do socjalizmu. 

Kościół często mylnie utożsamia konsumpcjonizm z kapitalizmem, biorąc 
w tym wypadku chorobę za chorego. Kapitalizm pełny – oparty na wszystkich 

czterech wymienionych powyżej motywach pracy – jest najdorodniejszym owo-

cem cywilizacji łacińskiej. Konsumpcjonizm to nędzna skórka z tego owocu – 

to, co pozostaje, gdy zgnije wnętrze, które stanowią wiara w Boga i zasady mo-
ralne. Różnicę między kapitalizmem a konsumpcjonizmem najlepiej widać gdy 

porówna się bogactwo, czyli kapitał, z konsumpcją, czyli zużywaniem kapitału. 

Kapitalizm pozwala na produkcję bogactwa. Produkcja bogactwa wymaga od 
kapitalisty ograniczenia własnych potrzeb w imię inwestowania, w imię produ-

kowania dalszego bogactwa, z którego potem mogą korzystać inni, np. dzięki 

otrzymaniu dobrze płatnych miejsc pracy. Produkcja bogactwa wymaga więc 
wielkich sił duchowych. U wielu wybitnych kapitalistów siły te brały się z inspi-

racji religijnej. Konsumpcjonizm to postawa, która nie może realizować się ina-

czej jak przez zużywanie bogactwa. Ponieważ u konsumpcjonistów motywy 

religijne i moralne są na ogół w zaniku, konsumpcjonizm stanowi prostą drogę 
do socjalizmu. Gdy konsumpcjonista zużyje własne zasoby, sięga chętnie po 

zasoby cudze. 

Socjalizm jest w pewnym sensie konsekwencją konsumpcjonizmu, chociaż 
stanowi odrębną i pełniejszą ideologię. Socjalizm powstaje w kraju, w którym 

odrzucone zostają zasady gospodarki rynkowej. W takim kraju korzyść własna 

jako motyw pracy zostaje odrzucona i zastąpiona rozkazem i przymusem. Po-
nieważ jak wiadomo gospodarka socjalistyczna źle funkcjonuje, również czwar-

ty motyw rzetelnej i wydajnej pracy – przyjemność – przestaje skłaniać ludzi do 

działania. Jeśli idzie o dwa pierwsze bodźce, to religia zostaje w państwie socja-

listycznym zastąpiona ideologią, a moralność ideowością, czyli  
w praktyce posłuszeństwem wobec przedstawicieli państwa, które realizuje so-

cjalistyczną utopię. 



472 MIROSŁAW DZIELSKI 
 
 

Socjalizm jest głęboko spokrewniony z konsumpcjonizmem poprzez sku-

pienie się na konsumpcji dóbr materialnych. Ludzie wychowani w socjalizmie są 
zainteresowani przede wszystkim rozdziałem dóbr, myślą o tym, co się im nale-

ży, o tym, w jaki sposób zdobyć jak największy udział w dochodzie narodowym 

dla siebie. Jednak mimo tego nastawienia na konsumpcję, maleje ona  
w społeczeństwie socjalistycznym, ponieważ do wzrostu konsumpcji nie wystar-

cza chęć konsumowania, ale potrzebne jest przede wszystkim wytwarzanie bo-

gactwa. Socjalizm często głosi produkcję bogactwa i dąży do produkcji bogac-
twa, jednakże nie jest w stanie bogactwa wytworzyć, ponieważ do wytwarzania 

bogactwa niezbędne są siły duchowe płynące z religii i zasad moralnych, które 

socjalizm odrzuca. Odrzuciwszy te siły duchowe, socjalizm mimo głoszenia idei 

uspołecznienia nie jest w stanie wytworzyć społeczeństwa. Wprowadzenie ide-
ologii socjalistycznej prowadzi do osamotnienia jednostek w sferze pracy i w 

konsekwencji do całkowitego rozpadu społecznego systemu pracy,  

a więc do zaniku tak społeczeństwa jak i narodu. Wraz z pogłębiającym się kry-
zysem osamotnione jednostki zaczynają łączyć się w małe hordy zajmujące się 

zbieractwem i łowami. Działalność tych hord pogłębia kryzys. Kraj ulega spu-

stynnieniu tak pod względem ludzkim, jak i materialnym. Pod względem ludz-

kim spustynnienie polega na zaniku umiejętności pracy i podziału pracy. Pod 
względem materialnym działalność ekonomiczna nieograniczana zasadami reli-

gijnymi i moralnymi, nieoparta o racjonalne kryteria zysku, prowadzi do znisz-

czenia środowiska, do zniszczenia gospodarstwa człowieka, którego człowiek 
nie jest w stanie sam założyć. 

W Polsce ideologia socjalistyczna została wprowadzona z wystarczającą 

konsekwencją, aby doprowadzić do niemal całkowitego rozpadu systemu pracy, 
do jakiego Polacy przywykli w ramach panującej uprzednio cywilizacji łaciń-

skiej. Praca Polaków została oddzielona od religii, moralności, korzyści  

i przyjemności. Separacja pracy Polaków od korzyści i przyjemności jest łatwo 

zrozumiała. Takie warunki ekonomiczne narzucił po drugiej wojnie światowej 
system społeczno-polityczny. Dlaczego jednak nastąpiła separacja pracy od reli-

gii i moralności? Przecież wydaje się nam, że w dziedzinie religijnej i moralnej 

Polacy nie poddali się narzuconej władzy. Zapewne tak jest w innych sferach 
narodowego życia, ale nie w pracy. W pracy Polacy nie są ani moralni, ani reli-

gijni. Potwierdza się tu nasze ogólne spostrzeżenie, że nie można naruszyć żad-

nej części motywacji pracy bez zniszczenia całego systemu motywacyjnego. Na 
Zachodzie osłabienie wiary w Boga i ważność zasad moralnych prowadziło do 

zagrożenia systemu korzyści jednostkowych, na których opierał się kapitalizm. 

W Polsce wprowadzona na siłę ekonomia odrywająca pracę od korzyści indywi-

dualnej spowodowała gwałtowne osłabienie religijnej motywacji pracy. W ten 
sposób spod religijności polskiej wymyta została znaczna część jej duchowego 
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fundamentu. Religijność ta stała się płytsza, pozbawiona  

w znacznej mierze związku z realnym życiem. 
Próba zorganizowania systemu pracy wedle zasad socjalistycznego huma-

nizmu nie powiodła się w Polsce. Próba taka nie może powieść się nigdzie, po-

nieważ polega ona na zastąpieniu potężnych motywów działania jednostek, ta-
kich jak religia, moralność, korzyść własna, przyjemność, przez motywy pozor-

ne. Ani przyszłe idealne królestwo ludzkie na ziemi, ani wierność przywódcom, 

którzy obiecują królestwo to zrealizować, ani wreszcie przymus nie są  
i nie mogą być fundamentem, na którym wyrasta obyczaj wydajnej i rzetelnej 

pracy. Motywy te są niedostosowane do ludzkiej sytuacji egzystencjalnej i obce 

ludzkiej naturze. Dlatego, gdy ideologowie narzucą system pracy wedle tych 

motywów działania, nie trzeba długo czekać, aby pojawiła się zasadnicza 
sprzeczność między rzeczywistymi bodźcami skłaniającymi człowieka do dzia-

łania, a motywami, których rozbudzenia oczekują ideologowie. W Polsce wy-

stąpiła więc natychmiast po wprowadzeniu nowego systemu pracy sprzeczność 
między religią i ideologią, moralnością a ideowością, korzyścią własną  

a przymusem, potrzebą przyjemności a nieprzyjemnością. Sprzeczność między 

korzyścią własną a przymusem jest oczywista. Jednostki otrzymywały wynagro-

dzenie wedle arbitralnych decyzji władz, a przymuszane były do pracy przez 
różnego rodzaju nakazy i inne formy ograniczenia wolności pracy. Prowadziło 

to do sprzeczności między bodźcami moralnymi a ideowymi. Jeżeli np. ktoś 

posiadał rodzinę, którą pragnął utrzymywać na przyzwoitym poziomie material-
nym – co nakazywał mu bodziec moralny – nie mógł zużywać swoich sił w pra-

cy, za którą nie otrzymywał zgodnej z jego wysiłkiem zapłaty, ale musiał szukać 

innych źródeł dochodu, niekoniecznie legalnych. Często szukał też drugiego 
etatu. Pracując na dwóch etatach pracował niesolidnie na obu. Zła praca nie 

mogła dać mu ani radości, ani też nie była w stanie przyczyniać się do ożywienia 

jego życia religijnego. Tak więc za sprzecznościami ekonomicznymi, za 

sprzecznością między moralnością a ideowością szła sprzeczność między moty-
wacją religijną a motywacją ideologiczną, a następnie sprzeczność między po-

trzebą przyjemności płynącej z pracy a nieprzyjemnością związaną z pracą. 

Wszystkie te sprzeczności pogłębiały się w miarę, jak wyłaniała się szpetota 
celów realizowanych faktycznie przez socjalizm. Motywy ideologiczne, ideowe 

stawały się coraz bardziej wstrętne, będąc coraz wyraźniej zaprzeczeniem same-

go życia. 
W tej sytuacji w oczach przeciętnego Polaka interes państwa przestał być 

utożsamiany z interesem społeczeństwa. Mienie państwowe przestało być trak-

towane jako własność posiadająca sankcję nie tylko prawną, ale i moralną. Prze-

ciętny Polak nie ma świadomości, że dokonuje kradzieży, gdy kradnie przedmiot 
należący do państwa. W istocie Polak traktuje własność państwową jako poten-

cjalny łup. Własność państwowa potrzebna jest mu jako przedmiot konsumpcji, 
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niezbędny, lecz którego nie może kupić, albo tak jak chłopu czy rzemieślnikowi 

– jako środek produkcji nieosiągalny na rynku. Do tej sytuacji przyczyniła się 
dodatkowo likwidacja własności prywatnej. Własność może być tylko prywatna. 

Inna własność posiada jedynie charakter ideologiczny a nie faktyczny. Własność 

stanowi usankcjonowanie prawa do dysponowania owocami własnej pracy jed-
nostki, należy do sfery ekonomicznych bodźców jej działania. Próba ustanowie-

nia własności ogólnospołecznej była próbą przyłożenia bodźców indywidualne-

go działania do społeczeństwa, przy założeniu, że z kolei jednostka funkcjono-
wać będzie jak kolektyw. 

W wyniku tych wszystkich zmian Polacy przekształcili się w znacznej mie-

rze w izolowane hordy zbieracko-myśliwskie żyjące z grabieży mienia społecz-

nego i państwowego. Przeciętny Polak pod względem ekonomicznym znajduje 
się w stanie nieustającej wojny z państwem. Ten stan rzeczy uwidacznia się  

w języku. Polacy już na ogół nie kupują, ale zdobywają towary, polują na nie. 

Nie mówi się więc u nas: kupiłem telewizor, ale zdobyłem telewizor, nie naby-
wam szynki, ale poluję na szynkę. Komplet atrakcyjnych mebli można wystać w 

wielodniowej kolejce zupełnie jak w lesie na ambonie należy odstać swoje po 

nocy aby ustrzelić dzika. Także język przedstawicieli władz jest pouczający. 

Czytamy więc w prasie o kampaniach żniwnych, o walce o jakość, manewrze 
gospodarczym, zaopatrzeniu w wędliny itp. Tu mamy już do czynienia nie  

z językiem izolowanych hord zbieracko-myśliwskich, ale z językiem żołnierskim. 

Wojenno-myśliwska natura systemu odzwierciedla się również w monstru-
alnych wyrokach sądowych, jakie otrzymują złapani na gorącym uczynku łowcy 

własności państwowej. Okrucieństwo tych represji jest tym bardziej widoczne, 

że w większości wypadków stanowi ono karę za prowadzenie normalnej działal-
ności gospodarczej, która nie byłaby możliwa bez kradzieży różnego rodzaju 

niezbędnych do produkcji surowców, bez oszukiwania urzędników reprezentu-

jących interes państwa. Jednak przestępcy gospodarczy nie rekrutują się jedynie 

ze środowiska niezależnych producentów, czy konsumentów. Ogromna część 
przestępczości gospodarczej dokonywana jest przez przedstawicieli władzy, 

którzy również nie traktują własności państwowej jako wartej ochrony. Warto 

zwrócić uwagę na fakt, że przestępcy gospodarczy nie traktują z reguły swojego 
uwięzienia jako kary w klasycznym rozumieniu tego słowa. Traktują oni swój 

wyrok jako skutek wojennego pecha, jako straszny, ale naturalny na wojnie 

przypadek. Niezależnie od tego, z jakiego się środowiska sami wywodzą, prawo 
jest dla nich bronią w ręku wroga. Przestrzeganie prawa w sferze gospodarczej 

jest w Polsce wymuszane jedynie strachem. W żadnej mierze nie opiera się ono 

o instynkt sprawiedliwości i poczucie moralne. 

Gdyby brak szacunku dla cudzej pracy i własności odnosił się jedynie do 
własności państwowej, sytuacja cywilizacyjna w sferze pracy nie byłaby jeszcze 

najgorsza, pozostawałaby bowiem sfera stosunków ekonomicznych między 
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ludźmi bez pośrednictwa państwa. Ta sfera mogłaby pozostać nadal sferą uczci-

wości i solidności. Jednak rozpad systemu produkcji dotyczy w Polsce również 
tej sfery. Jest to zrozumiałe. Jeżeli każda własność prywatna traktowana jest 

przez całe lata jako potencjalna własność państwowa, nie musi upłynąć wiele 

czasu zanim większość obywateli traktować będzie własność prywatną jako 
przedmiot zbieractwa i łowów. Również w sferze moralnych bodźców pracy 

następuje proces rozkładu. Pisałem, że motywy moralne pracy są sprzeczne z 

motywami ideowymi. Tak jest istotnie. Jednak prawdziwe zagrożenie polega na 
tym, że w miarę rozwoju socjalizmu motywy moralne stają się sprzeczne we-

wnętrznie. Popatrzmy na człowieka, który pracuje np. w wytwórni leków. Nie 

ulega wątpliwości, że praca jego warta jest inspiracji moralnej. Wszak celem tej 

pracy jest autentyczne a nie ideologiczne dobro innego człowieka. Jeżeli jednak 
pracownik ten zarabia zbyt mało aby utrzymać swoją rodzinę, będzie starał się 

szukać dodatkowego zarobku, do którego skłania go równie ważny bodziec mo-

ralny, a z pewnością silniejszy, bo chodzi o dobro własnych dzieci. Dodatkowa 
praca powoduje osłabienie obowiązkowości  

w zasadniczej pracy i obniżenie jakości leków. 

Wszystkie opisane powyżej zjawiska powodują, że Polacy stanowią dziś 

zbiorowisko ludzi w znacznej mierze izolowanych w sferze pracy nie tylko od 
państwa, ale także od siebie nawzajem. Polacy mają poważne skłonności do 

traktowania nie tylko państwowej, ale i prywatnej własności jako potencjalnego 

łupu. Gdy ktoś wezwie do domu hydraulika, gdy zatrudni majstrów na budowie 
własnego domu, gdy odda do naprawy samochód, pośle dziecko na lekcje, ma 

sporą szansę, że zostanie potraktowany jako jeleń do ustrzelenia.  

W tym przypadku szansa dla wojennego łupu jego kontrahentów polegać będzie 
na bezwstydnym spartaczeniu roboty, kradzieży opłaconego czasu pracy, a jakże 

często na całkiem niezrozumiałej złośliwości, której nie sposób inaczej wytłu-

maczyć, jak koniecznością pognębienia wroga. 

Pogłębiająca się samotność Polaków w sferze pracy prowadzi do wzrostu 
zjawiska zwanego przez prasę oficjalną gangowością. Gangowość polega na 

łączeniu się jednostek w małe, czasem większe hordy celem wspólnej grabieży 

mienia społecznego i państwowego. Zyski takich gangów są często niepropor-
cjonalnie małe w stosunku do strat społecznych, jakie ich działalność powoduje. 

Nikomu nie trzeba np. tłumaczyć, że zysk z kradzieży cementu, jaki uzyskuje 

gang zatrudniony przy budowie mostu, nie da się porównać ze szkodą społeczną, 
jaką stanowi most od początku nadający się do rozbiórki ze wzglądu na niską 

jakość betonu. Warto podkreślić, że gangi składają się w Polsce nie z ludzi o 

szczególnie przestępczych skłonnościach, lecz z normalnych obywateli, którzy 

bynajmniej nie widzą zła w swojej działalności gospodarczej. 
Powyższe rozważania skłaniają nas do wniosku, że niemożliwa jest napra-

wa obyczajów w sferze pracy w Polsce bez całkowitej przebudowy systemu 
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produkcji. Jednak w obecnej sytuacji, kiedy nastąpiło oddzielenie motywacji 

religijnej i moralnej od pracy, taka przebudowa systemu już nie wystarcza. Po-
trzebny jest głęboki zwrot cywilizacyjny. Potrzebna jest przebudowa całej sfery 

motywacji pracy jednostek, niezbędny jest więc zarówno wysiłek duchowy ca-

łego społeczeństwa, jak i odrzucenie ideologii przez ludzi piastujących władzę i 
gotowość oparcia przez nią systemu produkcji na zasadach korzyści, rynkowej 

sprawiedliwości, respektowania własności. 

Spełnienie obu tych warunków nie będzie zapewne łatwe. Nie jest jednakże 
niemożliwe szczególnie w długiej perspektywie czasowej. Od strony społecznej 

nadzieję budzi żywa religijność, która zapewne będzie wywierać  

w przyszłości coraz większy wpływ na sferę pracy. Od strony substancji ludzkiej 

władzy nadzieję budzi coraz lepsze, jak się wydaje, zrozumienie natury pułapki 
ideologicznej, jaką stanowi dla wszystkich Polaków socjalizm. Władze już od 

dłuższego czasu usiłują dokonać zmian w systemie motywacji pracy. Aby nie 

być gołosłownym, pragnę pokrótce przedstawić dwie próby reform, które cho-
ciaż w znacznej mierze chybione, wydają się być szczere. Już pobieżna analiza 

tych prób wskazuje, przed jak ogromnymi trudnościami intelektualnymi  

i politycznymi stoją w kraju realnego socjalizmu reformistyczne ekipy. Jednakże 

mimo niepowodzenia, reformy cywilizacyjne, jakie władze w Polsce próbowały 
przedsięwziąć, budzą optymizm, ponieważ wskazują, że kraj nasz przestał po-

grążać się w socjalistycznej ideologii, ale przeciwnie, zaczyna powoli się z jej 

wpływów wyzwalać. Byłoby dobrze, aby decydujące zmiany przyszły zanim 
Polska stanie się w pełni bezwodną i martwą pustynią, zanim polskie gospodar-

stwo nieodwracalnie zniszczeje. 

Pragnę pokrótce wspomnieć o dwóch „podejściach” do przekształcenia pol-
skiego systemu pracy, dokonanych kolejno przez ekipy Edwarda Gierka  

w latach siedemdziesiątych i Wojciecha Jaruzelskiego w latach osiemdziesią-

tych. Eksperyment Gierka polegał na próbie podniesienia cywilizacji pracy za 

pośrednictwem podniesienia poziomu konsumpcji. Gierek liczył na to, że zaspo-
kojone w wyższym stopniu społeczeństwo będzie lepiej i wydajniej pracować. 

Eksperyment Gierka jest bardzo interesujący chociażby i tego powodu, że sta-

nowił on pierwszy krok w kierunku odejścia od socjalistycznego systemu moty-
wacji pracy. Wiele wskazuje na to, że Gierek był zauroczony modelami kon-

sumpcjonistycznego państwa dobrobytu na Zachodzie, w których maksymaliza-

cja konsumpcji stanowiła w tym czasie podstawowe dążenie większości 
obywateli. Jednak próby oparcia systemu pracy na konsumpcji nie powiodły się 

nawet na Zachodzie. Oparcie społecznego systemu pracy na konsumpcji zachęca 

jednostki do aktywności raczej w dziedzinie walki o większy udział w dzielo-

nym dochodzie narodowym, niż do wzmożenia wysiłku na rzecz zwiększenia 
własnego udziału w wytwarzaniu dochodu narodowego. Tymczasem wzrost 

bogactwa narodu wymaga takiego systemu pracy, w którym jednostki posiadają 
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silne bodźce właśnie do wytwarzania bogactwa oszczędnościami. Zgodnie  

z powyższą uniwersalną i znaną od dawna zasadą okres gierkowski doprowadził 
do znacznego zubożenia Polaków i znanych trudności ekonomicznych. Kłopoty 

zostały pogłębione przez cechy systemowe socjalizmu. W początkowym okresie 

rządów Gierka znaczna ilość Polaków dysponowała sporymi nadwyżkami do-
chodu. Gdyby nadwyżki te mogły być zainwestowane w przedsięwzięcia pry-

watne, przynoszące dochód ich udziałowcom, przyczyniłyby się do zrównowa-

żenia struktury naszej gospodarki, podniosłyby poziom inwestycji za niepoży-
czane pieniądze, a przede wszystkim przyczyniłyby się (poprzez zmniejszenie 

ilości pieniądza przeznaczonego na konsumpcję) do poprawy równowagi ryn-

kowej. Znany polski socjolog Kazimierz Sowa zwracał wielokrotnie uwagę na 

fakt, że brak równowagi rynkowej powodował „wysysanie towarów i usług” z 
tzw. sektora państwowego do konsumentów, co w praktyce oznacza kradzież 

mienia państwowego, pogłębienie gospodarki równoległej  

i dezorganizację życia gospodarczego. 
Próba naprawy obyczajów w sferze pracy, jaką podjął Gierek, nie powiodła 

się. Przeciwnie, nastąpiło poważne pogłębienie anarchizacji życia gospodarcze-

go i grabież mienia państwowego i społecznego przez gangi na skalę niespoty-

kaną dotąd nawet w PRL. Gangi te trafnie wyczuwały, że okazja może się już 
nie powtórzyć. Klęska ekonomiczna Gierka miała swoje znane już dziś dokład-

nie przyczyny. Nas interesuje tu raczej jego klęska cywilizacyjna. Jak się wyda-

je, miała ona swoją przyczynę w zupełnym niezrozumieniu przez Gierka  
i jego towarzyszy znaczenia motywacji moralnej i religijnej pracy, w oparciu się 

na ideologii, tyle że konsumpcjonistycznej. Jednakże za czasów Gierka ogromna 

ilość przedstawicieli aparatu władzy znacznie się wzbogaciła. To spowodowało 
lepsze zrozumienie problemu własności przez tenże aparat. 

Kolejną próbę naprawy obyczajów w sferze pracy, w moim przekonaniu 

bez porównania głębszą i dojrzalszą, podjęła ekipa generała Jaruzelskiego. Lu-

dzie z otoczenia Jaruzelskiego wydają się rozumieć, że aby gospodarka mogła 
funkcjonować potrzebni są niezależni przedsiębiorcy, czy to państwowi, czy 

prywatni, że dochód czy wynagrodzenie uzyskiwane za pracę powinny być 

określane przynajmniej do pewnego stopnia przez mechanizm rynkowy. Doko-
nał się też w otoczeniu Jaruzelskiego istotny postęp w rozumieniu własności i jej 

tolerowaniu. W sensie gospodarczym znaczenie reform Jaruzelskiego nie było 

wielkie, ponieważ w praktyce zostały one natychmiast ograniczone,  
a następnie w znacznej mierze cofnięte ze względu na opór różnych czynników 

władzy, a także zapewne ze względu na opór społeczny. To są rzeczy znane. 

Jednakże mimo wszystko uważam, że wartość tych reform jest wielka, ponieważ 

wniosły one do polskiej debaty ekonomicznej język nieideologiczny. Ich naj-
większy sukces należy upatrywać we wprowadzeniu do języka propagandy par-

tyjnej takich pojęć jak rynek, przedsiębiorczość, własność. To prawda, że 
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wszystkie te pojęcia rozumiane są dziś w Polsce w sposób kadłubowy. Np. mó-

wiąc rynek, ma się na myśli przede wszystkim rynek konsumenta, rzadko produ-
centa, prawie nigdy rynek kapitałowy. Pisząc o przedsiębiorczości, ma się na 

myśli przedsiębiorczość kontrolowaną i stymulowaną przez państwo. Również 

własność nie jest rozumiana jako pełna suwerenność jednostek nad owocami 
własnej pracy. Ale te ograniczenia są zrozumiałe. Trudno jest oczekiwać zmian 

w świadomości gospodarczej z dnia na dzień. 

Istnieje dziś nadzieja, że wprowadzone do świadomości tak aparatu władzy 
jak i społeczeństwa pojęcia nieideologiczne, przynosić będą w przyszłości stop-

niowe poszerzanie zakresu i głębi działania gospodarki rynkowej. Jeśli tak bę-

dzie, pojawią się stopniowo przesłanki dla podjęcia bardziej owocnych wysił-

ków na rzecz naprawy obyczajów w sferze pracy i własności, na rzecz ponow-
nego włączenia religijnych i moralnych motywów działania w mechanizm 

funkcjonowania polskiego gospodarstwa narodowego. 
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA UWIĘZI 
 
 

 

Słowo przedsiębiorca tylko w wąskich kręgach społecznych oparło się zbez-

czeszczeniu. Zorganizowana walka przeciwko własności prywatnej, której uoso-

bieniem był i jest przedsiębiorca, zaczęła już święcić triumfy, gdy nagle okazało 
się, że przedsiębiorcy są w Polsce poszukiwani, że na obecnym etapie ich miej-

sce na wozie. 

Miarą przedsiębiorczości gospodarczej jest skuteczność działania sprowa-
dzającego się do zaspokojenia potrzeb i innowacyjnego dostosowywania pro-

dukcji do zmiennych uwarunkowań rynkowych. Rozwój przedsiębiorstwa, po-

ziom zarobków pracowniczych oraz rozmiary i jakość produkcji towarowej lub 

usługowej, wydają się być dobrymi wskaźnikami przedsiębiorczości. Napisałem: 
wydają się, ponieważ wyczuwalne jest dążenie do dowartościowania przedsię-

biorczości technokratycznej elementami etyki. Przedsiębiorczość „pozytywna”, 

bo o niej tu mowa, różni się od potocznie rozumianej przedsiębiorczości takimi 
cechami jak rzetelność i uczciwość, towarzyszącymi dużej fachowości, no i 

oczywiście innowacyjności myślenia i działania. Natomiast charakterystyczną 

cechą przedsiębiorczości tzw. cwaniackiej jest działanie z doskoku, tj. szybkie 

zdobycie pieniędzy i bez oglądania się na zobowiązania natury moralnej i spo-
łecznej. Na co dzień przedsiębiorczość, którą od biedy można nazwać lawirowa-

niem, przejawia się w dbaniu o swój egoistycznie pojmowany interes prywatny, 

ale przy głoszeniu haseł o wysokiej użyteczności społecznej wykonywanej pra-
cy. 

Spostrzeżenie dwóch typów przedsiębiorczości w splocie uwarunkowań 

psychologicznych i systemowych jest dopiero początkiem drogi do określenia 
mechanizmów wyzwalających pożądane zachowania producentów. 

 

Bierny, ale wierny – czy na pewno?  

Tak jak prawdą jest, że gospodarce kolorytu przydają ludzie, tak zbytnim 
uproszczeniem wydaje się być twierdzenie, że dla zreformowania gospodarki 

trzeba nowych ludzi (zaznaczam, że nie chodzi o tzw. centrum). A właśnie takie 

opinie pojawiają się w dyskusji nad ekonomią polską. Pierwszym uproszcze-
niem jest pominięcie uwarunkowań systemowych, a drugim niedostrzeganie 
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pewnej sprawności działania kadry kierowniczej w ubiegłych okresach. Prawda, 

że ze względu na małe rezultaty to specyficzna przedsiębiorczość, ale należy 
zauważyć, że polegała na racjonalnym postępowaniu w myśl triady: rozpoznanie 

uwarunkowań, rozpoznanie kryteriów oceny, dostosowanie działania do oceny, 

równoznacznej z zasilaniem w środki pieniężne i produkcji. Jednym z podsta-
wowych zarzutów pod adresem kadry kierowniczej przedsiębiorstw było i jest, 

że doprowadza do nadmiernego wzrostu rozmiarów kierowanych przedsię-

biorstw (do rozmiarów nieuzasadnionych ekonomicznie) i że nie liczy się z 
kosztami. Jeżeli takie oceny formułuje dziennikarz, to co najwyżej mogą być 

one przydatne do rozpoczęcia artykułu, ale gdy podobne „wnioski” powtarzają z 

uporem kolejni ministrowie, to przyznają się w ten sposób do niekompetencji, 

lub puszczają balony propagandowe. Bo czy można dziwić się wzrostowi kosz-
tów i marnotrawieniu tzw. bogactwa narodowego, gdy konstrukcja tworzenia 

zysku w procencie od kosztów wręcz do tego namawia? Czy można potępiać 

menedżerów polskiej gospodarki za to, że dążą do rozwijania ekstensywnego 
potencjału przedsiębiorstw na drodze tworzenia scentralizowanych organizacji-

molochów, gdy reguły rządzące życiem gospodarczym mają charakter uznanio-

wo-przetargowy? To właśnie taki kształt więzi pionowych pomiędzy tzw. cen-

trum a przedsiębiorstwami decyduje o tym, że większy (załoga) choć nieefek-
tywny zakład, zdaje się mieć większe znaczenie niż zakład efektywny, ale mały. 

Olbrzymie przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego bądź hutniczego zawsze 

mogą liczyć na dotacje, a ich załogi, „awangarda klasy robotniczej”, prawie 
zawsze potrafią znaleźć się w grupie najlepiej zarabiających. Dzieje się tak nie 

dlatego, że nie pasują do systemu, ale dlatego, że są tego systemu (zarządzania 

gospodarką ) emanacją. 
Zabrzmi to być może paradoksalnie, ale w tym, że kierownikom wysokiego 

i średniego szczebla gospodarki „udało się” „rozregulować” kolejne mechani-

zmy jej zarządzania (np. pogoń płac za cenami) upatruję ich zasługę, a nie winę. 

Nie chodzi naturalnie o takie zasługi, jak dewastacja środowiska naturalnego czy 
produkowanie bubli nadających się na śmietnik. Za pozytywne uważam wystę-

powanie (ujawnione) u nich naturalnych pokładów przedsiębiorczości. Formułu-

jąc powyższe osądy pamiętam, że nie można żądać od każdego permanentnego 
heroizmu i postawy rewolucyjnej. 

Miejsce pracy dla znakomitej większości ludzi jest miejscem zarobkowania 

dla zaspokojenia potrzeb bytowych, własnych i rodziny, oraz potrzeb wyższego 
rzędu, ale w drugiej kolejności. Dlatego też w życiu gospodarczym racjonalność 

działania jako podporządkowana zadaniu, przede wszystkim przetrwania, wyka-

zuje znaczną podatność na tzw. wypaczenia systemowe. 

Wysoką efektywność gospodarowania (dobrobyt) osiągają te społeczności, 
w których pojęcie efektywności cząstkowej każdego pracującego współgra  

z efektywnością określonej zbiorowości. Dlatego też w gospodarce centralnie 
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kierowanej kierownicy najwyższego szczebla partyjno-rządowego nie mają żad-

nych racjonalnych podstaw, by liczyć na przedsiębiorczość tych, którym zabie-
rają większość wypracowanej nadwyżki (zysku) oraz większość decyzji czynią-

cych ludzkie działanie twórczym i efektywnym (np. co produkować, komu 

sprzedawać, jak dzielić). Człowiek gospodarujący, niezależnie od systemu go-
spodarczego i politycznego, nie działa z zasady wbrew sobie. Zauważamy przy 

tym, że w gospodarce polskiej oszczędzać surowce znaczy często mniej zarabiać 

na produkcji tańszych wyrobów, czyli więcej pracować dla osiągnięcia mniej-
szych lub stałych dochodów. 

Dlatego właśnie uważam, że lawirowanie polskich menedżerów jest prze-

jawem przedsiębiorczości, tyle tylko, że źle motywowanej i w rezultacie przy-

bierającej maskę cwaniactwa. 
Powyższe zależności są dostrzegane przez tzw. centrum. Chciałoby ono 

usprawnić sferę wytwarzania (bazę), by przy zachowaniu monopolu oddziału 

móc dysponować większą władzą polegającą na hojnym obdzielaniu według 
uznania nieekonomicznych zasług. Jak się wydaje w tym właśnie kierunku idą 

przedsięwzięcia w rodzaju różnicowania dochodów kadry kierowniczo-

inżynierskiej i pracowników wykonawstwa oraz nawoływanie do przedsiębior-

czości przedsiębiorstw (?). Nie doprowadzi to jednak, bo nie może, do urucho-
mienia mechanizmu konkurencyjności i efektywności. Podstawą racjonalności w 

gospodarowaniu jest bowiem związek praw i odpowiedzialności, czyli wolność 

działalności gospodarczej opartej na równouprawnionych formach własności 
prywatnej, spółdzielczej, komunalnej i państwowej. Natomiast wszelkie rozwa-

żania o tym, czy wskaźnik płac kadry kierowniczej w stosunku do analogiczne-

go dla robotników, ma kształtować się jak 1,3 : 1 czy 1,5 : 1, są próbą sprzedaży 
starych uprzedzeń w nowych opakowaniach. Nierozwiązanie gordyjskiego wę-

zła socjalizmu, a z nim prawdopodobnie samego socjalizmu,  

w jego obecnym kształcie, powoduje, że dominuje zasada „bierny, ale wierny”. 

Decyduje ona o tzw. selekcji negatywnej kadry kierowniczej, ale co ważniejsze 
obejmuje tylko postawę po linii służbowej. Przedsiębiorczość realizuje się zatem 

w omijaniu zakazów i nakazów oraz w tworzeniu rozbudowanej sieci układów 

nieformalnych wykorzystywanych również dla osiągania osobistych korzyści. 
Zawodowa bierność owocuje i bardzo powolnym i wymuszonym reagowaniem 

na zmiany. 

Ospałość zarządzania państwowego nie jest cechą systemową przynależną 
tylko realnemu socjalizmowi. Również w krajach Zachodu dostrzegalna jest 

znaczna bezwładność firm pozostających pod zarządem państwa. Jej refleksem 

jest fala reprywatyzacji (np. we Francji i W. Brytanii ) i to nawet takich firm, jak 

telekomunikacyjne i lotnicze. 
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Przedsiębiorczość prywatna 

Podział na przedsiębiorczość pozytywną i cwaniacką nie pokrywa się z wystę-
powaniem przedsiębiorczości w strukturach, państwowej i prywatnej. Można 

natomiast zauważyć istotne różnice w funkcjach przedsiębiorczości realizowanej 

w odmiennych sferach własności. Chociaż przedsiębiorczość to przede wszyst-
kim gospodarowanie, to można, a nawet trzeba mówiąc o niej pamiętać o jej 

funkcjach społecznych, a ponad wszystkie o jej funkcji politycznej. Dopiero 

takie dowartościowanie przedsiębiorczości pozwala na rzeczowe wyjaśnianie 
migania zielonego i czerwonego „światła dla rzemiosła”. 

Kontynuując rozważania T. Gruszeckiego i R. Krawczyka na temat prywa-

tyzacji gospodarki polskiej („Znaki czasu”, 5/1987), można stwierdzić, że cy-

kliczność polskich kryzysów społeczno-gospodarczych ma odpowiednik w cy-
klicznej zmienności stosunku tzw. centrum do przedsiębiorczości prywatnej. 

Siłę sektora prywatnego mierzyć można sposobami urzędniczymi i rzetelnie 

ilością produkcji i liczbą zatrudnionych, czy wreszcie w wielkościach względ-
nych i wycinkowych. Zatrudnienie prywatne obejmujące właścicieli  

i ich pracowników stanowiło w 1986 roku ok. 30% ogółu zatrudnionych w go-

spodarce narodowej. W tym samym roku udział sektora prywatnego w produk-

cie globalnym wynosił 16,2%, przy udziale w kosztach na poziomie 14,5%. 
Stosunek produkcji do kosztów, mierzony w cenach stałych, kształtował się  

w sektorze prywatnym jak 1,8 do 1, a w sektorze państwowym jak 1,6 do 1. 

Poza tym w latach 1980-1986 dynamika dochodu narodowego wytworzonego  
w sektorze prywatnym osiągnęła 129,4%, gdy w sektorze państwowym tylko 

95,7%. Już z tych kilku informacji liczbowych widać, że sektor prywatny go-

spodaruje efektywniej i że lepiej daje sobie radę w sytuacji kryzysu gospo-
darczego. 

Po analizie danych szczegółowych nasuwa się refleksja, że sektor prywatny 

dominuje w dziedzinach pozostawionych przez firmy państwowe ze względów 

ideologicznych. Tak właśnie się ma rzecz ze studiami nagrań video, wypoży-
czalniami filmów video, usługami kserograficznymi czy też z naprawami samo-

chodów pochodzenia zagranicznego. Przykładowo wymienione dziedziny dzia-

łalności charakteryzują się dużą rentownością. Tytułem wyjaśnienia.  
W systemie dominacji polityki nad ekonomią ucieczka przedsiębiorstw pań-

stwowych od dziedzin działalności produkcyjnej i usługowej przynoszących 

duże zyski podyktowana jest właśnie względami ideologicznymi (przypadek 
Polmosu jest wyjątkiem potwierdzającym zasadę). Niewydolność gospodarki 

państwowej jest również rezultatem błędnej ideologii i stwierdzam to tylko dla-

tego, by nie wyważać już otwartych drzwi niepotrzebnymi dowodzeniami. 

Największą zaletą przedsiębiorczości prywatnej jest jej aktywność w dzie-
dzinach uzupełniających, acz niezbędnych dla funkcjonowania gospodarki.  

O niezbędności najlepiej świadczy zyskowność będąca rezultatem znacznej 
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przewagi popytu nad podażą. Komplementarna rola szeroko pojętej prywatnej 

przedsiębiorczości w stosunku do sektora państwowego przestaje mieć charakter 
marginalny. 

Znaczy to, że uzupełnianie oferty rynku o określone dobra i usługi odbywa 

się z korzyścią również dla przedsiębiorstw państwowych. Można zatem stwier-
dzić, że komplementarność sektora prywatnego zaczyna wynikać nie tylko z 

konieczności, ale wręcz z założeń (zmodyfikowanych) systemowych. Na udo-

wodnienie powyższej tezy można przywołać przykład rynku komputerowego 
czy też dewizowego. W pierwszym przypadku prywatne firmy komputerowe 

oferują na rynku krajowym za złotówki sprzęt i oprogramowanie na najwyższym 

światowym poziomie, pozostawiając daleko w tyle firmy państwowe, które w 

starym stylu zaczęły się reformować tworząc monopolistyczną organizację mo-
locha „Elpol”. 

O ile prywatny sektor komputerowy działa całkiem legalnie i z pożytkiem 

dla wszystkich zainteresowanych, to prywatny rynek walutowy (czarny), przy-
noszący równie wymierne efekty, spychany jest w dalszym ciągu do podziemia 

gospodarczego. Jak na razie państwo zgodziło się, co prawda po długiej zwłoce i 

pod naciskiem okoliczności zewnętrznych (zadłużenie), na oprocentowanie kont 

z „nieudokumentowanymi” walutami. To państwo wreszcie, robiąc złą minę do 
dobrej gry, skupuje bony za złotówki a dolary za bony, przyznając się tylko do 

transakcji pierwszej. 

 

Wnioski 

Funkcjonowanie rynków dewizowego, komputerowego, handlu artykułami po-

chodzenia zagranicznego czy też usług motoryzacyjnych obarczone jest, szcze-
gólnie w warunkach antagonistycznego monopolu państwa, piętnem demorali-

zacji. Ujmując rzecz w wielkim skrócie, prywatnemu przedsiębiorcy, jak i 

przedsiębiorcy państwowemu, nie sposób wywiązać się ze wszystkich nakazów i 

zakazów oraz sprostać kilkunastu kontrolom w ciągu roku. Poza tym także pa-
skarskie opodatkowanie zmusza do „omijania” prawa. Prawo gospodarcze cha-

rakteryzuje się dużą uznaniowością i pozostawia przedsiębiorców, szczególnie 

prywatnych, na pastwę urzędników szczebla wykonawczego. Nauczony smut-
nymi precedensami polski przedsiębiorca prywatny rzadko się buntuje i odwołu-

je. Nie jest bierny, ale stara się być wierny. Poza tym polski przedsiębiorca wie, 

że pieniądze i zdolności to nie wszystko. Na pierwszym miejscu wśród atrybu-
tów przedsiębiorczości stawiane są znajomości. Są one swoistym odpowiedni-

kiem nomenklatur w sektorze państwowym, a z tych też względów przedsiębior-

czość prywatna w Polsce charakteryzuje się wymuszonym prymitywizmem. 

Stawiam ją jednak ponad przedsiębiorczością państwową, a to ze względu na jej 
dodatnie oddziaływanie społeczne, że wymienię poszerzanie sfer niezależnych 

od państwa i sprzyjanie elementarnej wolności. Również w sferze produkcji 
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przedsiębiorczość prywatna udowadnia swoją wyższość nad sektorem państwo-

wym, wykorzystując furtkę reformy gospodarczej dla zwiększenia swojego sta-
nu posiadania i wejścia na nowe rynki zbytu i produkcji. W tym samym czasie 

przedsiębiorczość państwowa ogranicza się do zagarniania pod siebie, wykorzy-

stując dla starych celów nowe formy spółek, że wystarczy wymienić „spółkę” 
gromadzącą pod jedną czapą wszystkie spółdzielnie mleczarskie. Według da-

nych z początku 1988 roku aż 45% branż polskiej gospodarki uznaje się za 

kompletnie zmonopolizowane. Jeżeli uwzględnimy, że wśród zmonopolizowa-
nych obok największego płatnika „pijanego budżetu” Polmosu znajdują się 

przedsiębiorstwa energetyczne, węglowe, hutnicze, samochodowe i elektronicz-

ne, to szanse na przedsiębiorczość  

w gospodarce państwowej należy ocenić bardzo nisko. Dodatkowym utrudnie-
niem jest stale utrzymywane rozdzielnictwo państwowych materiałów i surow-

ców oraz brak rynku kapitałowego. 

Perspektywy przedsiębiorczości prywatnej są w znacznym stopniu określo-
ne przez sytuację sektora państwowego. Chociaż dynamika działania przedsię-

biorczości prywatnej jest większa niż przedsiębiorczości państwowej, to działa-

nie na styku wymusza postępowanie podobne do zachowania się głównej siły 

gospodarczej. Mam tu na myśli postępowanie podyktowane przez stosowanie 
ceny producenta, tj. ceny pokrywającej wszystkie koszty wytwórcy, nawet nie-

uzasadnione. Nie trzeba udowadniać, że taka formuła tworzenia cen jest zaprze-

czeniem przedsiębiorczości. Nie jest to jednak powód do załamywania rąk. Póki 
co bowiem do pozytywów należy zaliczyć wzrost znaczenia przedsiębiorczości 

prywatnej i uzależnienie się od niej pewnych, wcale nie małych obszarów go-

spodarki narodowej. Wydaje się przy tym, że o ile wcześniej pewne nadzieje 
wiązano z hasłem: im gorzej tym lepiej (dla sektora prywatnego), to obecnie 

przyszłość zależy od akceptacji opinii, że sytuacja gospodarcza będzie lepsza, 

gdy lepsze będą warunki działania dla sektora prywatnego. Faktem jednak jest, 

że w sytuacji przedłużającego się kryzysu, co nie powinno dziwić przy konstata-
cji, że jest on rezultatem, rosną szanse na ograniczenie przeszkód w rozwijaniu 

prywatnej przedsiębiorczości. Można się też spodziewać, że tak jak w interesie 

ludzi nomenklatury leżało zniesienie punktów za pochodzenie społeczne (przy 
egzaminach na studia) i złagodzenie prawa spadkowego, tak to oni doprowadzą 

do liberalizacji (nie mylić z demokratyzacją) przepisów o przedsiębiorczości. 

Natomiast to, czy liberalizacja gospodarki przekształci się w demokrację poli-
tyczną, to już całkiem odrębny temat. 
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Pytany o komentarz na temat rządowego projektu prywatyzacji odpowiadam, że 

niewątpliwie komentarzem numer jeden musi być stwierdzenie: dzięki Bogu, że 

projekt taki w ogóle istnieje. To, co jeszcze nie tak dawno wydawało się niereal-
nym postulatem dosyć wąskiej grupy liberalnie nastawionych intelektualistów, 

polityków i przedsiębiorców, w bardzo krótkim czasie stało się niemal po-

wszechnie akceptowanym społecznie programem. Jest to fenomen dobrze 
świadczący o politycznym instynkcie narodu i kwalifikacjach ludzi, którzy po 4 

czerwca 1989 r. przejęli odpowiedzialność za państwo i jego gospodarkę. Tym 

bardziej trzeba to podkreślić, że na samym początku zmian (Okrągły Stół) nie-

wiele wskazywało na taki właśnie kierunek reform. 
I tutaj pora na drugi komentarz: projekt rządowy nie jest projektem naj-

szczęśliwszym. Jest on obciążony brakiem odpowiedzi na podstawowe – filozo-

ficzne i pragmatyczne – pytanie: po co prywatyzować? 
Komuniści – nacjonalizując – nie mieli ideowych wątpliwości. Tak naka-

zywała im doktryna, upatrująca w nacjonalizacji akt dziejowej sprawiedliwości i 

pierwszy krok na drodze do realizacji eksperymentu społeczno-ekonomicznego. 

Dzisiejszy czas gwałtownych reform nie sprzyja uporządkowaniu nawet waż-
nych kwestii, spojrzeniu na nie z nieco szerszej perspektywy. Brakuje na to cza-

su, nad poszczególnymi posunięciami ciąży pośpiech i swoisty pragmatyzm. W 

związku z tym bardzo wiele zależy od personaliów – od tego, kto konkretnie jest 
odpowiedzialny za daną dziedzinę reform. 

Po cóż więc prywatyzować majątek narodowy? Czy dlatego, że znudziła się 

nam własność państwowa tudzież „społeczna”, czy dlatego, że chcemy wydaj-
niej pracować i więcej produkować? A może prywatyzacja ma realizować pro-

gram post-komunistycznych rewindykacji – np. uwłaszczenia części społeczeń-

stwa poprzez tzw. akcjonariat pracowniczy – czerpiący natchnienie z idei spra-

wiedliwości społecznej? 
Projekt przedstawiony przez ministra Lisa nie realizuje w całości żadnej  

z tych koncepcji. Proponuje natomiast wątpliwą dla mnie prywatyzację dla kapi-

talistów, których w Polsce jest bardzo niewielu, zamiast prywatyzacji dla przed-
siębiorców, których też wprawdzie nie mamy w nadmiarze, ale to oni właśnie 



486 LECH JEZIORNY 
 
 

muszą wziąć odpowiedzialność za gospodarkę naszego kraju. Lecz żeby ją wzię-

li, trzeba im najpierw dać możliwość zakupu dowolnie wybranej części majątku 
narodowego. 

Być może sztuczny wyda się komuś mój podział na kapitalistów i przedsię-

biorców. W normalnych krajach taki podział nie ma znaczenia. Kapitaliści, czyli 
ludzie żyjący ze swojego kapitału ulokowanego gdzieś na rynku – w akcjach i 

innych papierach wartościowych, bankach, nieruchomościach itp. – mieszają się 

i uzupełniają z przedsiębiorcami – przemysłowcami i biznesmenami, ludźmi 
żyjącymi z konkretnych inwestycji, z organizowania produkcji dóbr i usług. 

Projekt min. Lisa idzie w kierunku stworzenia rynku papierów wartościo-

wych, rynku chronionego poprzez staranny dobór kolejności prywatyzowanych 

przedsiębiorstw, zamienianych w spółki akcyjne, i poprzez pieczołowite stara-
nia, aby akcjami nie obracali ludzie do tego niepowołani – tak, aby nie narazić 

na szwank zaufania społecznego do nowych instytucji kapitalistycznych. W 

projekcie tym mają się precyzyjnie zazębiać wszystkie trybiki zaprojektowanego 
mechanizmu, wzorowanego – czego specjalnie nie ukrywają autorzy – na brytyj-

skim modelu prywatyzacji, zrealizowanym w latach 80-tych przez panią Marga-

ret Thatcher. Jest więc w nim trochę sprawiedliwości społecznej (starannie wy-

ważona kolejność prywatyzacji, 20% akcjonariatu pracowniczego, słabo czytel-
na kwestia udziału kapitału zagranicznego), jest liberalny mechanizm rynkowy 

(akcje, giełdy, maklerzy, tylko 20% akcjonariatu pracowniczego) – tak więc 

wydawałoby się, że projekt zadowoli wszystkich. 
Jednakże jego autorzy jakby zapomnieli, że w historii gospodarczej świata 

najpierw był rynek, tj. środki produkcji, towar, producenci i kupcy, a dopiero 

następnie papiery wartościowe i usprawniona forma handlowania nimi, jaką jest 
giełda. Problem zaufania klienta do rynku, powiedzmy papierów wartościowych, 

nie powinien więc być przedmiotem troski rządu, ale właśnie samego rynku, 

ludzi, którzy tymi papierami obracają. 

Projekt rządowy nie stwarza, niestety, możliwości najszybszego zrealizo-
wania zasadniczego, moim zdaniem, celu prywatyzacji, jakim jest aktywizacja 

majątku produkcyjnego. To cel absolutnie najważniejszy, jedyna skuteczna dro-

ga podniesienia realnej stopy życiowej społeczeństwa. Szanując pana ministra 
Lisa muszę stwierdzić, że to jednak nie urzędnik powinien decydować jaki za-

kład – i kiedy – ma stać się przedmiotem prywatyzacji. Nie powinien on tego 

robić, gdyż nie jest w stanie poznać dokładnie parametrów poszczególnych 
przedsiębiorstw i skonfrontować ich z realnymi możliwościami produkcyjnymi 

tychże przedsiębiorstw – na rynek polski i na eksport. Nie rozpozna tego na 

pewno lepiej niż konkretny przedsiębiorca (polski czy też zagraniczny), który 

ma rozeznanie rynku i często gotową już sieć kooperantów, łącznie ze zbytem. 
Przyjmując za punkt wyjścia projekt min. Lisa, można sobie łatwo wyobra-

zić przedsiębiorcę, który mając np. duże zamówienia eksportowe, możliwości 
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importu i zainstalowania nowoczesnej technologii oraz wprowadzenia sprawnej 

organizacji produkcji, nie może powiększyć swojego dotychczasowego poten-
cjału (w skali kraju najczęściej stosunkowo niewielkiego zakładu) poprzez ku-

pienie odpowiadającego mu przedsiębiorstwa. Nie może – niezależnie od posia-

danych pieniędzy – gdyż przedsiębiorstwo to nie jest na ministerialnej liście 
prywatyzacyjnej. Powstaje w związku z tym dylemat: czy czekać nawet kilka 

lat, aż zapadnie decyzja o prywatyzacji zakładu (być może w części już zrujno-

wanego), czy też budować nowe przedsięwzięcie i w nie inwestować pieniądze i 
energię. Także czas, którego przecież nie ma. Dylemat ten może poważnie, w 

ogólnym rozrachunku, zaciążyć na całym procesie przemian własnościowych, a 

co za tym idzie gospodarczych. Szczególnie w mniejszych ośrodkach, gdzie 

brak lub opóźnienie decyzji o prywatyzacji może przynieść niekorzystne skutki 
społeczne i ekonomiczne w postaci zupełnego zaniechania działalności firmy, 

np. wskutek konkurencji nowo powstałego zakładu. Czekanie na upadłość to 

także zgoda na znaczne obniżenie ceny majątku przedsiębiorstwa. 
Nie ulega wątpliwości, że liczba nowocześnie myślących entrepreneurów, 

menedżerów, biznesmenów jest u nas na tyle mała, że powinni oni być warstwą 

hołubioną – nie tyle przywilejami cenowymi czy innymi szczególnymi preferen-

cjami, ile właśnie swobodą wyboru przedsiębiorstwa do kupienia. 
Oczywiście pojawia się problem wyceny majątku, wynikający z troski  

o równowagę pomiędzy interesem państwa a interesem potencjalnych nabywców. 

Myślę, że można i trzeba ustalić w każdym przypadku cenę minimalną, tzn. taką, 
poniżej której nie opłaca się sprzedawać – nawet ryzykując chwilowy brak na-

bywcy. Wyceny powinny sporządzać upoważnione do tego firmy consultingowe 

mające pełnomocnictwa rządowe w danym regionie. Dla bardziej obiektywnej 
wyceny można by upoważnić w każdym regionie nawet dwie i więcej firm, tak 

aby mogły szacować równolegle, niezależnie od siebie. Trzeba by też zagwaran-

tować w każdym przypadku otwarty przetarg na kupno majątku. 

Jak wiemy, istnieją już w poszczególnych regionach wojewódzcy pełno-
mocnicy rządu d/s reformy samorządu terytorialnego i d/s likwidacji RSW. Nie 

istnieją natomiast, i nic nie słychać jak dotąd o zamiarze ich powołania, regio-

nalni pełnomocnicy (czy też agencje) ds. prywatyzacji. 
Tworzeniu odpowiednich komórek (firm czy też agencji) prywatyzacyj-

nych, towarzyszyć by musiały zarówno wysokie wobec nich wymagania, jak  

i gratyfikacje z udanych transakcji prywatyzacyjnych, proporcjonalne do ceny – 
co pomagałoby w racjonalności wyceny oraz w aktywnej polityce marketingo-

wej, w wyszukiwaniu nabywcy. Rozwiązanie takie sprzyjałoby powstawaniu 

firm consultingowych, bez których nie jest możliwy nowoczesny rozwój gospo-

darczy. Jak na razie ruch w biurze ministra Lisa tworzą niemal wyłącznie firmy 
consultingowe z Warszawy. Tytułem przykładu podam, iż koszty prywatyzacji 
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w Wielkiej Brytanii kształtowały się nierzadko na poziomie 2% wartości przed-

siębiorstwa. 
Reasumując, wydaje się niezbędnym zdecentralizowanie całego procesu 

prywatyzacyjnego, scedowanie w dół uprawnień i kompetencji, przy zachowa-

niu oczywiście możliwości skutecznej kontroli przez urząd centralny. Trzeba 
stworzyć sprawny system bazujący na ludziach widzących korzyść w zakupie 

przedsiębiorstw, jak i na ludziach dostrzegających korzyść w technicznym orga-

nizowaniu takiej sprzedaży. Tempo brytyjskie proponowane w projekcie rządo-
wym jest w polskich warunkach nie do przyjęcia. Jak już ktoś policzył, trzeba by 

grubo ponad 100 lat, aby w Polsce dokonać planowej prywatyzacji państwowe-

go sektora gospodarki. 

Rozważając kwestię prywatyzacji warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden jej 
aspekt. Otóż projekt rządowy zakłada, że jednym z nieodzownych warunków 

powodzenia prywatyzacji jest istnienie rozwiniętej sieci giełd – miejsca handlu 

papierami wartościowymi. Nie negując ogromnej roli w nowoczesnej gospodar-
ce dobrze zorganizowanych giełd, jako miejsc kształtowania się informacji go-

spodarczej i czułego barometru ekonomicznego, nie można przecież zapominać, 

że rolą giełdy jest pomoc w handlowaniu i że to nie giełda stwarza rynek, lecz 

rynek powołuje giełdę – najczęściej dostosowaną do jego potrzeb  
i struktury. 

Znacznie ważniejszym jest powstanie systemu sprawnych i funkcjonalnych 

banków prywatnych. Ich to właśnie powstanie warunkuje tempo i zakres prywa-
tyzacji. Banki te będą musiały wziąć udział w tym procesie, a także będą musia-

ły opracować system kredytowania chętnych do nabywania prywatyzowanego 

majątku, na znacznie bardziej liberalnych zasadach niż banki zachodnie. Częste 
będą bowiem przypadki, że ktoś będzie chciał wziąć kredyt wielokrotnie prze-

wyższający jego własny udział w danym przedsięwzięciu. Banki te będą musiały 

wykazać się wielką operatywnością, elastycznością i wyobraźnią, nierzadko 

połączoną z intuicją. 
Znam wielu bardzo prężnych przedsiębiorców, doskonale prowadzących 

swoje niewielkie – w porównaniu z państwowymi – firmy. Żal byłoby, gdyby 

nie mogli przeskoczyć pewnej skali działania. Któż jak nie oni jest bardziej po-
wołany do obejmowania fabryk i zakładów? Prywatne banki są dla takich ludzi 

ogromną szansą. 

Drugą kluczową kwestią związaną z reformowaniem gospodarki (a więc 
także z prywatyzacją) jest problem telekomunikacji, o którym mówi się tyle, że 

każde dziecko w Polsce już wie, gdzie jest klucz do nowoczesności i zmian. 

Niestety, polityka rządu w tak ważnych sprawach jak bankowość i telekomuni-

kacja jest niewspółmierna ze znaczeniem tych dziedzin dla życia gospodarczego. 
Brak presji na Sejm w kierunku jak najszybszego uchwalenia demonopolizacji i 

decentralizacji usług telekomunikacyjnych, brak presji na Ministerstwo Łączno-
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ści, wytrącającej tę instytucję z letargu. Nie słychać także, aby ktoś wpływał na 

Prezesa NBP, p. Bakę, aby nie trzymał w zamkniętym biurku wniosków o wy-
danie koncesji na prywatną działalność bankową – niektóre wnioski leżą tam już 

od ponad roku. 

 Na koniec dwa słowa o reprywatyzacji. Otóż różni się ona zasadniczo od 
prywatyzacji tym, że wiadomo kto był właścicielem danego majątku. Szkopuł w 

tym, że część aktów nacjonalizacji dokonano niezgodnie nawet z ówczesnym 

prawem. Nie wdając się w dywagacje na temat szczegółów historycznych i 
prawnych, trzeba powiedzieć, że w takich przypadkach wątpliwym jest problem 

inwestycji dokonanych przez państwo w przejętych przezeń obiektach. Słychać 

opinie – podzielane jak się zdaje przez urząd p. min Lisa – że inwestycje te czę-

sto przekraczają wartość przejętego majątku. Roztrząsa się interes państwa – aby 
przypadkiem nie doznał uszczerbku, ignorując zupełnie stratę, jaką poniósł wła-

ściciel pozbawiony przez kilkadziesiąt lat dochodów ze swojej własności. 

Nie można też zapominać o stratach moralnych, które w cywilizowanych 
państwach wyceniane są częstokroć wyżej od materialnych. Jestem za tym, aby 

tego rodzaju sprawy rozstrzygać bezzwłocznie i bezwarunkowo, w uproszczo-

nym trybie, na korzyść dawnych właścicieli – w najgorszym razie w formie 

przekazania im minimum 50% akcji lub udziałów w przedsiębiorstwie. 
Prywatyzacja otwiera nowy etap w historii Polski i nowe perspektywy 

przed polską gospodarką. Stoimy obecnie przed wyborem opcji prywatyzacyj-

nej. Wyboru tego dokona – miejmy nadzieję, że już w najbliższym czasie – pol-
ski parlament. Nieszczęściem dla Polski byłoby uchwalenie projektu prywatyza-

cji przygotowanego przez lobby samorządowe. Uniemożliwiłby on bowiem 

urzeczywistnienie głównych celów prywatyzacji, potwierdzając de facto istnie-
jący obecnie w przedsiębiorstwach stan dominacji samorządów pracowniczych. 

Mimo zgłoszonych zastrzeżeń i uwag, uważam projekt rządowy za poważny, a 

rząd za główną siłę, na której może i powinien spocząć ciężar przeprowadzenia 

całej operacji. 
Ważne byłoby również przekonanie lokalnych samorządów o korzyści wy-

nikającej z prywatyzacji, gdyż to właśnie kwitnąca prywatna przedsiębiorczość, 

a nie samorząd, prowadzący działalność gospodarczą, powinna dostarczać gros 
wpływów lokalnego budżetu. Uznając w całej pełni wagę problematyki samo-

rządowej, zgadzam się jednocześnie z twierdzeniem, że dla mentalności polskie-

go społeczeństwa, dla faktycznej zmiany ustroju w kraju, największe znaczenie 
będzie miała skuteczna i szybka prywatyzacja – choćby  

w formie obdzielenia każdego Polaka bonusem, który można by wymienić na 

jakąś drobną część prywatyzowanego majątku. Projekt takiego rozwiązania już 

prawie dwa lata temu przedstawili pp. Szomburg i Lewandowski z Gdańskiego 
Kongresu Liberałów. 
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Prywatyzacja powinna być przeprowadzona pragmatycznie, skutecznie  

i na bazie liberalnego prawa, uznającego prawo własności i wolność ekono-
miczną za fundament naszej cywilizacji. 
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Społeczna ocena działań podjętych przez gabinet M. F. Rakowskiego różni się 

znacznie na korzyść od recepcji polityki poprzedniego ministerium. Zmiana ta 

jest wynikiem oddziaływania wielu czynników, wśród których najważniejsze to 
zdumiewająca aktywność legislacyjna oraz polityka informacyjna, umiejętnie 

dyskontująca nowatorski styl bycia rządu. Zbigniewa Messnera, którego szczy-

tem kariery politycznej winna być – jak się wyraził podczas debaty w jednej  
z komisji sejmowych znany ekonomista – posada głównego księgowego w spół-

dzielni inwalidów, zastąpił M. F. Rakowski, uchodzący od dawna za liberała,  

a co ważniejsze, zwolennika polityki zdecydowanej i niebanalnej. Pakiet aktów 

ustawodawczych skierowanych przez nowy rząd do Sejmu, cały wachlarz 
uchwał i rozporządzeń Rady Ministrów, a także ogromna liczba wywiadów, 

udzielonych przez członków gabinetu rozmaitym publikatorom, miały ten image 

potwierdzić i umocnić. 
W porównaniu z urzędniczym gabinetem Messnera prawotwórcza działal-

ność zespołu kierowanego przez Rakowskiego jest zdumiewająca. Dość powie-

dzieć, iż plan pracy Rady Ministrów zakłada przedłożenie komisjom sejmowym 

do rozpatrzenia, w pierwszej połowie roku, ponad 30 projektów ustaw, zaś każ-
da z nich opatrzona jest zazwyczaj kilkoma rozporządzeniami wykonawczymi. 

W większości wypadków dotyczyć będą one problemów gospodarczych, ponie-

waż niedwuznacznym celem ministerium jest dogłębna przebudowa metod ste-
rowania gospodarką polską. 

Jak dotąd nie próbowano opisać, jaką wizję gospodarki pragnie wcielać  

w życie gabinet byłego naczelnego „Polityki”. Nie analizowano, czy deklarowa-
na w rozmaity sposób „opcja rynkowa” znajduje odzwierciedlenie w przygoto-

wywanych przez rząd projektach ustaw. Nie zadano sobie wreszcie trudu odpo-

wiedzi na pytanie, czy wyobrażenia rządu i opozycji na temat pożądanych zasad 

funkcjonowania gospodarki są zbliżone. Jedynymi ciałami śledzącymi na bieżą-
co wszystkie dziedziny aktywności gabinetu i jego rozmaitych agend są: powo-

łana w grudniu Akcja Gospodarcza oraz odpowiedni zespół Komitetu Obywatel-

skiego kierowany przez prof. Beksiaka. 
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Spojrzenia rządu i społeczeństwa na gospodarkę polską są diametralnie 

różne. Władza patrzy bowiem na gospodarkę w kategoriach makro, społeczeń-
stwo zaś przez pryzmat doświadczeń mikroekonomicznych. Dla większości 

Polaków sytuacja w gospodarstwie domowym, wysokość pensji bądź emerytury, 

łatwość zaopatrywania się, jakość usług, organizacja produkcji w macierzystym 
zakładzie pracy, czy – dla mniejszości – możliwość założenia własnego przed-

siębiorstwa i wysokość świadczeń podatkowych płaconych od jego dochodów, 

kształtują obraz gospodarki kraju. Uogólnione doświadczenia indywidualne 
decydują o nastrojach społecznych i ocenie polityki rządu. Tak niesłychanie 

istotne problemy jak kształt budżetu, obsługa zadłużenia, polityka inwestycyjna, 

fiskalna, kredytowa, etc., pozostają poza sferą publicznego zainteresowania. 

Można domniemywać, iż rząd Rakowskiego, świadom owej różnicy w optyce, 
celowo ją wykorzystał pragnąc wzmocnić swą pozycję oraz odwrócić uwagę 

społeczną od debat istotniejszych, w dużo większym stopniu decydujących o 

sytuacji gospodarczej w kraju – żeby wymienić tylko debatę budżetową, a 
zwłaszcza kłopotliwy problem horrendalnego deficytu, gwarantującego trzycy-

frową inflację w roku bieżącym. 

W ostatnich dniach zeszłego roku Sejm uchwalił ustawy regulujące działal-

ność gospodarczą osób prawnych oraz prywatnych przedsiębiorców. Przyjęcie 
takiego harmonogramu prac ułatwiały daleko już posunięte przygotowania (pro-

jekty sporządzono już za kadencji poprzedniego gabinetu), jak też niewielkie 

znaczenie, w rachunku globalnym, regulowanych sfer życia gospodarczego. 
Tylko 3,5% dochodów podatkowych budżetu, według danych Banku Światowe-

go, stanowiły wpływy od sektora nieuspołecznionego. Ranga sektora prywatne-

go w Polsce, którego udział w dochodzie narodowym brutto kształtował się w 
1986 r. na poziomie ok. 20%, jest relatywnie większa niż w innych krajach obo-

zu socjalistycznego (na Węgrzech w 1981 r. udział sektora prywatnego  

w DNB wynosił 10%). Obraz ten deformuje istnienie prywatnego rolnictwa. 

Jeżeli zatem uwzględnimy wyłącznie prywatny „przemysł”, tej bowiem sfery 
życia dotyczy uchwalona ustawa, to otrzymamy skalę wielkości rzędu 4% 

(1985 r.). W większości przypadków polskie prywatne przedsiębiorstwa to nie-

wielkie zakłady zatrudniające statystycznie jedną osobę. W takiej sytuacji rzeczą 
normalną jest maksymalizowanie dochodów przeznaczanych w większości na 

konsumpcję. Potencjał rozwojowy sektora prywatnego, wobec jego słabości 

ekonomicznej oraz niedorozwiniętego rynku kapitałowego (akcje, weksle, obli-
gacje) i kredytowego, jest niewielki. 

Uchwalona „Ustawa o Działalności Gospodarczej”, mimo niewątpliwych 

uchybień, jest w istocie aktem prawnym dużej rangi. Ustawodawca likwidując 

szereg istniejących przeszkód prawnych, mogących krępować rozwój prywatnej 
przedsiębiorczości (limity zatrudnienia, przymusowe pośrednictwo pracy, do-

wolność organów administracji w udzielaniu koncesji), nie ustrzegł się jednak 
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kilku błędów mogących zmienić wymowę nowego prawa. Do najważniejszych 

należy wyłączenie z zakresu dziedzin życia gospodarczego, normowanych opi-
sywaną ustawą, tych wszystkich sfer, których dotyczą odrębne akty prawne, 

takie jak Prawo Budowlane, Prawo Bankowe, Ustawa o Kinematografii, Prawo 

Komunikacyjne, etc. Taka konstrukcja stwarza możliwość wyłączania kolejnych 
sfer życia gospodarczego spod władztwa nowego aktu prawnego. Równie wąt-

pliwy jest zapis umożliwiający odmowę wydania koncesji „ze względu na za-

grożenie ważnego interesu gospodarki narodowej”. 
Głębsza analiza sytuacji prywatnej przedsiębiorczości w Polsce przeczy 

obiegowym sądom, w świetle których jedynie więzy administracyjne krępują jej 

rozwój. Te ostatnie są w gruncie rzeczy najmniej dolegliwe. Ich zniesienie, 

owszem, spowodowało znaczny napływ ludzi i kapitałów do sektora prywatne-
go. W wymiarze ilościowym sektor prywatny gwałtownie zwiększy swe rozmia-

ry, nie będą to jednak zmiany jakościowe. Władza jest skłonna dopuścić do re-

prywatyzacji wszystkich usług, handlu detalicznego i transportu samochodowe-
go. Nie są to jednak przedsięwzięcia ekonomiczne ważące w skali kraju. 

Doniesienia z Rejestrów zdają się potwierdzać prawidłową ocenę władzy;  

w większości bowiem wypadków powstające przedsiębiorstwa są firmami ma-

łymi i niewymagającymi poważnego zaangażowania kapitałowego (transport, 
handel obwoźny, pośrednictwo, przedsiębiorstwa remontowo-budowlane, „kla-

syczne” rzemiosło). 

Chcąc myśleć o wprowadzeniu w Polsce prywatnej własności czynników 
produkcji, metodą – jak to określa prof. Zawiślak – prokreacji, nie wystarcza 

publicystyczne w gruncie rzeczy żądanie prawnego zrównania sektorów. Stan 

obecny determinuje w olbrzymiej mierze możliwości i perspektywy rozwojowe 
prywatnej przedsiębiorczości. Sama „Ustawa o Działalności Gospodarczej” nie 

wystarcza; niezbędne jest wprowadzenie nowych reguł podatkowych, których 

rząd jak dotąd nie przygotował. W świetle deklaracji min. Wróblewskiego, zasa-

dy opodatkowania prywatnych przedsiębiorców wejdą w życie dopiero  
w 1990 r. Zdecydowano się zatem na utrzymanie absurdalnej sytuacji dwupra-

wa. W dalszym ciągu obowiązuje przecież ustawa podatkowa z 1988 r., która 

dopuszcza progresywną skalę opodatkowania, a jednocześnie zapis w nowej 
ustawie mówi, iż wysokość opodatkowania nie może przekraczać 50% dochodu. 

Doniesienia z Sejmu potwierdzają chyba tezę, iż władze, generalnie rzecz 

biorąc, nie są zainteresowane dalszymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się 
do prywatnej przedsiębiorczości (podatki, rachunkowość, etc.), co potwierdza 

moje przekonanie, iż jednym z głównych motywów uchwalenia „Ustawy  

o Działalności Gospodarczej” był wzgląd na efekty propagandowe. 

Ustawa o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych 
wzbudza o wiele więcej zastrzeżeń natury formalnej. Jest ona bowiem jedno-

znacznym unieważnieniem części Kodeksu Handlowego i poddaniem wielu 
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czynności prawnych (tj. zawiązanie spółki, odsprzedaż udziału, przeniesienie 

części udziałów między wspólnikami, zmiana przedmiotu działalności spółki) 
bezpośredniej kontroli administracyjnej. Funkcje kontrolne ma spełniać powoła-

na ustawą Agencja do Spraw Inwestycji Zagranicznych. Zakres urzędniczej 

ingerencji powiększa obligatoryjny nakaz kontroli bilansów przez urzędników 
Ministerstwa Finansów, przy czym koszt weryfikacji obciążać będzie spółkę! 

Ingerencja sięga zresztą znacznie dalej. Przewiduje się również objęcie spółek 

joint-ventures stawkami odpisów amortyzacyjnych obowiązujących w gospo-
darce państwowej, nałożenie obowiązkowej wielkości funduszu rezerwowego, 

uzyskanie zgody prezesa Agencji na porozumienie kształtujące podział zysku 

odmiennie niż proporcjonalnie do wysokości udziałów. Co więcej, wszystkie 

działające na podstawie wcześniej wydanych koncesji przedsiębiorstwa  
z udziałem kapitału zagranicznego zmuszone są do przyjęcia osobowości praw-

nej. Są to obyczaje i zasady niesłychane i zupełnie niespotykane w świecie inte-

resów. Przekształcenie „firm polonijnych” w osoby prawne wiąże się nie tylko z 
koniecznością ponownego uzyskania koncesji, zawarcia aktu notarialnego, opła-

cenia opłat skarbowych, etc., lecz również z nałożeniem na nie podwójnego 

opodatkowania. Według unormowań uchwalonej ustawy, osoby prawne opłacać 

będą podatek dochodowy w wysokości 40% zysku, a jednocześnie dochody 
udziałowców (tak polskich, jak zagranicznych) objęte są w ich krajach macie-

rzystych podatkiem od dochodów osobistych. Taka formuła prawna może satys-

fakcjonować jedynie tych udziałowców, którzy pracując  
w przedsiębiorstwie mogą pobierać wysokie wynagrodzenie z tytułu pracy  

i jednocześnie tak manewrować zyskiem, aby wypłacono minimalne dywidendy. 

Zarazem jednak rozwiązanie to nie sprzyja mobilizowaniu kapitałów prywat-
nych o niewielkiej wysokości. Ustawodawca wyraźnie faworyzuje spółki zawią-

zywane przez istniejące przedsiębiorstwa, tak polskie, jak zagraniczne, których 

obciążenia z tytułu podatków będą jednorazowe, licząc, jak sądzę, iż w większo-

ści wypadków będą to firmy państwowe. 
Administracyjny styl rozumowania władzy doskonale oddają stwierdzenia 

zawarte w wywiadzie z dyrektorem Departamentu Prawnego Ministerstwa 

Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, który uzasadniając obowiązek weryfika-
cji bilansów dowodził, iż „weryfikacja jest niezbędna dlatego, że ustawa do-

puszcza możliwość tworzenia jednoosobowych spółek. Spółka taka mogłaby 

handlować sama z sobą, tzn. wspólnik zagraniczny mógłby dostarczać towary do 
spółki, której sam jest jedynym udziałowcem. Łatwo wówczas o takie manew-

rowanie cenami w imporcie i eksporcie, by w praktyce nie osiągać dochodu, nie 

płacić podatków i cały zysk transferować za granicę”. A zatem ustawodawca, 

gwarantując sobie już uprzednio możliwość zapoznania się z sytuacją majątko-
wą potencjalnych udziałowców, nie dowierza im do końca i pragnie kontrolować 

raz jeszcze, a co ciekawsze, i do tej pory nigdy nie spotykane, kontrolować na 
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koszt przedsiębiorstwa. Są to rozwiązania karykaturalne  

i trudno liczyć, że będą mogły się utrzymać przez czas dłuższy. Tym samym 
nierealna staje się perspektywa swoistego moratorium na ustawy normujące tę 

sferę życia gospodarczego. 

Podobnie jak w przypadku prywatnej przedsiębiorczości, możliwości roz-
wojowe spółek z kapitałem zagranicznym determinuje ich aktualna pozycja na 

rynku. Istniejące przedsiębiorstwa zagraniczne są firmami o znacznym potencja-

le kapitałowym i produkcyjnym, a co więcej, o dużych możliwościach ekspansji 
rynkowej i rozwoju. W 1985 r. istniało w kraju ok. 700 przedsiębiorstw zagra-

nicznych, z których każde zatrudniało, ujmując rzecz statystycznie, 77 osób. 

Największa ich liczba powstała w latach 1982-1983, zaś w okresie następnym 

przeżywaliśmy w tej dziedzinie niewątpliwy zastój związany z podniesieniem 
stawek podatkowych i niezwykłymi utrudnieniami w transferze dochodu poza 

granice kraju. 

Warto nadmienić, iż firmy te są w dużej mierze li tylko fikcyjnymi „zagra-
nicznymi” podmiotami gospodarczymi, zaś ich faktyczni właściciele mieszkają 

na stałe w Polsce i są obywatelami naszego państwa. Żyjąc w symbiozie z wie-

loma firmami państwowymi, dzierżawiąc tereny i majątek trwały, uzyskując 

korzystne kontrakty i możliwości nabywania surowców, przedsiębiorstwa za-
graniczne związały się wieloma nićmi z lokalnymi establishmentami. W zwol-

nionym tempie zachodziło postulowane przez niektórych publicystów opozycyj-

nych „uwłaszczenie nomenklatury”, której przedstawiciele obsadzili stanowiska 
fikcyjnych doradców, konsultantów, członków rad nadzorczych, by  

w rzeczywistości zapewniać ochronę i „kontakty”. 

Wyrażane w niektórych niezależnych publikatorach nadzieje, iż silny prze-
mysł w rękach prywatnych może stać się podporą opozycji, okazały się, jak na 

razie, złudne. Nie jest bowiem kwestią przypadku, iż tak polonijna izba gospo-

darcza, INTER-POLCOM, jak i jedyna w Polsce organizacyjnie przygotowana 

instytucja do obsługi zagranicznych inwestorów, jaką jest Towarzystwo Polonia, 
są całkowicie kontrolowane przez władze. Licząc się ze zwiększeniem ilości i 

podniesieniem rangi ekonomicznej przedsiębiorstw zagranicznych, rząd zdecy-

dował się na utworzenie jeszcze jednej, tym razem pod jego bezpośrednim nad-
zorem, instytucji reglamentującej życie gospodarcze w tej dziedzinie (Agencja 

ds. Inwestycji Zagranicznych). Tym samym władza, choć nie tak ostentacyjnie 

jak dotychczas, to jednak nie mniej skutecznie, zachowała pełne możliwości 
formalnych, nieformalnych i „parametrycznych” ingerencji  

w działalność, wielkość i jakość prywatnej przedsiębiorczości w Polsce. 

 





 
 
 

Marek Budzisz 
 
 

PRYWATYZACJA – PROBLEM POLITYCZNY 
 
 

 

W czasie jednej z debat telewizyjnych prof. Geremek stwierdził, że przygoto-

wywany przez rząd pakiet ustaw prywatyzacyjnych będzie miał większe znacze-

nie dla przyszłego oblicza Polski niż równolegle pisana konstytucja. W tym 
lapidarnym stwierdzeniu zawarł on prawdę o wyzwaniu, przed jakim staje pol-

ska demokracja, o skali transformacji, która nas czeka, a także o rozmiarach 

zagrożeń i ogromie nadziei wiązanych z tą przemianą. Prywatyzacja to znak 
czasu we współczesnym świecie, swoisty rodzaj bez mała ogólnoświatowej mo-

dy, jakże jednak odmienny od poprzednich. Fenomen ten winien być rozpatry-

wany nie tylko w kategoriach ekonomicznych, choć te muszą z natury rzeczy 

dominować. Nierozerwalnie związane z zagadnieniem prywatyzacji są wszakże 
pytania z zakresu polityki, etyki społecznej i aksjologii. Nie uciekając zatem od 

nich, warto się pokusić o próbę rozjaśnienia związków między prywatyzacją i 

polityką, między procesem przegrupowania własności i koniecznym do tego 
układem sił. 

 

Prywatyzacja – w jakim celu?  

Jakkolwiek wyniki sondaży wskazują, że wyraźna większość Polaków należy do 
obozu zwolenników prywatyzacji, tym niemniej trudno mówić o konsensusie 

jeżeli chodzi o cele tego procesu. Wydaje się również, że obserwowany niekiedy 

emocjonalny stosunek dużych grup społecznych do kwestii prywatyzacji wy-
pływa raczej ze zdecydowanego odrzucenia dotychczasowego sposobu gospoda-

rowania, niż z wiedzy o kształcie i charakterze gospodarki przyszłości. Niebez-

pieczeństwa związane z powierzchownym i uproszczonym obrazem projekto-
wanych przekształceń mogą rzutować nie tylko na trwałość i płynność tych 

przekształceń, lecz wręcz na możliwość ich rozpoczęcia. 

Zespół celów, jaki przyświecał każdemu z rządów 85 państw, w których 

podjęto przekształcenia własnościowe, był w swym zasadniczym zrębie jedna-
kowy. Cele te, ujęte w punktach, przedstawiały się następująco: 

– zmniejszenie zaangażowania rządu w podejmowanie decyzji w przedsię-

biorstwach, 
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– ograniczenie możliwości finansowania przedsiębiorstw z kasy publicznej, 

a przez to poddanie tej sfery aktywności gospodarczej wyłącznemu oddziaływa-
niu czynników rynkowych, 

– zwiększenie dochodów budżetu państwa, 

– zwiększenie liczby posiadaczy akcji, 
– tworzenie etosu przedsiębiorczości, 

– zachęcenie pracowników do wykupienia akcji przedsiębiorstw, w których 

są zatrudnieni, 
– zwiększenie konkurencyjności, a tym samym efektywności podmiotów 

gospodarczych, 

– zastąpienie systemu kontroli gospodarki, opartego na państwowej własno-

ści wybranych przedsiębiorstw oraz roztoczonej nad nimi kontroli finansowej, 
znacznie bardziej skutecznym zespołem regulatorów i dzięki temu zwiększenie 

sumy korzyści odczuwanych przez konsumentów. 

Biorąc pod uwagę polskie realia warto ten katalog uzupełnić o dwa dodat-
kowe elementy: 

– umożliwienie zmiany struktury społecznej przez wyłonienie klasy śred-

niej, stanowiącej zazwyczaj elektorat umiarkowanie prawicowych ugrupowań 

politycznych, a w konsekwencji ukształtowanie takiego rozkładu preferencji 
politycznych w społeczeństwie, który gwarantowałby stabilny charakter rządów 

i jednocześnie zwiększał pewność, że Polska będzie w szybkim tempie upodab-

niała się do państw demokratycznego kapitalizmu, czego nie gwarantują ani 
lewicowe, ani zdecydowanie prawicowe reżimy, 

– zwiększenie dochodów samorządów terytorialnych, bowiem podatki od 

sektora nieuspołecznionego wpływały dotąd w całości do kas samorządowych; 
rezultatem byłoby zmniejszenie omnipotencji państwa, odbudowanie roli ciał 

społecznych. 

Niektóre spośród wyliczonych wyżej celów pozostają ze sobą w sprzeczno-

ści. Nie można na przykład jednocześnie dążyć do zwiększenia liczby posiada-
czy akcji i maksymalizować wpływów do budżetu. Koniecznością zatem staje 

się zhierarchizowanie celów, nie kłócące się z logiką rynku, wysunięcie na czoło 

tych skutków prywatyzacji, które pragnęlibyśmy w pierwszej kolejności oglą-
dać. Chodzi o wybory o zdecydowanie politycznym charakterze, dlatego dobrze 

byłoby je dokonywać raczej przy urnach niż w gabinetach. Przyjęcie technokra-

tycznego image’u trzeba w tym kontekście uznać za brzemienny  
w skutkach błąd. Konsekwencje jednowymiarowej perspektywy odczujemy już 

w najbliższej przyszłości. Już dziś widać brak trwałego poparcia parlamentarne-

go dla poszczególnych etapów prywatyzacji, a przede wszystkim wyczuwalne 

niezdecydowanie inicjatorów tego procesu, pozbawionych politycznego oparcia 
i wewnętrznego przekonania, by w wiarygodny sposób bronić przyjętej koncep-

cji. 
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Napięcia polityczne związane z przekształceniami własnościowymi są  

z reguły pochodną technik finansowych stosowanych celem realizacji nakreślo-
nego uprzednio programu. Głębiej warto przemyśleć trzy spośród blisko dziesię-

ciu możliwych, zwłaszcza, że będą one w polskich warunkach dominować. 

 

Publiczna sprzedaż akcji 

Jej istotą jest wystawienie całego lub ograniczonego pakietu akcji na sprzedaż. 

Tytuły własności może zwykle nabywać każdy pełnoletni obywatel danego kra-
ju. Intencją polskiego ustawodawcy jest zagwarantowanie załodze prywatyzo-

wanego przedsiębiorstwa wykupu maksimum 20% akcji po cenach preferencyj-

nych oraz stworzenie, przynajmniej w okresie przejściowym, spółki państwowo-

prywatnej. Z oświadczeń ministra Lisa wynika, że stosowane będą preferencje 
dla nabywców pojedynczych akcji, natomiast inwestorzy pragnący posiąść ich 

większą ilość będą musieli czekać, aż akcje zostaną dopuszczone do obrotu gieł-

dowego. 
Ten rodzaj sprzedaży stosuje się najczęściej, gdy intencją rządu jest możli-

wie największe rozproszenie tytułów własności. 

Już na wstępie rodzą się jednak dwie poważne wątpliwości. Przyjęcie takiej 

strategii prywatyzacji zmusza do emisji ogromnej liczby akcji o stosunkowo 
niewielkich nominałach. Dla przykładu warto podać, że najdroższa akcja prywa-

tyzowanego przedsiębiorstwa brytyjskiego (British Petrolum) została wyceniona 

na 435 pensów. Ilość wyemitowanych akcji wahała się od niecałych 20 milio-
nów do z górą czterech miliardów. Nawet biorąc poprawkę na specyfikę prywa-

tyzowanych firm brytyjskich, ów sposób prywatyzacji spowoduje liczne kom-

plikacje związane z niesprawnym w Polsce systemem dystrybucji oraz nieunik-
nionym znacznym obrotem pozagiełdowym. Z kolei wobec słabości systemu 

informacji może to sprzyjać powstawaniu znacznych różnic regionalnych napę-

dzających spekulację. 

Istnienie dużej liczby indywidualnych akcjonariuszy musi znacząco odbić 
się na stabilności polskiego rynku papierów wartościowych. Drobni ciułacze  

o wiele częściej niż instytucjonalni inwestorzy są zainteresowani maksymalizo-

waniem dywidendy, a zatem ich skłonność do przeznaczania części spodziewa-
nego dochodu na potrzeby firmy jest mniejsza. Może to rzutować, zwłaszcza 

gdyby ta forma akcjonariatu miała dominować, na potencjał rozwojowy polskich 

przedsiębiorstw. Motyw zysku wzmacnia w tym przypadku fakt, iż  
w akcjach ulokowane będą często wieloletnie oszczędności. Świadomość ryzyka 

związanego z wahaniami koniunktury i ruchem cen na giełdzie popychać będzie 

ku szybkiemu tworzeniu swoistego kapitału zapasowego. Zachodzi też obawa 

nieobliczalnych reakcji posiadaczy pojedynczych akcji w obliczu naturalnej 
bądź celowo wywołanej bessy. 
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Przede wszystkim jednak tego rodzaju emisja jest niezwykle kosztowna.  

W Wielkiej Brytanii wydatki z tego tytułu dochodziły nawet do 10% przycho-
dów. W Polsce – zwłaszcza wobec dopuszczenia do transakcji wyłącznie indy-

widualnych inwestorów, mogą być znacznie większe. W prywatyzowanym wła-

śnie Uniwersalu koszty subskrypcji wraz z underwriting agreement sięgają bli-
sko 10%. A mamy do czynienia ze stosunkowo niewielkim kapitałem 150 

miliardów złotych, podzielonym na 15 milionów akcji (po subskrypcji zaś wy-

stawiono do sprzedaży jeszcze mniej, bowiem niecałe 10 milionów). 
Warunkiem publicznej sprzedaży jest spełnienie przez przedsiębiorstwo sze-

regu wstępnych wymogów. Przede wszystkim musi ono być spółką. Jego kondy-

cja finansowa powinna być co najmniej zadowalająca, szczególnie że inwestorami 

będą drobni – nie zawsze mogący analizować informacje bilansowe – ciułacze. 
Zmusza to do podjęcia wielu kroków przed przystąpieniem do sprzedaży. Chodzi 

o posunięcia w rodzaju restrukturyzacji, zmiany metody zarządzania, systemu 

rachunkowego (jest to nieodzowne wobec dopuszczenia inwestorów zagranicz-
nych), racjonalizacji zatrudnienia. Posunięcia te są nie tylko kosztowne, wymaga-

jące czasu i kompetentnej kadry, lecz mogą także wywołać trudne kontrowersje 

natury politycznej. Zwalnianie zbędnych pracowników przed prywatyzacją zakła-

du jest tak samo przykre w skutkach, jak redukcje następujące po przeprowadze-
niu tej operacji. Gdyby stało się ono regułą, trudno byłoby uniknąć niekorzystnych 

skojarzeń w ogóle z procesem sprzedaży. 

Właściwa wycena oferowanych akcji może stać się jednym z czynników 
decydujących o przyszłości prywatyzacji w Polsce. Uwzględniając racje poli-

tyczne należy stwierdzić, iż błędny jest pogląd głoszony przez ortodoksyjnych 

liberałów, że tego rodzaju operacja – wobec naturalnego kształtowania się ceny 
na giełdzie – jest zbędna. Warto bowiem pamiętać, że duża różnica między ceną 

oferowaną a ceną transakcyjną na wtórnym rynku stworzy, co i tak jest nieunik-

nione, pole dla operacji spekulacyjnych. W Wielkiej Brytanii premia po pierw-

szym dniu operacji na giełdzie akcjami sprywatyzowanych firm dochodziła na-
wet do 44 pensów, przy nominalnej wartości akcji równej 50 pensów. Możemy 

więc być świadkami powstawania niebotycznych fortun mających źródło wy-

łącznie w spekulacji. Byłoby naiwnością sądzić, że nie zaważy to ani na spo-
łecznym klimacie wokół prywatyzacji, ani na opinii sił politycznych  

o sprawności i kompetencji specjalistów rządowych. Warto też zauważyć, że 

prywatyzacja na dużą skalę, przy znacznym rozproszeniu akcji, ułatwia operacje 
typu hostile takeover wraz ze wszystkimi ich konsekwencjami – rozczłonkowa-

niem przejętych firm, sprzedażą składników majątkowych, daleko posuniętymi 

redukcjami. 

Problematyczna jest nie tyle sama idea publicznej sprzedaży akcji (nawet 
wobec mgławicowego charakteru deklaracji ministra Lisa), ile zamysł prefero-

wania indywidualnych, drobnych inwestorów.  
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Niewątpliwe sukcesy brytyjskie w tej dziedzinie – dwukrotne zwiększenie  

w latach 1983-1986 liczby posiadaczy akcji – tracą wiele ze swego blasku w dłuż-
szej perspektywie czasu. Badania przeprowadzone przez Konfederację Przemy-

słowców Brytyjskich dowiodły, że około 40% właścicieli akcji nigdy nimi nie 

handlowała. Kwestionowana jest również sprawność administracji państwowej, na 
dowód zaś przytacza się przykład przekształcenia się Abey National w bank-

spółkę akcyjną, co zaowocowało wzrostem liczby posiadaczy akcji większym niż 

w przypadku każdej prywatyzacji przeprowadzonej przez rząd. 
Ekonomiści wysuwają słuszne zastrzeżenia co do nadmiernego optymizmu 

rządu, a zwłaszcza Pełnomocnika ds. Przekształceń Własnościowych, przekona-

nego o wystarczającym popycie na akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw. 

Tymczasem brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców oznaczał-
by krach całego przedsięwzięcia. W przypadku akcjonariatu zamierzonego na 

tak wielką skalę konieczne zatem wydaje się opracowanie i sfinansowanie roz-

ległego programu edukacyjnego, zdolnego przekonać Polaków  
o sensowności inwestowania oszczędności w papiery wartościowe o zmiennym 

oprocentowaniu. W tym kontekście niezwykle istotne jest ogólne poparcie spo-

łeczne dla rządowego programu reform, a jednocześnie i przekonanie  

o stabilności układu sił politycznych, gwarantującej trwałość nabytych praw 
majątkowych. Groźnym memento powinny być dla rządu doświadczenia zwią-

zane z tak pierwszą, jak drugą emisją obligacji. W pierwszym przypadku mieli-

śmy do czynienia z ewidentną niewydolnością systemu dystrybucji, w drugim 
natomiast z niewielkim zainteresowaniem nabywców. 

 

Prywatna sprzedaż akcji 

Sprowadza się do odstąpienia całego pakietu akcji, będącego własnością pań-

stwa, lub większej jego części, jednemu inwestorowi, bądź grupie inwestorów. 

Transakcja tego typu może nastąpić w wyniku negocjacji lub zorganizowanego 

przetargu. Szczególnym przypadkiem jest powstanie spółki z kapitałem obcym, 
kiedy to całe przedsiębiorstwo wnoszone jest w formie aportu do nowo powsta-

jącego podmiotu. 

Choć u nas zdecydowanie niedoceniona, ta forma jest jedną z częściej spo-
tykanych w świecie metod prywatyzacji. Również i w Polsce mamy już pierw-

sze doświadczenia w tym zakresie (spółka Zamechu i ABB). Pierwsza, i jak do 

tej pory najbardziej spektakularna prywatyzacja w świecie socjalistycznym – 
zakup węgierskiego Tungsramu – była również przeprowadzona wedle nakre-

ślonego wyżej wzoru. Istnieją powody, by z dużą pewnością twierdzić, że naj-

szybsza, najgłębsza i jak sądzę najskuteczniejsza prywatyzacja dużej liczby 

przedsiębiorstw, jaką nam przyjdzie już wkrótce oglądać – mam na myśli wykup 
wielu firm z NRD przez zachodnioniemieckie koncerny – również będzie nastę-

pować według scenariusza prywatnej sprzedaży akcji. W Wielkiej Brytanii, któ-
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ra uchodzi za przykład sukcesu akcjonariatu publicznego, sprzedaż pakietów 

akcji ograniczonej grupie inwestorów, zazwyczaj inwestorów instytucjonalnych, 
stosowano często i na różne sposoby. Między innymi po to, by szybko i skutecz-

nie przeprowadzić transakcję, unikając kosztownych i długotrwałych prac przy-

gotowawczych. W ten sposób postępowano wobec firm stosunkowo niewielkich 
i tanich, takich jak np. ICL, za którą zapłacono kwotę 37 milionów funtów. 

Znacznie jednak ciekawszą wydaje się metoda stosowania zamkniętych 

przetargów jako sposobu ustalenia wstępnej ceny wśród najpoważniejszych 
potencjalnych nabywców. Cena przetargu daje analitykom rządowym konieczną 

dozę informacji, a jednocześnie pozwala przynajmniej orientacyjnie określić 

reakcje giełdy na podaż akcji danej firmy. 

Warto tu podkreślić, iż sprzedaż publiczna ma na świecie miejsce zazwy-
czaj wtedy, gdy ze względu na skalę przedsięwzięcia, bądź znaczenie ekono-

miczne, trudno przeprowadzić prywatną sprzedaż akcji. Szczególnymi odmia-

nami tej właśnie metody są takie formy prywatyzowania przedsiębiorstw, jak 
nowa inwestycja prywatna (polega to na kolejnej emisji akcji sprzedawanych  

w ręce prywatne, co prócz zwiększenia kapitału zakładowego prowadzi jednocze-

śnie do powstania spółki prywatno-państwowej – BIG Bank SA, Universal), po-

dział i sprzedaż składników majątkowych. Każda z tych metod używana bywa w 
stosunku do znacznie różniących się przedsiębiorstw, tak wielkością, jak standin-

giem finansowym. Wszystkim im towarzyszą jednak podobne zagrożenia. 

Pierwszym i najczęściej spotykanym niebezpieczeństwem jest oskarżenie o 
celowe zaniżenie cen akcji. Gorzej, gdy istnieją podstawy by dowieść, że wyko-

rzystywano posiadane informacje dla celów spekulacji giełdowej (afera Recru-

ita). Pomawianie administracji o przyjmowanie łapówek, bądź sprzedaż infor-
macji, jest w takich przypadkach na porządku dziennym. Równie często padają 

zarzuty pochopnego wyprzedawania majątku narodowego, by móc się szczycić 

szybkimi efektami prywatyzacji. W Polsce trzeba się będzie również liczyć z 

oskarżeniami o brak kontroli nad kierunkiem transferu własności (chodzi głów-
nie o problem niemiecki). Jakkolwiek absurdalną może się wydawać koncepcja 

kontroli – wedle kryteriów narodowościowych – napływającego do Polski kapi-

tału, to kwestia ta może zostać podniesiona w celach politycznych. Nadmierne 
wyczulenie Polaków na tę stronę procesu prywatyzacji może postawić pod zna-

kiem zapytania ewentualność prywatnej sprzedaży akcji. Również w tym przy-

padku szeroko zakrojony program edukacyjny wydaje się konieczny, tym bar-
dziej, że forma prywatnej sprzedaży nie jest wolna od niebezpieczeństw związa-

nych z publiczną sprzedażą akcji. 

 

 

Wykup przedsiębiorstwa przez jego zarząd lub pracowników 
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Szczególnymi formami tego przekształcenia są umowa menagerska i dzierżawa 

przedsiębiorstwa. Będą one miały, jak można przypuszczać, charakter marginal-
ny, możemy zatem poprzestać na wyłącznie zasygnalizowaniu istnienia takich 

wariantów. 

Interesująca nas metoda jest dosyć często spotykana w światowych proce-
sach prywatyzacyjnych, choć od razu warto zaznaczyć, iż formą dominującą jest 

wykup przedsiębiorstwa przez zarząd przy współudziale pracowników. Propo-

nowana w Polsce metoda wykupu przez załogi jest stosunkowo rzadko prakty-
kowana i ogranicza się zwykle do przedsiębiorstw w bardzo trudnej sytuacji 

finansowej, niewielkich rozmiarów – słowem takich, których rynkowa wartość 

nie jest duża. 

Ponieważ pracownicy nie dysponują odpowiednim kapitałem wykup finan-
suje najczęściej rząd za pomocą rozmaitego rodzaju kredytów i preferencji, bądź 

bank udzielający kredytu pod zastaw majątku przedsiębiorstwa. Instytucja kre-

dytowa staje się wówczas faktycznym właścicielem prywatyzowanego zakładu 
do czasu spłaty ostatniej raty. Udział rządu w całej operacji jest stosunkowo 

duży i wyraża się na przykład w postaci przyznania ulg podatkowych, gwarancji 

dla instytucji kredytowych. 

Wobec finansowej słabości polskich banków, których zasoby pochodzą  
w ogromnej większości z kredytu refinansowego NBP, zaangażowanie państwa 

w uwłaszczenie pracowników byłoby znacznie większe niż w innych krajach. 

Sama koncepcja rodzi wątpliwości także pozaekonomicznej natury. Przede 
wszystkim pojawia się problem określenia podmiotu dysponującego tytułami 

własności przedsiębiorstw państwowych. Aktualnie są to dalece nieostre kryte-

ria, a w związku z tym rodzi się pytanie, czy państwo, odmiennie niż np. właści-
ciel prywatny, ma prawo w sposób dowolny postępować z przedsiębiorstwami, 

wobec których agendy rządowe występują w roli organów założycielskich.  

A więc czy rząd jest właścicielem, czy też zarządcą majątku państwowego, do 

którego tytuły własności posiadać winni wszyscy obywatele naszego kraju. Na-
wet jeżeli tytuły te nie byłyby wyodrębnione, to ta ostatnia ewentualność likwi-

duje praktycznie możliwość finansowania stopniowego wykupu przedsiębior-

stwa z zysku, jaki ono przynosi. 
Są to pytania o zdecydowanie politycznym charakterze. Ich rozstrzygnię-

ciem winien zająć się parlament przydzielając (lub też nie) odpowiednie kwoty z 

budżetu na sfinansowanie polskiego programu akcjonariatu pracowniczego 
(ESOP). 

Kompromisowa koncepcja ministra Lisa, przyznania na warunkach prefe-

rencyjnych pracownikom prywatyzowanego zakładu pakietu zawierającego 

maksimum 20% akcji, jest z kilku co najmniej powodów chybiona. Przede 
wszystkim ani nie zadowala ona obdarowywanych w ten sposób pracowników, 

ani też nie wzbudza sympatii wśród osób pozbawionych tego rodzaju przywile-
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jów. Wiadomo z doświadczeń zachodnioeuropejskich, iż obdarowany akcją 

pracownik częściej skłania się do sprzedaży jej na wtórnym rynku. Może to za-
chwiać, w pierwszym okresie, i tak kruchą równowagą na giełdzie. Wprowadze-

nie mechanizmów ograniczających zbywalność akcji, np. przez wymóg uzyska-

nia zgody spółki, dotknęłoby również pozostałych akcjonariuszy, wpływając w 
poważnym stopniu na giełdowe notowania akcji. Możemy stać się świadkami 

sytuacji, w której rząd, tworząc bariery przed kumulowaniem tytułów własno-

ściowych w jednym ręku, ułatwi paradoksalnie tego rodzaju procesy. 
Wydaje się również, że przywiązanie części pracowników do idei ESOP 

wypływa z chęci konserwowania status quo w firmie, przede wszystkim w za-

kresie zatrudnienia. Zdominowanie Rady Nadzorczej przez przedstawicieli tego 

kierunku może uniemożliwić przeprowadzenie procedury naprawczej, przed 
którą stoi praktycznie każde z państwowych przedsiębiorstw. 

Zatrudnieni znajdują się i tak w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do 

inwestorów z zewnątrz. Trudnym do oszacowania kapitałem jest ich wiedza  
o stanie firmy, o możliwościach restrukturyzacji, kompetencjach zarządu, istnie-

jących rezerwach, wreszcie o stosunku ich samych do przeprowadzanej operacji 

własnościowej. Znacznie łatwiej będą mogli oni uzyskać kredyty, znacznie 

szybciej niż inni będą w stanie stworzyć program zmian. Ubieranie  
w język gospodarki rynkowej starego modelu przedsiębiorstwa samorządowego 

– Radę Pracowniczą miałaby zastąpić rekrutowana na podobnych zasadach Rada 

Nadzorcza – nie jest dobrą receptą na kapitalizm w Polsce. 
Trudno o dokładną rekapitulację powyższego wywodu. Nie jest on zresztą 

pełny, nie rozjaśnia wszystkich wątpliwości. Katalog pytań nie został wyczerpa-

ny. W większości przypadków przyjdzie na nie odpowiadać administracji  
w najbliższej przyszłości. Jednak już dzisiaj widać, iż większość z nich ma cha-

rakter polityczny. Odpowiedź będzie wymagać publicznej dyskusji, jasnego 

zdefiniowania stanowisk oraz istnienia politycznej siły wspierającej poczynania 

rządu. Konieczne dla powodzenia prywatyzacji jest także powstanie stabilnej 
sytuacji parlamentarnej, wyrażającej się klarownym układem koalicji i sojuszy. 

Wydaje się również, iż niezbędnym warunkiem jest znaczne ostudzenie ogólnej 

temperatury życia publicznego w Polsce. Wiele wskazuje na to, że wymagać to 
będzie zastąpienia obecnego Zgromadzenia nowym Parlamentem. Paradoksalnie 

zatem, program przekształceń własnościowych jest przedwczesny, zaś uchylanie 

się od odpowiedzi na nakreślone powyżej – i codziennie powielane w rozma-
itych publikatorach – pytania, uchylanie się w imię wątpliwej wartości opcji 

technokratycznej, stanowi chyba poważny błąd. 

Na szczęście nie jest jeszcze za późno na jego naprawę.  

 



 

 

Autorzy tomu 
 

Jacek Bartyzel – teatrolog, historyk idei, publicysta, ur.  16 stycznia 1956 r. w Ło-

dzi. 

Od grudnia 1975 r. uczestnik opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej, 

najpierw ROPCiO, współpracownik pism „Opinia” i „Droga”, potem od 1977 r. współ-
redaktor „Bratniaka”, współzałożyciel Ruchu Młodej Polski i współtwórca Deklaracji 

Ideowej RMP. Internowany w stanie wojennym. 

W latach 1983-1989 współredaktor i członek Zespołu „Polityki Polskiej”. W roku 

1988 współzałożyciel, a w latach 1988-1995 wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej  

w Łodzi, od grudnia 1988 r. do samorozwiązania członek Komitetu Obywatelskiego 

przy Lechu Wałęsie, w lutym 1989 r. współzałożyciel Łódzkiego Porozumienia Obywa-

telskiego, od kwietnia 1989 r. współzałożyciel i prezes Klubu Konserwatywnego w 

Łodzi, w 1989 r. współzałożyciel, a w okresie 1993-1994 członek Rady Naczelnej 

ZCHN. Od 1990 r. członek honorowy Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego, w 

latach 1997-2007 przewodniczący Straży KZM. 1994-1996 – współzałożyciel i prze-

wodniczący Rady Naczelnej Tradycjonalistyczno-Konserwatywnego Stowarzyszenia 

„Prawica Narodowa”, członek honorowy Organizacji Monarchistów Polskich i Stowa-
rzyszenia „Młodzi Konserwatyści”, członek wielu towarzystw naukowych polskich i 

zagranicznych,  

w tym Consejo de Estudios Hispánicos Filipe II, członek Kapituły Nagrody Literackiej 

im. Józefa Mackiewicza, autor kilkunastu książek – m.in. „Umierać ale powoli!” O 

monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000 (2002, 

2006), Śmiertelny bóg demos. Pięć wykładów o demokracji i jej krytykach (2009) i Krzyż 

pośrodku księżyca. Historia i ideario meksykańskiego synarchizmu oraz katolickiej or-

ganizacji podziemnej El Yunque (1932-2012) (2012) – i kilkuset artykułów naukowych i 

publicystycznych. Laureat nagród rektorów UŁ i UMK, nagrody KLIO. 

Profesor zwyczajny (2013), kierownik Katedry Hermeneutyki Polityki na Wydziale 

Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK.  
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 

Małgorzata Bartyzel – animator kultury, dziennikarz, krytyk teatralny, polityk, ur. 

12 listopada 1955 r. w Łodzi. 

Działalność opozycyjną w czasach PRL rozpoczęła w grudniu 1975 r. podczas stu-

diów. Współpracowała z ROPCiO. Współzałożyciel i uczestnik RMP. Współpracowała  

z „Bratniakiem”, „Polityką Polską”, podziemną prasą w stanie wojennym. Od 1980-

1981 redaktor w „Solidarności Ziemi Łódzkiej”, od 1981 – kier. Łódzkiego Oddziału 

BIPS.  

Po 1989 r. kierownik Działu Społeczno-Kulturalnego w „Dzienniku Łódzkim”, re-

daktor naczelny Oddziału Łódzkiego „Nowego Świata”, red. naczelny miesięcznika „Ty 
i Szkoła”, zastępca red. nacz. w miesięczniku „Aspekt Polski”. Współpracowała z wie-

loma tytułami i mediami katolickimi. Od 1991 członek Katolickiego Stowarzyszenia 

Dziennikarzy, założyciel Oddziału Łódzkiego KSD (przez 2 kadencje przewodnicząca 

Oddziału i 2 kadencje prezes Zarządu Głównego KSD), członek ZASP (1 kadencja 

przewodnicząca Sekcji Krytyków Teatralnych), współpracownik wielu stowarzyszeń i 

klubów. Była członkiem kilku Rad Programowych radia i telewizji, ostatnio przewodni-
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czyła Radzie Programowej Polskiego Radia. Była radną Rady Miejskiej w Łodzi z listy 

AWS. 

Była członkiem Przymierza Prawicy i przewodniczącą jego Zarządu w Łodzi. Po 

połączeniu PP z PiS została posłem V kadencji – w Sejmie przewodniczyła grupie pol-

sko-francuskiej. Następnie związała się z Prawicą Rzeczypospolitej. 
Zaangażowanie zawodowe – doktorat nauk humanistycznych UŁ, m.in. prorektor 

Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, Dyrektor Wydziału Kultury UMŁ, szef 

Wydziału Kultury w Wilanowie, Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. 

Odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 

Polski. 

 

Marek Budzisz – historyk, działacz opozycji antykomunistycznej za czasów PRL, 

specjalista ds. gospodarczych, ur. 18 czerwca 1964 r. w Łodzi. 

Działalność rozpoczął od Niezależnego Zrzeszenia Uczniów Szkół Średnich (prze-

wodniczący), a w stanie wojennym założył Komitet Samoobrony Młodych, za co w 1983 
r. został aresztowany na 3 miesiące (zwolniony na mocy amnestii). 

W czasie studiów związał się z Ruchem Młodej Polski. Był współzałożycielem 

Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego, Łódzkiego Towarzystwa Gospodarczego 

(wiceprzewodniczący), Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej (wiceprezes).  

Po 1989 r. był najpierw członkiem Unii Demokratycznej, którą opuścił wraz z se-

cesją Aleksandra Halla, członkiem zarządu Partii Konserwatywnej, a następnie Koalicji 

Konserwatywnej, jednym z założycieli Klubu Konserwatywnego w Łodzi, obecnie jest 

członkiem Prawicy Rzeczypospolitej. Jest autorem kilku książek o tematyce gospodar-

czej i licznych artykułów prasowych m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Życiu Gospodar-

czym”, „Młodej Polsce”, „Ładzie”, „Życiu Warszawy”, „Życiu”, „Wprost”. 

Zawodowo prowadził własną działalność gospodarczą, zasiadał w kilku radach 
nadzorczych, w TVP był szefem zespołu programowego Pulsu Dnia, w „Życiu” szefem 

zespołu gospodarczego, w Radio Plus dyrektorem programowym. Dalej trudnił się 

przede wszystkim doradztwem gospodarczym, będąc prezesem kilku firm doradzających 

na rynku finansowym i gospodarczym, był też doradcą dwóch ministrów: Szefa Kance-

larii Prezesa Rady Ministrów oraz Finansów. Obecnie jest doradcą Zarządu Top Farm. 

 

Wiesław Chrzanowski – polityk, prawnik, działacz opozycji antykomunistycznej, 

związany z ruchem narodowym, ur. 20 grudnia 1923 r. w Warszawie, zm. 29 kwietnia 

2012 r. tamże.  

Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, w tej dziedzinie uzyskał stopnie 

doktora i doktora habilitowanego, oraz tytuł profesora nauk prawnych. 

W czasie II wojny światowej był aktywnym uczestnikiem podziemia niepodległo-
ściowego – członkiem Narodowej Organizacji Wojskowej i żołnierzem Armii Krajowej, 

brał udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie – zaangażowany w próby reaktywo-

wania ruchu narodowego – był represjonowany przez komunistów. M.in. z tego powodu 

nie mógł rozwijać rozpoczętej pracą w charakterze asystenta najpierw na Uniwersytecie 

Warszawskim, następnie w Szkole Głównej Handlowej kariery naukowej. Pierwszy raz 

aresztowano go w 1946 r., następnie spędził w więzieniu lata 1948-1955. Współpraco-
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wał z prymasem Stefanem Wyszyńskim. Wielokrotne próby uzyskania prawa do wyko-

nywania zawodu adwokata, mimo zdania z wynikiem bardzo dobrym egzaminu adwo-

kackiego, z powodów politycznych zakończyły się powodzeniem dopiero w 1981 r. 

Wcześniej pracował m.in. w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszka-

niowego i Spółdzielczym Instytucie Badawczym. Był doradcą „Solidarności”. Od 1982 
r. wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

W 1989 r. współtworzył Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe – do 1994 r. stał 

na jego czele. Był ministrem sprawiedliwości (1991) i marszałkiem Sejmu RP (1991-

1993), zasiadał także w Senacie IV kadencji (1997-2001). 

Odznaczony w 2005 r. Orderem Orła Białego, był od 2007 r. członkiem kapituły 

tego orderu.  

 

Mirosław Dzielski – filozof, polityk, działacz opozycji antykomunistycznej za cza-

sów PRL, ur. 14 listopada 1941 r. w Krakowie, zm. 15 października 1989 r. w Bethesda. 

Studia, doktorat i karierę zawodową związał z Instytutem Filozofii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 
Publikował najpierw w „Studencie”, później w prasie drugoobiegowej m.in. „Mer-

kuriuszu Krakowskim i Światowym”, „Gońcu Małopolskim”, „Stańczyku”, „Polityce 

Polskiej”, „13 Grudnia”, „13”, „Arce”. Publikował także na łamach m.in. „Znaku”,  

„W Drodze”, „Tygodnika Powszechnego”. W wydawnictwach podziemnych wydał swe 

najważniejsze prace Odrodzenie ducha – budowa wolności (1982) i Duch nadchodzące-

go czasu (1985). Jego teksty zostały zebrane w tomie Odrodzenie ducha – budowa wol-

ności. Pisma zebrane (1995), ukazał się także ich wybór Bóg – wolność – własność 

(2001, 2007). 

Brał udział w początkowo nieformalnych, a później zorganizowanych, choć niele-

galizowanych klubach i grupach, z których najistotniejszą rolę odegrała „Dziekania”; 

inicjował salon polityczny prawicy. 
Choć po powstaniu „Solidarności” włączył się w jej działania jako doradca, był 

nawet członkiem Sekcji Informacji w Zarządzie Małopolskiej Solidarności, to jednak 

właściwym polem jego twórczej aktywności było organizowanie środowisk, zwłaszcza 

towarzystw gospodarczych (współtworzył Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe). 

Zwolennik zakorzenionego w chrześcijaństwie liberalizmu gospodarczego, przeciwnik 

etatyzmu. W realiach peerelowskich liczył na utworzenie przestrzeni wolności  

w sferze gospodarczej, nawet za cenę bogacenia się tą drogą także komunistów.  

W 1987 r. wszedł w skład Prymasowskiej Rady Społecznej, a w 1988 r. Komitetu 

Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim 

Orderu Odrodzenia Polski (2007). 

 

Marek Gadzała – historyk, publicysta, wydawca, działacz opozycji antykomuni-
stycznej w czasach PRL, ur. 9 lipca 1959 r. w Jaśle. 

Działalność opozycyjną rozpoczął w czasie studiów w UJ od organizowania grup 

samokształceniowych i manifestacji, przystępując szybko do Ruchu Młodej Polski.  

W stanie wojennym współredagował „Solidarność Narodu”. W 1982 r. wraz z Toma-

szem Wołkiem i Aleksandrem Hallem współtworzył, współorganizował, współredago-

wał „Politykę Polską”. Był właściwym animatorem tego periodyku a od 1988 r. już 
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formalnie redaktorem naczelnym tytułu, także po jego zalegalizowaniu. W pierwszym 

etapie budowania „Polityki Polskiej” objął redakcję działu międzynarodowego. W publi-

cystyce dbał o przedstawianie spraw polskich w kontekście międzynarodowym,  

a także o prezentację światowej myśli konserwatywno-liberalnej. Jako wydawca opubli-

kował m.in. dzieła: Michaela Novaka Duch demokratycznego kapitalizmu; Stefana Ki-
sielewskiego Bezsilność publicystyki; Henryka Krzeczkowskiego O miejsce dla roztrop-

ności. 

Był członkiem Klubu Myśli Politycznej Dziekania, Krakowskiego Towarzystwa 

Przemysłowego, członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Po 1989 r. 

był aktywnym komentatorem politycznym w wielu mediach. Znalazł się także w grupie 

ekspertów rządu Tadeusza Mazowieckiego. Działalność publicystyczną kontynuował na 

łamach „Przeglądu Politycznego”, „Znaku”, „Życia”.  

Wyróżniony nagrodą Polkulu, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodze-

nia Polski. 

 

Andrzej Grajewski – dziennikarz, publicysta, politolog, ur. 8 października 1953 r. 
w Bielsku-Białej. 

Związany z Uniwersytetem Śląskim, gdzie ukończył studia i doktoryzował się. 

Współpracował z prasą katolicką, solidarnościową i drugoobiegową, m.in. z „Solidar-

nością Podbeskidzia”, „Jesteśmy”, „Polityką Polską”, „Arką”. 

W stanie wojennym wspomagał internowanych i działał w Duszpasterstwie Ludzi 

Pracy, był też aktywnym działaczem Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. 

Politycznie aktywny po 1989 r. jako członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu 

Wałęsie, Forum Prawicy Demokratycznej, Ruchu Stu i Stronnictwa Konserwatywno-

Ludowego. Z rekomendacji AWS w 1999 r. został członkiem Kolegium Instytutu Pa-

mięci Narodowej, a przez rok był jego przewodniczącym. 

Zasiadał w licznych gremiach jako ekspert, m.in. współpracował z Ośrodkiem 
Studiów Wschodnich, był konsultantem WSI ds. Rosji. 

Od wielu lat związany z „Gościem Niedzielnym” – w latach 1998-2007 był zastęp-

cą redaktora naczelnego tygodnika. 

Napisał m.in. książki: Kompleks Judasza. Kościół zraniony. Chrześcijanie w Euro-

pie Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją (1999) i Tarcza i miecz. Rosyj-

skie służby specjalne 1991-1998 (1998) 

 

Aleksander Hall – polityk, naukowiec, historyk, działacz opozycji z okresu PRL, 

ur. 26 maja 1953 r. w Gdańsku.  

Działalność polityczną rozpoczął od ROPCiO w 1977 r. Następnie w trakcie roz-

łamu poparł Leszka Moczulskiego i jego zwolenników, ale już wkrótce został liderem 

własnej grupy w Gdańsku, która utworzyła Ruch Młodej Polski, rozszerzając się na 
młode środowiska prawicowe z innych miast. Był współtwórcą „Bratniaka”, a później 

„Polityki Polskiej”, na łamach których RMP publikowało swoje główne tezy ideowe  

i programowe, zapraszając niekiedy gości z zewnątrz. W sierpniu 1980 r. brał udział  

w strajku w Stoczni Gdańskiej i należał do grona doradców Lecha Wałęsy. W stanie 

wojennym ukrywał się do 1984 r. Równocześnie pracował we władzach podziemnej 

„Solidarności”. 
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Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Dwukrotnie uzyskał mandat poselski  

(w I i III kadencji Sejmu RP). Był także ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. 

Przewodniczył Forum Prawicy Demokratycznej (1990-1991), współprzewodniczył Unii 

Demokratycznej (1991-1992), przewodniczył Partii Konserwatywnej (1992-1997), 

współtworzył Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe. 
Po niepowodzeniu w wyborach parlamentarnych w 2001 r., w których kandydował 

z listy PO, wycofał się z czynnej polityki na rzecz pracy naukowej, dlatego też zrezy-

gnował z miejsca w Parlamencie Europejskim w 2004 r., który to mandat przysługiwał 

mu po koledze. 

Jest pracownikiem naukowym. profesorem w Wyższej Szkole Informatyki i Zarzą-

dzania w Rzeszowie, gdzie zajmuje się m.in. myślą Charles’a de Gaulle’a, historią fran-

cuskiej prawicy. Jest autorem kilkunastu książek i licznych publikacji prasowych  

i naukowych. 

Ostatnia jego książka, nagrodzona przez „Politykę” w 2012 r. – Osobista historia 

III Rzeczypospolitej – łączy elementy dorobku naukowego i działalności publicznej. 

 
Lech Jeziorny – inżynier, przedsiębiorca, działacz pozycji antykomunistycznej  

w czasach PRL, ur. 14 marca 1959 r. w Tychach. 

Działalność społeczną zaczął w 1978 r. w Duszpasterstwie Akademickim Beczka  

w Krakowie, kolportował „Bratniaka”, „Sygnał” i „Biuletyn Informacyjny”. 

Od 1979 r. uczestnik Ruchu Młodej Polski. W 1980 – współzałożyciel, redaktor  

i kolporter pisma młodych katolików „Wyzwolenie”. Wówczas został także rzecznikiem 

RMP w Krakowie, przystąpił do NZS, do „Solidarności”, a w 1981 do Klubu Służby 

Niepodległości. W stanie wojennym został internowany w Nowym Wiśniczu. W 1982 r. 

współtworzył i zasiadał w redakcji „Solidarności Narodu” i „Polityki Polskiej” oraz 

wydawnictwa Biblioteka Polityki Polskiej. 

Współtworzył również kolportaż podziemny wielu pism i książek. Uczestniczył  
w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, Klubie Myśli Politycznej Dziekania. Współtworzył 

Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe.  

Zawodowo pracował w latach 1985-1987 jako projektant w Biurze Studiów i Pro-

jektów Budowlanych Służby Zdrowia w Krakowie, w okresie 1987-1990 w Spółdzielni 

Pracy Usług Wysokościowych, 1990-91 w Instytucie Przemysłowo-Handlowym im. 

Mirosława Dzielskiego, był też dyrektorem Fundacji Krakowskiego Towarzystwa Prze-

mysłowego. Od 1991 r. prowadził własną działalność gospodarczą, co czyni z przerwa-

mi do dziś. W latach 1995-1999 był dyrektorem inwestycyjnym Chase Fund Manage-

ment Polska Sp. z o.o., 1999-2004 przewodniczącym Rady Nadzorczej a następnie pre-

zesem Zarządu w Zakładach Mięsnych w Krakowie S.A. 

Politycznie działał po 1989 r. jako członek Małopolskiego Komitetu Obywatel-

skiego, Forum Prawicy Demokratycznej, współzałożyciel Klubu 12 Września, szef szta-
bu Hanny Gronkiewicz-Waltz w Krakowie, współzałożyciel Ruchu Stu w Krakowie. 

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 

Marek Jurek – historyk, publicysta, polityk, działacz opozycji antykomunistycz-

nej w czasach PRL, ur. 28 czerwca 1960 w Gorzowie Wielkopolskim.  
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Współzałożyciel RMP i członek władz krajowych NZS. Do 1989 r. współpracował  

z redakcją „Polityki Polskiej” i emigracyjnych „Znaków Czasu”. 

Po przełomie 1989 r. był współzałożycielem, wiceprezesem i przewodniczącym 

Rady Naczelnej ZCHN. Karierę parlamentarną rozpoczął od Sejmu kontraktowego. 

Potem był posłem I, IV i V kadencji, kandydując najpierw z list AWS, później PiS. 
W latach 1995-2001 był członkiem, a przez krótki czas przewodniczącym Krajowej 

Rady Radiofonii i Telewizji. Powrót do czynnej polityki rozpoczął od współtworzenia 

Przymierza Prawicy, w którym przewodniczył Radzie Politycznej. Po połączeniu  

z PiS został wiceprezesem tej partii.  

W V kadencji Sejmu zajął fotel marszałka Sejmu RP, z którego zrezygnował po 

odrzuceniu przez Sejm konstytucyjnej ochrony życia poczętego, opuszczając zarazem 

szeregi PiS. Już w kwietniu 2007 r. zaczął organizować własną partię – Prawicę Rzeczy-

pospolitej. Kolejne wybory: do Senatu, na urząd prezydenta RP oraz z własnej listy do 

Parlamentu Europejskiego, nie przyniosły mu powodzenia. 

Aurot wielu artykułów w prasie katolickiej, m.in. w „Niedzieli”, „Gościu Niedziel-

nym”, „Christianitas”, w których bronił w konsekwentny sposób chrześcijańskiej, euro-
pejskiej cywilizacji i narodowej tożsamości. 

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 

Rafał Matyja – publicysta i politolog, ur. 17 września 1967 r. w Warszawie. 

Zawodowo przez wiele lat związany z Wyższą Szkołą Biznesu w Nowym Sączu, 

gdzie utworzył Wydział Studiów Politycznych. Obecnie jest adiunktem w Wyższej 

Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie i współpracuje z Wyższą 

Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Sam studia ukończył w UW, a doktory-

zował się w PAN. 

W PRL był związany z opozycją niepodległościową, antykomunistyczną, działał  

w Ruchu Młodej Polski i Lidze Akademickiej. Redagował „Nurt” i współpracował z 
„Polityką Polską” (od 1990 r. jako sekretarz redakcji). Od 1990 r. był kolejno członkiem: 

Forum Prawicy Demokratycznej, Koalicji Republikańskiej, Partii Konserwatywnej  

i Koalicji Konserwatywnej. Współpracował z rządami Hanny Suchockiej i Jerzego Buz-

ka, pełnił wiele funkcji doradczych i eksperckich. Razem z Rafałem Dutkiewiczem  

i Kazimierzem Ujazdowskim zasiadał w radzie ruchu społecznego Polska XXI. Po 2000 r. 

większość swojej aktywności przeniósł wszakże na grunt pracy naukowej i publicy-

stycznej. 

Publikował m.in. w „Nowym Państwie” „Rzeczpospolitej”, „Życiu Warszawy”, 

„Życiu”, „Gazecie Wyborczej”, „Kwartalniku Konserwatywnym”. Wydał m.in. książki 

Państwowość PRL w polskiej refleksji politycznej lat 1956-1980 (2007), Konserwatyzm 

po komunizmie (2009), Państwo czyli kłopot (2009), Rywalizacja polityczna w Polsce 

(2013). 
 

Kazimierz Michał Ujazdowski – prawnik, polityk, działacz opozycji antykomuni-

stycznej w czasach PRL, ur. 28 lipca 1964 r. w Kielcach.  

W okresie studiów w Uniwersytecie Łódzkim przystąpił do Ruchu Młodej Polski. 

W 1982 r. został skazany za kolportaż ulotek przeciw wprowadzeniu stanu wojennego. 
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Do 1989 r. najpierw redagował w Łodzi pismo „Prześwit”, a następnie współpracował  

z „Polityką Polską” ( po 1989 wszedł w skład zespołu redakcyjnego).  

Był posłem I, III, IV, V, VI i VII kadencji, najpierw z Unii Demokratycznej, Partii 

Konserwatywnej, AWS, a później PiS. Był dwukrotnie Ministrem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego – w rządach Jerzego Buzka, Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Ka-
czyńskiego, a w IV kadencji wicemarszałkiem Sejmu. 

Dużo uwagi i inicjatyw poświęcał polityce historycznej, promowaniu historii Pol-

ski, czego wyrazem było m.in. utworzenie Muzeum Historii Polski w Warszawie, 

Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, zmiany w nazewnictwie obozu Au-

schwitz-Birkenau na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Aktywność polityczną w III RP zaczął od Unii Demokratycznej, potem był zwią-

zany z Partią Konserwatywną, Koalicją Konserwatywną i SKL. Drugi etap stanowiło 

współtworzenie Przymierza Prawicy, którego został prezesem. Po połączeniu PP z PiS 

został wiceprezesem partii, dla której tworzył istotną część programu i projekt nowej 

konstytucji. W VI kadencji wraz z grupą posłów zrezygnował z funkcji i członkostwa  

w PiS, budując stowarzyszenie Polska XXI, a następnie partię Polska Plus. Był szefem 
jej klubu parlamentarnego. Partia jednak, po wyartykułowaniu podstawowych zasad 

swojej odrębności, wróciła do PiS.  

Przez cały okres działalności w służbie publicznej kontynuował pracę naukową 

uzyskując tytuł doktora i przeprowadzając przewód habilitacyjny. Jest autorem wielu 

książek i publikacji naukowych i publicystycznych. Szczególnie dużo uwagi poświęcił w 

nich Adolfowi Bocheńskiemu, konserwatyzmowi i zagadnieniom ustrojowym. Wydał 

m.in. książki Żywotność Konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego (2005), 

Batalia  

o instytucje (2008) i Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej (2013). 

Opracował również antologię V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje 

(2010). 
 

Wiesław Walendziak – historyk, dziennikarz, publicysta, polityk, menadżer, dzia-

łacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, ur. 28 listopada 1962 r. w Gdańsku. 

Pierwsze kroki w działalności publicznej (lata osiemdziesiąte) stawiał w RMP, na-

stępnie współtworzył Gdański NZS i Związek Akademicki „Verbum”. Współpracował 

wówczas z „Bratniakiem” i „Polityką Polską”, zaś zarobkowo ze Spółdzielnią Robót 

Wysokościowych. W 1989 r. został redaktorem naczelnym i wydawcą tygodnika „Młoda 

Polska”, a następnie (1991-1993) redaktorem w Agencji Filmowej „Profilm”, realizując 

równocześnie dla telewizji publicznej programy „Bez znieczulenia” i „Lewiatan”, za 

które otrzymał telewizyjne Wiktory. Wkrótce został dyrektorem programowym,  

a następnie generalnym Telewizji Polsat. W 1994 r. został prezesem Zarządu TVP – za 

jego prezesury powstały nowe programy, m.in. „Puls dnia” i „Fronda”. Po 1997 r. był 
szefem kampanii wyborczej AWS i wówczas uzyskał swój pierwszy mandat poselski.  

W rządzie Jerzego Buzka został ministrem, Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

którą opuścił na rzecz budowania Telewizji Familijnej. Zaangażował się w tworzenie 

Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, w którym został wiceprezesem. W 2000 r. 

współtworzył Przymierze Prawicy, które w 2001 r. weszło w skład PiS, z ramienia któ-

rego został po raz drugi posłem. W Sejmie IV kadencji przewodniczył Komisji Skarbu 
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Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji. W marcu 2004 r. zrezygnował z mandatu, wyco-

fując się z polityki na rzecz biznesu, najpierw związanego z naziemną telewizją cyfrową 

(z TVN i Polsat), później m.in. z Prokom Inwestments S. A. 

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 

 
Wojciech Wasiutyński - publicysta i ideolog narodowej demokracji, po wojnie 

czołowy myśliciel emigracyjny. 

Urodził się 8 września 1910 r. w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Uni-

wersytecie Warszawskim. Należał do czołowych działaczy studenckich Ruchu Młodych 

OWP; z ramienia tej organizacji był m.in. redaktorem naczelnym „Akademika Polskie-

go”. W 1934 r. został jednym z twórców deklaracji programowej ONR, a po rozłamie  

w tej organizacji znalazł się w kierownictwie Ruchu Narodowo-Radykalnego (ONR-

Falanga). Był redaktorem tygodnika „Falanga” oraz związanego z RNR dziennika „Ju-

tro”. W końcu 1938 r. zerwał z RNR i wraz ze Stanisławem Cimoszyńskim zaczął wy-

dawać miesięcznik „Wielka Polska”.  

Po wybuchu II wojny światowej znalazł się we Francji, gdzie współpracował  
z tamtejszą prasą konspiracyjną, a następnie służył w Armii Polskiej, m.in. jako dowód-

ca sekcji prasowej Pierwszej Dywizji Pancernej. Po wojnie osiedlił się w Wielkiej Bry-

tanii, a w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych wyjechał do USA, gdzie pracował  

w nowojorskiej redakcji Radia Wolna Europa jako zastępca jej kierownika. Równocze-

śnie stale pisywał w prasie emigracyjnej i anglosaskiej; był redaktorem londyńskiej 

„Myśli Polskiej” i nowojorskiego „Nowego Dziennika”. Kontynuował też działalność  

w ruchu narodowym, pełniąc z ramienia Stronnictwa Narodowego funkcję członka Rady 

Jedności Narodowej. Po wyjeździe do USA został prezesem tamtejszego Instytutu Ro-

mana Dmowskiego. W latach osiemdziesiątych często pisał do krajowej prasy podziem-

nej, wiążąc się szczególnie ze środowiskiem skupionym wokół „Polityki Polskiej”. 

Zmarł 18 sierpnia 1994 r. w Nowym Jorku. Pośmiertnie odznaczony został Krzy-
żem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Główne prace: Naród 

rządzący (1935), Z duchem czasu (1936), Między Trzecią Rzeszą a Trzecią Rusią (1939), 

Tysiąc lat polityki polskiej (1946), Ruiny i fundamenty (1947), Listy o ludziach (1955), 

Nowy świat (1967), Źródła niepodległości (1977). 
 

Tomasz Wołek – historyk, dziennikarz, publicysta, działacz opozycji antykomuni-

stycznej, komentator sportowy, ur. 14 października 1947 r. w Gdańsku.  

Swoje zainteresowania sprawami publicznymi okazał po raz pierwszy biorąc udział 

w wiecach studentów w marcu 1968 r. Później pracował jako nauczyciel, rzecznik pra-

sowy klubów sportowych, wreszcie dziennikarz sportowy „Piłki Nożnej” i TVP. Pracę w 

telewizji stracił w 1977 r. za swoje drugoobiegowe publikacje. Od 1979 r. był członkiem 

RMP, a od 1980 NSZZ „Solidarność”. Publikował wówczas w „Bratniaku”, „Głosie”, a 
zawodowo w pismach katolickich, w tym w „Więzi”. W stanie wojennym współredago-

wał „Politykę Polską” i „Solidarność Narodu” – pierwsze z tych pism współtworzył 

także w kolejnych latach, jako członek redakcji i autor licznych tekstów publikowanych 

na jego łamach. Po 1989 r. nie zaangażował się w bezpośrednią pracę polityczną, ale był 

działaczem Forum Prawicy Demokratycznej. W 1990 r. związał się  

z „Życiem Warszawy”, w którym pełnił funkcję najpierw zastępcy, a potem redaktora 
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naczelnego, a dalej z „Życiem” (red nacz. 1996-2001 i po reaktywacji 2004-2005). Był 

jednym z pierwszych dziennikarzy na świecie, którzy przeprowadzili wywiad  

z aresztowanym Augusto Pinochetem (1999). 

Współpracował m.in. z „Rzeczpospolitą”, „Gazetą Wyborczą”, „Polityką”. Jest au-

torem książek o tematyce katolickiej i o piłce nożnej. W 1997 r. był laureatem Nagrody 
Kisiela. 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011). 

 

Paweł Ziółek – prawnik, filozof, publicysta, adwokat, ur. 29 sierpnia 1962 r.  

w Warszawie. 

W latach 1980-1981 uczestniczył w zajęciach Uniwersytetu Latającego i TKN. Od 

1982 r. aktywny uczestnik Ruchu Młodej Polski oraz Duszpasterstwa Akademickiego 

przy kościele św. Anny w Warszawie. Publikował w „Polityce Polskiej” (pseud. Tomasz 

Laik), „Więzi”, kwartalniku „Polska w Europie”. 

Po 1989 r. pracował w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, na Wydziale Filozo-

ficznym Uniwersytetu Warszawskiego, obronił doktorat na Wydziale Prawa i Admini-
stracji UW. Pracował także jako doradca Ministra ds. kontaktów z partiami politycznymi 

(1989), doradca ds. zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy (1990-1991), 

doradca ds. zagranicznych w Ośrodku Studiów Międzynarodowych w Senacie RP 

(1992). 

W 1995 r założył Firmę Doradczą European Policy Consultant. Był później człon-

kiem kilku rad nadzorczych, a od 2010 r. jest adwokatem, wspólnikiem spółki adwokac-

ko-radcowskiej „Ziółek i wspólnicy”. 

Był członkiem Forum Prawicy Demokratycznej, a w 1997 r. przystąpił do Stronnic-

twa Konserwatywno-Ludowego. 

Jest autorem książki Idea imperium (1997). 

 
Opracowanie: Małgorzata Bartyzel 
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Jan Paweł II XIV, 10, 62, 68, 70, 79, 

81, 87, 97, 126, 135, 284, 287, 
319, 341, 418, 420, 427-431, 435, 

438, 442-444, 446, 447, 449, 450 

Jan XXIII 419, 426 

Jaruzelski Wojciech 24, 28, 35, 36, 41, 

56, 77, 120, 133, 134, 226-229, 
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242, 271, 431, 437, 441, 442, 443, 

446, 447, 476, 477 

Jaworski Józef 399 

Jaworski Władysław Leopold 350, 352, 

368 

Jeziorny Lech VIII 

Jeżow Nikołaj 375 

Joliot-Curie Frédéric 259 

Jóźwiak Jerzy 228 

Juliusz Cezar 400 

Jurczyk Marian 225 

Jurek Marek VIII-XV, XVII, XVIII 

 

Kaczyński Jarosław 226-228, 240 

Kajtoch Jacek 119, 122 

Kamiński Antoni Z. 215 

Kania Stanisław 28, 46 

Karol Wielki 305 

Karpiński Jakub 45 

Katarzyna II 148 

Katon 389 

Katylina (Lucius Sergius Catilina) 397, 

400 

Kaufmann Michał 444 

Kendall Willmoore 300 

Kętrzyński Wojciech 171 

Kirchmayer Jerzy 372 

Kirk Russell 117, 122, 300 

Kisielewski Stefan 281, 284, 293, 373, 

386, 394 

Kiszczak Czesław 56, 183, 224, 226, 

227, 228, 229, 230 

Kochanowski Jan 176 

Koestler Arthur 194 

Kołakowski Leszek XII, 122, 194, 381 

Kołodziejczyk Piotr 230 

Konfucjusz 114 

Kopczyński Onufry Bronisław 170-

173, 179 

Kopernik Mikołaj XVI, 176, 180 

Korfanty Wojciech 249-251 

Korwin-Mikke Janusz 219, 257, 258, 

281, 284 

Kościuszko Tadeusz 9 

Kowalska Anna 376 

Kowalski Jerzy 376 

Kowalski Sergiusz 218 

Kozakiewicz Mikołaj 242 

Kozicki Stanisław 320 

Kozłowski Krzysztof 230 

Koźmian Stanisław 299 

Krasiński Zygmunt 378, 379, 384, 390 

Krawczyk Rafał 231, 281, 284, 482 

Kristol Irving 413, 416 

Kriuczkow Władimir 229 

Król Krzysztof 237 

Król Marcin 192, 282, 284, 299, 373, 

381 

Krzeczkowski Henryk 371-399 

Kubiak Zygmunt 399 

Kuczyński Waldemar 236, 293 

Kulski Bolesław 229 

Kundera Milan 194 

Kuroń Jacek 13, 14, 18, 45, 54, 62, 219, 

222, 224, 226, 271, 275, 315 

Kurowski Stefan 62, 68, 281, 284 

Kurzyna Mieczysław 171 

 

Lelewel Joachim 400 

Lem Stanisław 189 

Lenin Włodzimierz 45, 148, 184, 261, 
296, 299, 367 

Leszczyński Julian (pseud. Leński) 375 

Leon XIII 413, 416, 418 

Leslie R. F. 392 

Lewandowski Janusz 490 

Lipski Jan Józef 62, 68, 268, 269, 298 

Lis Bogdan 20 

Lis Krzysztof 236 

Lityński Jan XII, XVIII, 45 

Locke John 409, 415 

Ludwik XVI 310 

Łabentowicz Mariusz 45 

Łopiński Maciej XVIII 

 

Machiavelli Niccolò 188, 195, 198, 303 

Macierewicz Antoni 45, 219 

Maistre Joseph de 305, 310 

Majakowski Włodzimierz 273, 299 

Malinowski Roman 227, 228 
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Malthus Thomas Robert 412, 415 

Mann Tomasz 384 

Marat Jean-Paul 305, 310 

Maria Antonina 310 

Maritain Jacques 301, 310 

Marks Karol X, 66, 148, 193, 195, 198, 

261, 296 

Marshall George 434 

Matyja Rafał VIII, XVII, XVIII 

Maurras Charles 193, 198 

Mazowiecki Tadeusz X, 30, 183, 184, 

215, 222, 223, 226, 228, 230-232, 

234, 235, 238, 239, 241, 242, 244 

Meinecke Friedrich 384 

Mencel Wojciech 170 

Merkel Jacek 229 

Messner Zbigniew 491 

Mętrak Krzysztof 396 

Metternich Klemens Lothar von 342 

Meyer Frank 286, 296, 300, 409 

Miarka Karol 249, 251 

Micewski Andrzej 256, 257, 281, 316 

Michnik Adam X, 13, 14, 21, 141, 183, 

190, 226, 240, 266, 267, 271-274, 

301, 315, 318 

Mickiewicz Adam 174, 179 

Mieroszewski Juliusz 315, 342 

Mikołaj I 148 

Miłkowski Zygmunt 53, 68 

Mill John Stuart 409, 415 

Mills Charles X 

Miłosz Czesław 174, 190, 194, 373 

Mindszenty Józef 438, 439 

Mochnacki Maurycy 179 

Moczar Mieczysław 315 

Moczulski Leszek 15, 17-19 

Modzelewski Karol 13, 45, 226, 271 

Monteskiusz (Charles Louis de Secon-

dat baron de la Brede et de Mon-

tesquieu) 205 

Morgiewicz Emil 45 

Morus Tomasz 195, 198 

Mosdorf Jan 339, 343 

Moskit Marcin XVIII 

 

Nagy Imre 205 

Najder Zdzisław 240 

Nałkowski Wacław 342 

Napoleon I Bonaparte 310 

Narayan Rasipuram Krishnaswami 372 

Naruszewicz Adam 400 

Neale John E. 372 

Neruda Pablo 259 

Nicoll Allardyce 372 

Niesiołowski Stefan 45 

Niezabitowska Małgorzata 240 

Nixon Richard 269 

Norwid Cyprian Kamil 177, 179, 422 

Novak Michael XIV, XV, 296, 300, 

409, 421-425 

Nowotko Marceli 9 

 

Okulicki Leopold 54 

Olszewski Jan 30, 222 

Olszowski Stefan 24, 45 

Onyszkiewicz Janusz 230 

Or-Ot (właśc. Artur Oppman) 105, 112 

Orwell George 194 

Orzeł Józef 239 

 

Parandowski Jan 294, 300 

Paszyński Aleksander 233 

Péguy Charles 307, 310 

Piasecki Bolesław 147, 155, 171, 173, 

312, 316, 317 

Piasecki Stanisław 337, 343, 390 

Picasso Pablo 259 

Pietrzak Włodzimierz 171, 172, 180 

Piłka Marian VIII, XIII, XVI, XVIII 

Piłsudski Józef 52, 60, 68, 257, 293, 

311, 312, 316, 380 

Piotr I Wielki 148 

Piszczkowski Tadeusz 38 

Pius XI 417, 418, 426 

Platon 196, 364 

Popławski Jan Ludwik 51, 52, 59, 61, 

68, 194, 272, 300, 316, 320, 322, 

325, 329, 333, 335 

Popper Karl 194, 196, 198 

Poprzeczko Jacek 234 
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Potworowski Andrzej 231 

Pruszyński Ksawery 317, 342 

Przemyk Grzegorz 432 

Przyboś Julian 177 

Przybylski Ryszard 108, 112 

 

Racine Jean-Baptiste 115, 122 

Rakowski Mieczysław 24, 34, 51, 232, 

234, 491, 492 

Reagan Ronald 11, 24, 411 

Regulski Jerzy 235, 236 

Reguły Alfred 374 

Reiff Ryszard 171 

Rej Mikołaj 400 

Rimbaud Arthur 179 

Rognoni Luigi 372 

Romaszewski Zbigniew 55 

Röpke Wilhelm 409, 415 

Rousseau Jean Jaques 83, 102, 255, 

303-305 

Rulewski Jan 27, 45, 62 

Russell Bertrand 259 

Rybarski Roman 284, 299 

Rybicki Mirosław VIII 

 

Sadowska Barbara 432 

Safire William 60, 68 

Salustiusz (Gaius Sallustius Crispus) 

398, 400 

Samsonowicz Henryk 229 

Sarnecki Paweł 199-202, 205 

Sartre Jean-Pau 259 

Scheler Max 110, 112, 346, 413 

Scruton Roger 354 

Sienkiewicz Henryk 191, 400 

Sikorski Tomasz XVII, XVIII 

Sito Jerzy S. 372 

Siwak Albin 34, 44, 46 

Siwicki Florian 229, 230 

Skalski Ernest 231 

Skarga Piotr 385, 400 

Skubiszewski Krzysztof 229 

Słowacki Juliusz 174, 428 

Słowik Andrzej 225 

Smith Adam 409, 415, 420 

Sołżenicyn Aleksander 43, 93, 148, 

155, 259, 339 

Sowa Kazimierz 477 

Stalin Józef 5, 8, 64, 95, 146, 148, 151, 
153, 158, 261, 296, 313, 314, 317, 

328, 358 

Stanisławski Andrzej 261, 281, 284 

Staszic Stanisław 400 

Stępień Jerzy 236 

Stołypin Piotr 292, 300 

Stomma Stanisław 245, 317, 342 

Stone Irving 372 

Stroiński Zdzisław 176, 180 

Strzelecka Joanna 231 

Strzelecki Jan 266, 272 

Strzembosz Adam 222 

Susłow Michaił 28, 46 

Święcicki Marcin 230 

Syryjczyk Tadeusz 233 

Szczypiorski Andrzej 273 

Szekspir William 176 

Szomburg Jan 490 

Szpotański Janusz 289, 300 

Szujski Józef 299 

Szwarc Karol 230 

 

Tarnowski Stanisław 299, 400 

Tatar Stanisław 372 

Taylor Edward 284, 299 

Taylor Jacek 229 

Thatcher Margaret 486 

Tischner Józef 190, 266-268, 272-274, 

284, 288 

Tocqueville Alexis de 235, 245 

Tokarczyk Marek VIII 

Tołstoj Lew 384 

Tomasz z Akwinu św. 176 

Toruńczyk Barbara 272 

Traugutt Romuald 9 

Trazymach 195, 198 

Trentowski Bronisław 390, 400 

Trzebiński Andrzej 170-180 

Trzeciakowski Witold 232 

Turek Wojciech XV 

Twain Mark 372 
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Urban Jerzy 34, 60 

 

Walc Jan 268, 276, 299 

Walendziak Wiesław VIII, XVIII, 163 
Wałęsa Lech XVI, XVII, 16, 20, 31, 35, 

54, 55, 57, 58, 78, 127, 183, 222, 

224, 226, 227, 228, 239-242, 244, 

276, 433, 446 

Walicki Andrzej 190, 357 

Warski Adolf 375 

Warszawski Józef 171, 172, 179 

Waryński Ludwik 316, 342 

Wasilewski Zygmunt 307, 310, 320 

Wasiutyński Wojciech 256, 318, 343, 

381, 465 
Waughn Evelyn 382 

Weber Max 410, 415 

Wiatr Jerzy 223 

Wielądek Adam 230 

Wielhorski Michał 102 

Wielopolski Aleksander 317, 342 

Wielowieyski Andrzej 222 

Wilk Mariusz XVIII 

Wilson Angus 372 

Witos Wincenty 251 

Witte Sergiusz 292, 300 

Wojtyła 10, 379, 428 

Wołek Tomasz VIII, XI, XII, XVII, 

XVIII, 69, 162, 300, 350, 450 
Woźniakowski Jacek 373 

Wujec Henryk 240, 444, 445 

Wyspiański Stanisław 122 

Wyszyński Stefan XIII, 7, 8, 39, 47, 61, 

62, 69, 80, 92, 93, 284, 316, 340, 

423, 432, 506 

 

Zagórski Jerzy 172, 180 

Zaleski Wojciech 171 

Zaremba Piotr XVII, XVIII, XIX 

Zawiślak Andrzej 234, 493 
Zdziechowski Marian 364, 370 

Zieliński Józef 381 

Ziętek Jerzy 250, 251 

Ziółek Paweł VIII, XIV, XV, XVIII 

Znaniecki Florian 366, 370 

Zola Émile 197 

Żuławski Juliusz 372 

Żychiewicz Tadeusza 373 
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Stowarzyszenie powołane w 1992 r. w Krakowie. Zajmuje się 

działalnością edukacyjną i naukową z zakresu filozofii politycz-

nej, historii najnowszej oraz stosunków międzynarodowych. Jest 

również miejscem publicznej debaty o polityce polskiej. 
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Wspieraj niezależną refleksję o polityce! 

KLUB PRZYJACIÓŁ I SPONSORÓW OŚRODKA MYŚLI POLITYCZNEJ 

http://omp.org.pl/wspierajOMP.php 
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1 % PODATKU DLA OŚRODKA MYŚLI POLITYCZNEJ 
- organizacji pożytku publicznego (nr KRS 0000076016) 

 

Od 1992 r. – poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną – 

propagujemy zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidual-

nej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. W tym czasie zorganizowaliśmy 

kilkadziesiąt konferencji naukowych, szkół zimowych i letnich, cyklów wykładów  

i seminariów dla studentów, nauczycieli i uczniów szkół średnich, w których wzięło 

udział kilka tysięcy uczestników. Wydaliśmy także ponad 200 książek. Ośrodek podej-

muje tematy trudne, niepopularne, a niezwykle ważne dla debaty publicznej w Polsce  

i edukacji obywatelskiej. Uzyskanie przez OMP statusu organizacji pożytku publicznego 

daje możliwość wsparcia naszej działalności 1% Państwa podatku, o rozważenie czego 

prosimy. Liczymy na Państwa wsparcie i hojność. 
 

 

Ośrodek Myśli Politycznej w Internecie 

 

www.omp.org.pl 
– obszerny wybór tekstów ekspertów OMP o filozofii politycznej,  

stosunkach międzynarodowych i polityce polskiej 

– informacje o książkach, konferencjach, dyskusjach i wykładach 

– aktualności i zapowiedzi 

 

www.polskietradycje.pl 
Strona o polskiej myśli politycznej XV-XX wieku 

– teksty źródłowe 

– opracowania 



POLECAMY KSIĄŻKI 
 

 

Zygmunt BALICKI, Parlamentaryzm 
Wybór pism jednego z najważniejszych polskich myślicieli politycznych przełomu XIX i XX 
w., współtwórcy i ideologa ruchu narodowo-demokratycznego, analizującego politykę popo-

wstaniową, wskazującego kierunki pożądanego dla narodu polskiego rozwoju politycznego, 
społecznego i kulturowego na kolejne lata i rozważającego samą naturę polityki  

i wspólnoty narodowej.  

  

Edmund BURKE, O duchu i naturze rewolucji 
Wybór pism jednego z najwybitniejszych myślicieli w dziejach Europy, uchodzącego za 

„ojca” współczesnego konserwatyzmu. Zawiera publikowane po raz pierwszy w polskim 
tłumaczeniu teksty, w których przedstawił on swoje fundamentalne rozważania o angielskiej 

konstytucji i gospodarce, prawach kolonistów północnoamerykańskich i irlandzkich katoli-
ków, rewolucji francuskiej i polityce europejskiej.  

  

Mirosław DZIELSKI, Bóg, wolność, własność 
Wybór tekstów jednego z najwybitniejszych polskich myślicieli XX wieku, prekursora chrze-
ścijańskiego liberalizmu, rozważającego zagadnienia m.in. istoty i granic wolności, natury 

komunizmu, zasad wolnego rynku, cywilizacyjnych konfliktów między Polską  
a Rosją. 

 

Adam HEYDEL, Liberalizm i etatyzm 
Wybór pism czołowego myśliciela liberalnego II RP, związanego z ruchem narodowo-

demokratycznym, zwolennika idei wolnorynkowych i przeciwnika etatyzmu, którego wady 
celnie wskazywał w swoich tekstach. W zbiorze znajdują się najważniejsze prace Heydla 

poświęcone liberalizmowi gospodarczemu i socjalizmowi, oraz sytuacji gospodarczej II RP, 
a także jego erudycyjne rozważania o kulturze. 

  

Władysław KONOPCZYŃSKI, Polska a Turcja 1683-1792 
Misje dyplomatyczne, zakulisowe intrygi, akcje militarne – wydarzenia, które zaważyły na 
losach nie tylko Polski i Turcji, ale i całej Europy, w mistrzowskiej analizie prof. Władysła-

wa Konopczyńskiego (1880-1952), jednego z najwybitniejszych badaczy polskiej historii 
  

Rafał MATYJA, Rywalizacja polityczna w Polsce 
Książka Rafała Matyi stanowi wszechstronne politologiczne spojrzenie na polską politykę po 

1989 r. Autor kompleksowo analizuje różne aspekty walki między partiami i w obrębie partii. 
Przedstawia i gruntownie omawia szereg danych dotyczących wyborów, karier polityków i 

rywalizacji między głównymi aktorami sceny politycznej. Bierze pod uwagę ramy ustrojowe 
polskiej demokracji, ale również nieformalne mechanizmy życia politycznego. Rozważa 

różne strategie polityczne, ukazuje gry interesów i spory światopoglądowe –  
i przedstawia, jak wpływały one na polską rzeczywistość ostatnich dekad. To książka nie 

tylko dla politologów i historyków politycznych, ale dla każdego, kogo frapuje pytanie, dla-
czego polska polityka jest jaka jest – a także równie fundamentalne: jaka właściwie ona jest. 

  

Zygmunt MIŁKOWSKI, Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym 
Wybór pism jednego z najważniejszych polskich myślicieli czasów zaborów, znanego pisa-
rza, demokraty i uczestnika prac na rzecz odzyskania niepodległości. Odegrał on znaczącą 

rolę w życiu emigracji polskiej w zachodniej Europie w drugiej połowie XIX i na początku 
XX wieku. Uchodzi także za jednego z inicjatorów powstania ruchu endeckiego, choć  



 

z czasem poróżnił się z nim, krytykując nazbyt, jego zdaniem, ugodową politykę R. Dmow-

skiego wobec Rosji. 
 

Naród. Idee polskie 
Antologia tekstów o narodzie – jego różnych teoretycznych koncepcjach i ideowych interpre-

tacjach oraz związanych z nimi praktycznych politycznych dylematach – autorstwa czoło-
wych polskich myślicieli XIX i pierwszej połowy XX wieku, m.in. Zygmunta Krasińskiego, 

Karola Libelta, Bronisława Trentowskiego, Henryka Rzewuskiego, Stanisława Koźmiana, 
Zygmunta Balickiego, Bolesława Limanowskiego, Romana Dmowskiego, Romana Rybar-

skiego i Stanisława Estreichera. 

  

Polska Solidarności. Kontrowersje, oblicza, interpretacje 
Książka o ideowym i politycznym obliczu zrywu solidarnościowego lat 1980-1981,  

o ewolucji ruchu w latach 80. i jego odpowiedzialności za sukcesy i porażki III RP,  
o politycznym wymiarze sporu o dziedzictwo „S” po 1989 r., o kontrowersjach wokół na-

ukowych i publicystycznych interpretacji Solidarności oraz o jej miejscu w polskiej historii i 
tradycji intelektualnej. 

  
Jan Ludwik POPŁAWSKI, Naród i polityka 
Wybór pism najważniejszego – obok Romana Dmowskiego i Zygmunta Balickiego – myśli-
ciela Narodowej Demokracji, który w swoich artykułach tworzył zręby ideologii endeckiej  

i formułował główne zasady polityczne środowiska, na przełomie XIX i XX wieku odgrywa-
jącego kluczową rolę w kształtowaniu polskiej polityki. Popławski definiował, czym jest 

patriotyzm i jak powinien być przekuwany na praktyczne działania w sytuacji braku niepod-

ległości i w obliczu antypolskiej polityki zaborców. Rozważał kwestię, czym jest naród pol-
ski i jak w świadome życie narodowe włączyć dotąd obojętne – a niekiedy wręcz wrogie – w 

tym względzie masy ludowe. 
  

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI, Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francu-

skiej 
„Przenikliwe studium unikalnego przypadku radykalnej zmiany ustrojowej dokonanej z nie-
zwykłym szacunkiem dla monteskiuszowskiego ducha praw. Fascynująca lektura dla badacza 

doktryn polityczno-prawnych, pouczająca analiza dla konstytucjonalisty, niezastąpiony pod-
ręcznik dla polityka reformatora”. prof. Zbigniew Rau (Uniwersytet Łódzki) 

  

Artur WOŁEK, Słabe państwo 
Książka ukazująca, czym w istocie jest słabość państwa, jak przejawia się ona w XXI w.  
i co zmieniło się w tym względzie w porównaniu do czasów, gdy na kondycję tej instytucji 

nie wpływały globalizacja czy kryzys państwa dobrobytu. Autor konfrontuje doświadczenia 
krajów zachodnich i postkomunistycznych państw Europy Środkowej, rozważając problem, 

czy dziedzictwo komunizmu jest główną przyczyną problemów tych drugich ze stworzeniem 
sprawnych instytucji państwowych. Diagnozując także, co jest polską specyfiką, analizuje 

zagadnienia kluczowe dla oceny kondycji państwa polskiego: zdolność do ustalania prioryte-
tów polityki rządu oraz podejmowania wiążących decyzji politycznych i ich egzekwowania, 

umiejętność kanalizowania konfliktów w społeczeństwie obywatelskim, stopień wykorzysta-
nia potencjału administracyjnego, sprawność instytucji państwowych w realiach członkostwa 

Polski w UE 




