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rzemiany społeczne i gospodarcze, jakie zaszły w Polsce 
po 1945 r., miały korzenie sięgające II wojny światowej. Dlatego 
też podzielić je trzeba na dwa etapy. W pierwszym etapie, w latach 
II wojny światowej, reglamentacja i wywłaszczenia niemieckie 
oraz sowieckie, zniszczenia oraz śmierć i emigracja właścicieli 
przedwojennych podkopały fundamenty dotychczasowego 
systemu, w drugim etapie – zaraz po zakończeniu wojny – 
system rządów narzuconych Polsce siłą przez ZSRR doprowa-
dził do trwałych zmian. W wyniku nacjonalizacji przemysłu  
i bankowości znakomita większość majątku narodowego poza 
rolnictwem znalazła się w ręku państwa, a system regulacji 
rynkowej został zamieniony na system nakazowo-rozdzielczy.

Zniszczenia z okresu II wojny światowej na ziemiach 
polskich były większe niż te z czasów I wojny światowej, przy 
czym ich dokładne policzenie nastręcza jeszcze większych 
trudności. Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium 
Rady Ministrów oceniało w 1947 r., że straty gospodarki polskiej 
w latach 1939–1945 wyniosły około 259 mld złotych z 1927 r., 
a więc trzynastokrotnie przekroczyły dochód narodowy Polski  
z 1938 r.1. Warto zaznaczyć, że szacunek ten nie obejmował strat 
wynikających ze zniszczeń, demontażu i grabieży na ziemiach 

1 „Gazeta Ludowa”, 31 I 1947 r.; M. A. Colin-Clark, The Conditions of Economic 
Progress, London 1957, s. 608. 
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nowej Polski przez wojska i władze ZSRR. Mimo to, ze względu 
na stosunkowo wysoki stopień rozwoju ziem nowo nabytych 
na zachodzie, poziom aktywności gospodarczej w Polsce po 
zakończeniu wojny nie był względnie niższy niż w 1918 r.

Mimo olbrzymich zniszczeń poziom produkcji i dochodu 
sprzed wojny został przywrócony w podobnym tempie jak  
w innych państwach europejskich. Polska produkcja przemysło-
wa na porównywalnym obszarze stanowiła w 1949 r. już około 
160 proc. produkcji z 1938 r., a zbiory czterech zbóż wyniosły 
w latach 1945–1949 około 75 proc. zbiorów z lat 1935–1939.  
W sumie można przyjąć w przybliżeniu, iż w 1949 r. polski do-
chód narodowy zbliżył się do poziomu z 1938 r., przy założeniu, 
iż porównujemy ten sam obszar Polski powojennej. Podobne, 
choć na ogół nieco niższe, było tempo odbudowy innych krajów. 
W 1949 r. produkt narodowy Finlandii był wyższy od poziomu 
z 1938 r. o 38 proc., Wielkiej Brytanii i Francji – o 12 proc., 
Austrii – o 8 proc., Włoch – o 6 proc., a w Grecji, ze względu 
na wojnę domową, był niższy o 7 proc. Hiszpania odbudowała  
w 1949 r. poziom produktu narodowego sprzed wielkiego kry-
zysu. Porównanie z 1938 r. jest tu niemiarodajne ze względu 
na skutki wojny domowej w latach 1935–19392. Punkt startu 
gospodarki polskiej, a zatem poziom stopy życiowej w 1950 r. był 
więc względnie bardziej obniżony przez wojnę niż w większości 
państw europejskich, ale nie była to różnica ogromna.

W lutym 1946 r. ludność nowej Polski wynosiła 23,9 mln 
osób, co w porównaniu z 1938 r. oznaczało spadek o ponad 30 
proc. Obie wielkości nie są jednak porównywalne ze względu na 
przesunięcie granic oraz migracje podczas II wojny światowej 
i po jej zakończeniu. Oficjalny, niezbyt ścisły i ograniczony 
do Polaków i Żydów (bez innych mniejszości etnicznych 

2  C. M. Cipolla, The Fontana Economic History of Europe, London 1976, t. VI 
(2), s. 670–747. 
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zamieszkujących II Rzeczpospolitą) szacunek powojenny Biura 
Odszkodowań wykazywał, że wskutek bezpośrednich działań 
zginęło 644 tys. osób, a w rezultacie terroru i eksterminacji 
hitlerowskiej – 5384 tys. osób, czyli łącznie 6028 tys. osób, 
w tym około 3 mln polskich Żydów. Wedle najnowszych 
oszacowań na łączną wysokość strat ludnościowych obywateli 
II Rzeczypospolitej składa się około 2,8 mln ofiar narodowości 
polskiej, 2,7–2,9 mln Żydów polskich, czyli około 5,5–5,7 mln 
osób. Do liczby tej dodać należy trudne do szacowania straty 
demograficzne na Kresach Wschodnich. W samej tylko Galicji 
Wschodniej zginęło w latach 1939–1944 875 tys. osób, Polaków 
i Ukraińców. Wliczenie innych przedstawicieli mniejszości 
narodowych zbliżałoby ogólny szacunek do około 7 mln ofiar3. 
Precyzyjne ustalenie tej liczby jest dziś niemożliwe ze względu 
na brak statystyk radzieckich, trudności oszacowania liczby 
Polaków przemieszczających się w różnych kierunkach, wy-
mordowanych lub zmarłych w ZSRR, jak również trudności  
w ustaleniu losu obywateli RP narodowości innych niż polska 
i żydowska. Społeczeństwo Polski poniosło ponadto ogromne 
straty pośrednie związane ze spadkiem liczby urodzeń, wzros-
tem zachorowań na choroby skracające przeciętne trwanie 
życia, a także zwiększenie liczby kalek i inwalidów. Straty 
biologiczne dotknęły znacznie bardziej ludność miejską niż 
wiejską. Wiązało się to z prawie całkowitym wymordowaniem 
ludności żydowskiej, która zamieszkiwała głównie miasta oraz  
z eksterminacją inteligencji. Na skutek celowej polityki obu 
okupantów straty wśród tej ostatniej grupy przewyższały 

3 Szacunek własny według: Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych 
Polski w latach 1939–1945, Warszawa 1947, passim; K. Kersten, Repatriacja 
ludności polskiej po II wojnie światowej, Wrocław 1974, s. 34–40. Najnowsze 
oszacowania, zob. W. Grabowski, Straty ludzkie poniesione przez Polskę w latach 
1939–1945 [w:] Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema 
okupacjami, pod red. W. Materskiego i T. Szaroty, Warszawa 2009, s. 13–38. 
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przeciętny odsetek strat, sięgając wśród adwokatów 58 proc., 
lekarzy – 38 proc., profesorów i pracowników wyższych uczelni 
– 28 proc.4. II wojna światowa była prawdziwą katastrofą 
biologiczną dla społeczeństwa Polski. 

Poważne zmiany społeczne wynikały z powojennych prze- 
mieszczeń ludności. Po zakończeniu wojny w 1945 r. na 
Ziemiach Odzyskanych mieszkało według danych polskich  
około 2 mln Niemców i 1 mln Polaków wobec 7 mln Niemców  
i 1,3 mln Polaków w 1939 r. Oznaczałoby to, iż przed nadej- 
ściem frontu z terenów tych wyjechało lub zostało ewakuowa-
nych około 5 mln ludności niemieckiej5. Dane te kwestionuje 
się często po stronie niemieckiej. Zgodnie z ustaleniami pocz- 
damskimi ludność niemiecka miała być przesiedlona do ra-
dzieckiej i brytyjskiej strefy okupacyjnej. W ciągu 1945 r. wyje- 
chało z Polski około 500 tys., a do sierpnia 1947 r. wysiedlono 
większość pozostałych Niemców. Jednocześnie w latach 1945–
1947 przemieszczono z Polski do ZSRR 480 tys. Ukraińców,  
40 tys. Białorusinów i 20 tys. Litwinów. 

Wysiedleniom ludności niepolskiej towarzyszyło przesie- 
dlanie Polaków z Kresów Wschodnich. Na mocy umów zawar-
tych we wrześniu 1944 r. przez Polski Komitet Wyzwolenia 
Narodowego z władzami Białoruskiej i Ukraińskiej SRR oraz 
porozumienia z 6 lipca 1945 r. między Tymczasowym Rządem 
Jedności Narodowej i rządem radzieckim Polacy i Żydzi, którzy 
potrafili udokumentować swe obywatelstwo w RP sprzed 1939 r., 
mogli wybrać przynależność państwową i miejsce zamieszkania 
w Polsce lub w ZSRR. Ogółem w latach 1944–1947 przybyło  
z Kresów około 1240 tys. osób. Jednocześnie na mocy umowy 
z lipca 1945 r. przeprowadzono częściową repatriację obywateli 

4 Według: Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód... .
5 P. Eberhardt, Przemieszczenia ludności na terytorium Polski spowodowane II 
wojną światową, Warszawa 2000, s. 49.
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RP z pozostałych rejonów ZSRR. W latach 1945–1947 przybyło 
stamtąd 266 tys. Polaków i Żydów. Do liczb tych dodać należy 
ponad 300 tys. osób, które przybyły w okresie przetaczania się 
frontu i żołnierzy zmobilizowanych z Kresów. Według danych 
radzieckich w 1950 r. w ZSRR pozostało 1,6 mln Polaków. 
W całym tym rachunku brakuje około miliona obywateli II 
Rzeczypospolitej. Większa część tej liczby to zapewne osoby 
uznane w czasie spisu za nie-Polaków albo Polacy, którzy zginęli 
w latach 1939–1950.

Trwały też powroty Polaków z Zachodu. Spośród około  
2,5 mln osób wywiezionych w czasie wojny około 600 tys. 
znajdowało się na terenie Ziem Odzyskanych i pozostało 
tam po przetoczeniu się frontu, drugie tyle wróciło do Polski  
z radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec w 1945 r., a dalsze 
100 tys. w latach następnych. Wolniej przebiegała repatriacja 
z zachodnich stref okupacyjnych, gdzie w chwili zakończenia 
wojny było około miliona Polaków. Pod opieką Organizacji 
Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy 
(UNRRA) było także 250 tys. Polaków wyzwolonych we Fran- 
cji, Belgii i Holandii, a także tych, którzy znaleźli się w pań-
stwach neutralnych. Do końca 1945 r. UNRRA repatriowała  
360 tys. Polaków, w 1946 r. – 370 tys., a do połowy 1947 r. – 
dalsze 50 tys. osób, czyli łącznie 760 tys. z Niemiec i 20 tys.  
z innych krajów zachodnioeuropejskich. Później tempo powro-
tów do kraju spadło: w 1947 r. repatriowano już tylko 30 tys., 
a w latach 1948–1950 zaledwie 10 tys. osób. Liczbę Polaków, 
którzy na stałe opuścili kraj w czasie wojny, szacuje się na około 
500 tys. osób6. 

 

6 Wszystkie poprzednie dane według: I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, 
Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1975, s. 472 i nn; K. Ker-
sten, op. cit., s. 225–251; P. Eberhardt, op. cit., s. 50 i nn.
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W rezultacie bezprecedensowych w XX w. wędrówek ludów 
przez ziemie polskie, obejmujących w latach 1944–1950 około  
7 mln osób, Polska, choć pozbawiona pełnej niepodległości, 
stała się państwem jednolitym narodowościowo. Po zakończeniu 
powojennych migracji pozostało w nowych granicach około  
170 tys. Niemców, 160 tys. Białorusinów, 50 tys. Żydów i 10 tys.  
Litwinów. Ogółem mniejszości narodowe stanowiły nieco ponad 
2 proc. ludności nowej Polski7.

Nowy system gospodarczy

W myśl założeń ekonomii marksistowskiej upaństwowienie 
miało umożliwiać bardziej planowe wykorzystywanie zasobów, 
a przez to – podniesienia tempa wzrostu gospodarczego. Po-
czątkowo tezy te głoszono w formie „prawa proporcjonalnych 
nakładów”, zakładającego całkowitą eliminacje reguł rynkowych, 
później – stopniowo godzono się z funkcjonowaniem swoistej 
„socjalistycznej gospodarki rynkowej”, a więc połączenia sprzecz-
nych w istocie elementów planu i rynku. Przekonanie o moż-
liwości stworzenia „socjalistycznej gospodarki rynkowej” przez  
długi czas żywili i nieraz jeszcze żywią ekonomiści o skłon-
nościach socjalistycznych. Podkreślają oni na przykład, że cen- 
tralne sterowanie gospodarką pozwala na równiejszy i bar-
dziej prorozwojowy podział dochodu społecznego, większą 
racjonalność w skali makro (external economies), a także 
pełniejsze wykorzystanie siły roboczej niż w tradycyjnym kapi- 
talizmie. Teorie te nie sprawdziły się jednak w praktyce 
komunistycznej, gdyż centralni planiści kierowali się zwykle  
pobudkami politycznymi, dalekimi od racjonalności ekono-
micznej8. Możliwość wiązania planu z mechanizmem rynkowym 

7 P. Eberhardt, op. cit., s. 79. 
8 J. Górski, Zarys historii myśli ekonomicznej, Warszawa 1967, s. 321–322; 
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była fikcją w warunkach praktycznego monopolu własności 
państwowej. 

W rezultacie nacjonalizacji w 1960 r. w sektorze pań-
stwowym w Polsce pracowało około 86 proc. Polaków, podczas 
gdy podobny wskaźnik upaństwowienia wyniósł 19 proc.  
w Wielkiej Brytanii, 15 proc. we Francji, 9 proc. w Japonii i 6 proc. 
w USA9. W 1989 r. wartość państwowych środków trwałych sta-
nowiła w Polsce 71 proc. ogółu, w tym w przemyśle – aż 96 proc.  
wartości środków trwałych10. Po wojnie utrzymano system regla-
mentacji obrotu z czasów okupacji, a także wprowadzono 
nacjonalizację większości gospodarki poza rolnictwem i zhierar-
chizowany system zarządzania. Niezależnie od „czarnego rynku” 
na brakujące towary przez ponad czterdzieści lat nie istniał  
w Polsce w zasadzie rynkowy sposób określania parametrów 
gospodarowania. Były one określane w dominującej mierze 
przez decyzje centralnego planisty, kierującego się głównie 
przesłankami politycznymi lub co najwyżej społecznymi, 
ale nie ekonomicznymi. Powodowało to zasadniczą trudność  
w określeniu, które z przedsięwzięć gospodarczych należy po-
przeć, a które nie, a także ogromne marnotrawstwo społecznej 
energii. 

W związku ze zmianą granic Polski oraz jej politycznym 
uzależnieniem od ZSRR, po 1944 r. nastąpiły istotne zmiany 
w geograficznej strukturze gospodarczej. Polska utraciła około 
połowy terytorium na wschodzie, a zyskała duże obszary 
poniemieckie na zachodzie. Utracone tereny wschodnie były 
w większości słabo zagospodarowanymi gruntami rolniczymi, 

O. Lange, On the Economic Theory of Socialism [w:] On the Economic Theory of 
Socialism, pod red. B. E. Lippincotta, University of Minnesota Press 1938, s. 99 
i nn.
9 Szerzej na temat systemu gospodarczego PRL: Z. Landau, W. Roszkowski, Poli-
tyka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995, s. 220–226.
10 Rocznik Statystyczny, 1991, s. XIV, 252.
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leśnymi i nieużytkami, natomiast ziemie zachodnie i północne 
stały na wyższym poziomie gospodarczym, choć były jeszcze  
silniej zniszczone i ograbione przez zwycięską Armię Czer-
woną. Ponadto ze względu na niepewny status polityczny 
własność na tych terenach traktowana była najczęściej przez 
nowych osadników jako tymczasowa. W Poczdamie bowiem 
przyznano te tereny Polsce pod „tymczasowa administrację”, 
a jednocześnie zarządzono wysiedlenie ludności niemieckiej. 
Co więcej, ze względów ideologicznych władze PRL nie przy-
znawały tym osadnikom tytułów własności. Dokładnego bilansu 
terytorialnych strat i zysków nie da się przeprowadzić, albowiem 
wartość ekonomiczna ziem zyskanych i utraconych nie jest  
w pełni porównywalna, szczególnie w warunkach, gdy ceny 
nieruchomości zależały od widzimisię centralnego planisty11. 

Polityka inwestycyjna PRL często ignorowała względy 
geograficzne, jednak w ciągu czterdziestu lat powojennych 
nastąpiło pewne wyrównanie dysproporcji w rozwoju prze-
strzennym gospodarki. Przykładem mogą być inwestycje  
w Płocku, Puławach, Bełchatowie czy Turoszowie. W 1989 r.  
dysproporcje w strukturze regionalnej gospodarki polskiej były  
więc nieco mniejsze niż w 1918 czy 1944 r. Inaczej przed-
stawia się natomiast kwestia struktury gałęziowej gospodarki 
polskiej. W wyniku dziesięcioleci inwestowania w eksten-
sywne przedsięwzięcia mające stworzyć „materialne podstawy  
socjalizmu” powstała jednak struktura wysoce dysproporcjo-
nalna, o przewadze przemysłu ciężkiego i przedsiębiorstw po-
chłaniających zasoby, ale niedających dochodu. W literaturze 
anglosaskiej używa się w odniesieniu do takich przedsięwzięć 
terminu „przedsiębiorstwa odejmujące wartość” (value deducting 
enterprises)12.

11 Z. Landau, Gospodarka Polski Ludowej, Warszawa 1994, s. 5–12.
12 J. Gorzkowski, Przekształcenia strukturalne [w:] Historia gospodarcza Polski 
(1944–1989), Warszawa 1993, s. 195–201.
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Po 1944 r. kontynuowano wojenną izolację gospodarki 
polskiej od świata. Przez cały okres PRL państwo utrzymywało 
bowiem system monopolu handlu zagranicznego oraz sztucz-
nych kursów walutowych, zmienianych w zależności od do- 
raźnych potrzeb. Niektórzy autorzy podkreślali korzyści wyni-
kające z likwidacji przez komunistów uzależnienia Polski od 
kapitału obcego, zwłaszcza niemieckiego. Istniała jednak i druga  
strona medalu. W wyniku uzależnienia od ZSRR w 1947 r. 
Polska zrezygnowała z udziału w Planie Marshalla, a rządy 
komunistycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wpro-
wadziły gospodarkę polską w orbitę gospodarki sowieckiej, co  
doprowadziło do odcięcia od dopływu nowoczesnych technolo-
gii i zachodnich bodźców rynkowych. Koszty związane z izo-
lacją powojennej Polski od gospodarki wysoko rozwiniętych 
krajów zachodnich nie zostały jeszcze oszacowane, ale moż-
na przypuszczać, że wielokrotnie przekraczały korzyści wyni- 
kające z uniezależnienia się od kapitału obcego. Próbę otwarcia  
gospodarki PRL na zachód podjęła ekipa Edwarda Gierka  
w latach 70., jednak, przy kontynuacji fatalnej polityki inwes-
tycyjnej, uzyskane wówczas kredyty zostały prawie w całości 
zmarnowane z punktu widzenia szans na modernizację gos-
podarki. Pozostało zaś zadłużenie, które w 1990 r. wyniosło 
około 46,5 mld dolarów i które obciąża bilans rządów PZPR13.

Rezultatem daleko posuniętego monopolu partii–państwa 
jako właściciela organizującego produkcję w biurokratyczny 
sposób były wszystkie ujemne cechy systemu gospodarczego 
PRL, które zapoczątkowały głęboki kryzys strukturalny w po-
łowie lat 70. Były to: niska produktywność środków trwałych, 
czyli stosunek przyrostu dochodu do przyrostu wartości kapita- 
łu, wysoka kapitałochłonność, pracochłonność i zasobochłon-
ność wzrostu, niewielka innowacyjność przedsiębiorstw pań-
13 Europa Środkowo-Wschodnia 1991, Warszawa 1992, s. 60.
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stwowych, powolne i często nieracjonalne ekonomicznie reago-
wanie na bodźce (minimalizacja ryzyka zamiast maksymalizacji 
zysku jako główne kryterium decyzji dyrekcji przedsiębiorstw), 
marnotrawstwo zasobów, fatalne skutki produkcyjne i społeczne 
rynku sprzedawcy oraz niedoborów, a także stałe przekraczanie 
optimum kosztów produkcji w dążeniu do maksymalnego wyko-
rzystania potencjału wytwórczego14. 

Świadomość konieczności zasadniczej zmiany systemu na- 
kazowo-rozdzielczego, opartego na monopolu własności pań-
stwa, hierarchicznym zarządzie, monopolu handlu zagranicznego 
oraz „miękkim ograniczeniu budżetowym”15, dojrzewała powoli, 
ze względu na panujące ograniczenia polityczno-ideologiczne  
i cenzurę, która hamowała publiczną debatę na ten temat jeszcze 
do połowy lat 80. Z tego też powodu m.in. brały się koncepcje  
stopniowej przebudowy tego systemu w postaci samorządowej 
reformy gospodarki czy samofinansowania przedsiębiorstw, które 
były jednak rozwiązaniami połowicznymi. Dopiero w 1988 r.  
zaczęto publicznie analizować związek między monopolem 
własności państwa a marnotrawnym charakterem gospodarki 
niedoborów. „Cena zależy od własności” – stwierdził wówczas 
publicysta „Życia Gospodarczego”. „Tę zależność może dobrze  
potwierdzić rynek towarów kradzionych lub rynek, na którym 
dzieci dokonują wymiany swoich zabawek, kierując się wyłącz-
nie wartością użytkową. Dobrym przykładem jest również nasz 
«rynek», na którym przedsiębiorstwa państwowe ustalają ceny 
umowne, a nie ceny równowagi rynkowej”16.

W ciągu 45 lat powojennych Polska dokonała wyraźnego 
postępu w wielu dziedzinach życia materialnego. Jednakże w ze- 
14 P. Dembinski, The Logic of the Planned Economy, Oxford 1991, s. 192 i nn; 
J. Kornai, Niedobór w gospodarce, Warszawa 1985, s. 362–399.
15 Określenie to oznacza, że przedsiębiorstwo „socjalistyczne” miało zagwaran-
towane pokrycie kosztów z budżetu, a więc nie mogło zbankrutować.
16 A. Matysiak, Czy własność społeczna hamuje reformy?, „Życie Gospodarcze” 
1988, nr 4.
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stawieniu z rozwojem krajów, które pozostały przy gospodar-
ce rynkowej, postęp ten wygląda skromnie. Pod względem 
produktu narodowego brutto na jednego mieszkańca większość 
krajów gospodarki rynkowej rozwinęła się szybciej. O ile 
przed wojną polski dochód społeczny na jednego mieszkańca 
był siedmiokrotnie niższy niż w USA, o tyle w 1989 r. już 
dwunastokrotnie. Międzywojenny dochód społeczny Wielkiej 
Brytanii był około sześciokrotnie wyższy niż Polski, a w 1989 r.  
– około ośmiokrotnie, Francji – odpowiednio – czterokrotnie 
i dziesięciokrotnie wyższy, a Niemiec – pięciokrotnie i jede-
nastokrotnie wyższy. Najgorzej wygląda porównanie z krajami, 
które przed wojną wyprzedzały nas niewiele, jak Finlandia, 
Hiszpania i Włochy, lub znajdowały się w tym rankingu nawet 
za Polską, jak Grecja i Portugalia. W 1989 r. miały one produkt 
narodowy brutto na jednego mieszkańca dwunastokrotnie 
(Finlandia), ośmiokrotnie (Włochy), pięciokrotnie (Hiszpania), 
trzykrotnie (Grecja) i 2,5-krotnie (Portugalia) wyższy niż Polska.  
Oczywiście należy pamiętać, że obliczenia te były dość przy-
bliżone ze względu na niewymienialność złotego. Również 
poziom cen i rozmiary „konsumpcji zbiorowej” były na tyle 
różne, że faktyczna siła nabywcza Polaków mogła być względnie 
wyższa, niżby to wynikało z prostego przeliczenia produktu 
narodowego. Z drugiej strony, polski produkt narodowy zawierał 
prawdopodobnie więcej dóbr nienadających się do konsumpcji 
(czołgi, armaty, ale także „buble”) niż w krajach gospodarki 
rynkowej. W sumie wydaje się nie ulegać wątpliwości, iż pod 
względem ekonomicznym Polska rozwijała się w powojennym 
czterdziestoleciu wolniej niż większość europejskich państw 
gospodarki rynkowej17.

17 Leksykon państw świata, Warszawa 1993, passim; Rocznik Statystyczny, 1991, 
s. 509–510, 560, 563; A. Jezierski, C. Leszczyńska, Dzieje gospodarcze Polski 
w zarysie do 1989 r., Warszawa 1994, s. 277.
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Zmiany społeczne

Straty ludnościowe z lat 1939–1945 zmniejszyły nacisk 
demograficzny na gospodarkę polską, bowiem ubytek ludno-
ści spowodował zmniejszenie liczby osób bezskutecznie poszu-
kujących pracy. Po wojnie zapoczątkowano przyspieszenie 
rozwoju przez skupienie dyspozycji w rękach politycznego 
centrum, nacjonalizację i zwiększenie tempa akumulacji. Ponie- 
waż jednak, podejmując decyzje ekonomiczne, władze komuni-
styczne kierowały się kryteriami politycznymi i ideologią 
marksistowską (budowa „materialnych podstaw socjalizmu”, 
czyli zbrojenia, oraz dogmat pełnego zatrudnienia), wzrost 
gospodarczy był ekstensywny i okupywany ogromnymi kosz-
tami społecznymi. Marnotrawne wykorzystywanie zasobów 
pracy i surowców, a także z trudem akumulowanego kapitału 
państwowego powodowało ich rosnące niedobory. Wynikały 
one z istoty systemu nakazowo-rozdzielczego, o czym świadczy 
„cudowne” ustąpienie tych niedoborów z chwilą uwolnienia 
gospodarki z więzów tego systemu.

Wojna, okupacja i wprowadzenie ustroju komunistycz-
nego spowodowały istotne zmiany w strukturze społeczeństwa 
polskiego. Już w czasie wojny Niemcy i ZSRR wywłaszczyli 
lub upaństwowili wielki przemysł, zrujnowali i w dużej mierze  
wymordowali polską burżuazję i ziemiaństwo. Wraz z ekstermi- 
nacją Żydów hitlerowcy osłabili kapitał prywatny i drobno-
mieszczaństwo. Dekret PKWN o reformie rolnej z września 
1944 r. zniszczył polskie ziemiaństwo ostatecznie, a ustawa KRN 
o nacjonalizacji przemysłu ze stycznia 1946 r. zlikwidowała 
większą i średnią własność poza rolnictwem. Ludność samo-
dzielna ekonomicznie znalazła się na marginesie życia 
społecznego.
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W rezultacie zniszczeń i zmian w systemie gospodarczo-
-politycznym dokonanych w latach 1939–1950 ukształtowała 
się nowa struktura społeczna Polski. Zgodnie z terminologią 
marksistowską obejmowała ona klasę robotniczą, chłopstwo  
i inteligencję „pracującą”. Grupą ignorowaną w oficjalnych ba-
daniach, a faktycznie dominującą, była partyjna nomenklatura, 
czyli kilkadziesiąt tysięcy osób mianowanych na najwyższe 
stanowiska w państwie z polecenia partii komunistycznej. Byli 
to przede wszystkim członkowie PZPR, ale także, w mniej- 
szej mierze, członkowie fasadowych „stronnictw sojuszni- 
czych”: Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa 
Demokratycznego, zajmujący czołowe stanowiska w minister- 
stwach, zjednoczeniach gospodarczych, dyrektorzy przedsię-
biorstw oraz kierownicy różnych organizacji społecznych, 
politycznych lub kulturalnych nadzorowanych przez partię. 
Grupę tę nazywano często potocznie „właścicielami Polski 
Ludowej” lub „czerwoną burżuazją” z racji uprzywilejowanego 
dostępu do decyzji, a także dóbr trudno osiągalnych przez 
zwykłych obywateli: mieszkań, willi, samochodów, luksuso-
wych artykułów konsumpcyjnych lub wyjazdów zagranicznych. 
Dochody nomenklatury obejmowały nie tylko same pensje, ale 
także rozmaite dodatki reprezentacyjne oraz talony na zakup 
wspomnianych dóbr.

Położenie chłopów, robotników i inteligencji było dość  
zróżnicowane, zważywszy ich stopień uzależnienia od wszech-
potężnego państwa–partii i jego nomenklatury. Nomenklatura 
rekrutowała się ze wszystkich tych trzech grup, początkowo 
głównie spośród chłopów i niewykwalifikowanych robotników, 
z czasem coraz częściej spośród inteligencji, do której szeregów 
wchodzili też liczni przedstawiciele pozostałych grup.

Po wojnie chłopstwo zwiększyło swój stan posiadania 
ziemi i względnie poprawiło swe położenie materialne, choć 
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przez całe dziesięciolecia żyło w niepewności wobec nigdy do 
końca nie zarzuconych komunistycznych planów kolektywizacji 
wsi. Opór przeciw tym planom, czy to w postaci spółdzielni 
produkcyjnych z lat 50., czy późniejszych kółek rolniczych, 
zdeterminował losy chłopstwa w PRL. W 1960 r. liczbę indy-
widualnych rolników, z rodzinami włącznie, oceniano na 12 mln  
osób. Z tej liczby około 13 proc. żyło w gospodarstwach 
poniżej 2 ha, stanowiąc główny rezerwuar klasy robotniczej 
oraz zatrudnionych częściowo w przemyśle, a częściowo we 
własnych gospodarstwach chłoporobotników. Około 24 proc. 
chłopów posiadało wówczas gospodarstwa między 2 i 5 ha,  
17 proc. – gospodarstwa od 5 do 10 ha, a 8 proc. – między  
10 i 15 ha. Rolników gospodarujących na działkach powyżej  
15 ha było 600 tys. (licząc wraz z rodzinami). Ponad połowa 
polskich chłopów była więc drobnymi właścicielami, zależnymi 
ponadto od państwowego systemu zaopatrzenia i skupu oraz 
narzucanych przez państwo cen. Utrzymanie się na roli wyma-
gało w tych warunkach niezwykłych zdolności.

Niewielką, bo liczącą 130 tys. osób, grupę ludności stano- 
wili w 1960 r. rzemieślnicy oraz drobni przedsiębiorcy w prze- 
myśle i handlu, zwani potocznie „prywaciarzami”, a także 
kilkadziesiąt tysięcy osób wykonujących wolne zawody. Ich  
niezależność ekonomiczną ograniczały, podobnie jak indywidu-
alnych rolników, zasady gospodarki nakazowo-rozdzielczej – 
państwowa kontrola cen i płac, przemożny wpływ państwowego 
pracodawcy lub mecenasa oraz nieustanna presja ze strony 
władz, które nastawione były, zgodnie z konstytucją z 1952 r., 
na ograniczanie i wypieranie „klas wyzyskujących”.

Znaczenie robotników pozostawało początkowo ograni- 
czone, gdyż i tak nieliczne polskie ośrodki przemysłu były  
zrujnowane, a część wykwalifikowanych robotników wielko- 
przemysłowych zginęła w czasie wojny. Intensywna industria- 
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lizacja była więc dla komunistów nie tylko celem samym  
w sobie, pozwalającym na rozbudowę „materialnych podstaw 
socjalizmu”, ale także miała w zamyśle wytworzyć „klasę 
robotniczą” w rozumieniu marksistowskim, jako podstawę ich 
rządów. Wyraźnym tego przykładem była budowa wzorcowego 
miasta nowej „klasy robotniczej” w Nowej Hucie, tworzonej  
jako przeciwwaga dla pobliskiego, inteligenckiego Krakowa. 
W 1960 r. liczbę przemysłowej klasy robotniczej oceniano już 
na 6,4 mln osób. Najemnych pracowników w rolnictwie, czyli 
pracowników „uspołecznionego” rolnictwa, było wówczas około  
1,2 mln, a najemnych pracowników umysłowych – 700 tys. osób. 
Doliczając do tego ich rodziny, w 1960 r. pracownicy najemni 
państwa stanowili już większość ludności w Polsce18.

Wszystkie warstwy społeczne w Polsce poniosły ogrom-
ne straty w wyniku wojny i emigracji. Szczególnie dramatyczne 
skutki miały straty wśród inteligencji, stosunkowo większe niż 
w innych grupach społecznych. Rezultatem tych strat, a także 
doświadczeń wojennych, było dramatyczne osłabienie wartości 
obywatelskich w społeczeństwie. Wprowadzenie systemu ko-
munistycznego i związana z tym rewolucja społeczna, oparta 
na zasadach nienawiści klasowej, dopełniły owego procesu, 
atomizując społeczeństwo oraz premiując cwaniactwo, cham-
stwo, karierowiczostwo, cynizm i znieczulicę społeczną. Zja-
wiska te hamowane były przez wpływ Kościoła katolickiego, 
który, zgodnie ze swoją misją, nawoływał do poszanowania ży-
cia, rodziny, własności i pracy, a więc wspierał także uczciwość 
w życiu codziennym. Choć ostateczny wynik ścierania się 
wpływów systemu i Kościoła w dziedzinie moralności trudno 
ocenić, warto się zastanowić, jak wyglądałoby morale Polaków 
bez wpływu Kościoła.

18 Wszystkie dane wg: Rocznik Statystyczny, 1961, s. 13, 26, 31 i 41.

97
7 − Polski wiek XX

Przekształcenia sPołeczne i gosPodarcze W Polsce W latacH 1944–1989



Przez cały okres PRL ludność Polski rosła w dość szyb-
kim tempie. O ile w 1945 r. ludność Polski w nowych granicach 
wynosiła niecałe 25 mln osób, o tyle w 1960 r. – 29,8 mln,  
w 1970 r. – 32,6 mln, a w 1980 r. – 35,7 mln, przy czym przyrost 
naturalny ludności miał tendencję malejącą i był ograniczany 
przez aborcję, legalną od końca lat 50. Ocenia się, że w okresie 
obowiązywania prawa do aborcji na życzenie dokonano w Polsce 
około 4,6 mln zabiegów usunięcia płodu19. 

Industrializacji towarzyszyła stopniowa urbanizacja lud-
ności. Od połowy lat 60. ponad połowa Polaków mieszkała już 
w miastach. Społeczeństwo polskie było przez cały okres PRL 
dość młode ze względu na wysoki przyrost naturalny. O ile  
w 1960 r. osoby poniżej 19 lat stanowiły 40,0 proc. ludności, o tyle 
w 1970 r. – 37,0 proc. Później odsetek ten nieco zmalał. Malała 
też powojenna przewaga liczby kobiet nad liczbą mężczyzn.  
W związku z powojennym przesunięciem granic ludność Polski 
była w czasach PRL znacznie bardziej homogeniczna pod wzglę-
dem narodowościowym i religijnym niż przed wojną. W 1970 r. 
około 93 proc. ludności stanowili katolicy obrządku łacińskiego, 
Polacy zaś stanowili ponad 95 proc. ludności kraju. W czasach 
PRL Polskę opuściło kilkadziesiąt tysięcy Żydów, którzy prze- 
żyli wojnę w ZSRR lub zostali uratowani z Holokaustu na tere- 
nie okupowanej Polski. Pozostało zaś niecałe 200 tys. Biało-
rusinów, zamieszkujących głównie Białostocczyznę, podobna 
liczba Ukraińców rozrzuconych po kraju w ramach karnych 
deportacji z 1947 r. znanych jako akcja „Wisła”, a także mniej-
sze liczby Litwinów, Czechów i Słowaków. Wbrew założeniom 
komunizmu, ludność PRL stała się więc w wyniku zmian granic 
w przeważającej mierze katolicka, co utrudniało planową lai-
cyzację kraju.

19 R. Johnston, Summary of Registered Abortions Worldwide through October 
2005, http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/wrjp337sd.html
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Mimo ekstensywnego rozwoju gospodarczego, położe- 
nie materialne społeczeństwa polskiego poprawiało się bardzo 
powoli. Najlepsze pod tym względem były późne lata 50.  
i początek lat 70. Stopniowo, choć w tempie wolniejszym niżby 
to wynikało z oficjalnych danych o wzroście gospodarczym, 
poprawiały się warunki mieszkaniowe oraz wyżywienie lud-
ności. Nagłe pogorszenie się zaopatrzenia, wydłużenie się kole- 
jek i kryzys społeczny z drugiej połowy lat 70. wiązały się  
z załamaniem gospodarczego „cudu gierkowskiego”. Dla więk- 
szości Polaków fakt, że 30 lat po wojnie władze musiały 
przywrócić system zaopatrzenia kartkowego oraz że mimo 
poniesionych nakładów inwestycyjnych, wyrzeczeń społecznych 
oraz samozadowolenia władz („propaganda sukcesu”) stopa ży- 
ciowa zaczęła spadać, był przyczyną poważnych frustracji. 
Pogłębiający się kryzys z końca lat 70. spowodował wzrost 
polaryzacji dochodów, standardu materialnego i postaw społecz- 
nych. Korzystająca z dobrodziejstw systemu kasta „nomenkla-
tury” i masy karierowiczów usiłujących wejść do tej grupy, 
gotowe były płacić za względny dobrobyt cenę całkowitego 
posłuszeństwa wobec władzy, której polityka i oficjalna propa-
ganda brzmiały coraz bardziej niedorzecznie. Powszechnie 
spotykaną w tych kręgach postawą było rozdwojenie jaźni lub 
cynizm. Władzom wydawało się, że podobną reakcję samo- 
zadowolenia i posłuszeństwa wywoła w społeczeństwie wzrost  
stopy życiowej. Tymczasem Polacy dążyli także do zaspokojenia 
innych celów – poczucia sensu, sprawiedliwości, bezpieczeństwa  
i poszanowania godności. Zderzenie kryzysu z końca lat 70.  
z tymi aspiracjami było szczególnie dotkliwe. Wyzwoliło z całą  
mocą obserwowane i dawniej zjawiska negatywne – lekcewa- 
żenie pracy, złodziejstwo i bezmyślność – ale także wywołało  
odruch protestu, który doznał potężnego wsparcia w wyniku 
wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża w październiku 
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1978 r. oraz jego pielgrzymki do Polski w czerwcu 1979 r.,  
którą niektórzy badacze nazywają początkiem nowego społe-
czeństwa obywatelskiego w Polsce.

Po raz kolejny, podobnie jak w 1956 r. i 1970 r., najsilniej 
wyraziły się protesty społeczne w strajkach robotniczych. 
Paradoksalnie więc, „klasa robotnicza”, która miała stanowić 
podstawę władzy komunistycznej, stała się jej adwersarzem. 
Tym razem jednak ruch protestu był niezwykle silny, a reakcje 
władz – słabe i nieudolne. Strajki letnie 1980 r. przeistoczyły 
się w masowy strajk generalny na Wybrzeżu. Powstały trzy 
Międzyzakładowe Komitety Strajkowe: w Gdańsku, Szczecinie 
i śląskim Jastrzębiu, które wynegocjowały porozumienia z wła- 
dzami, na mocy których zgodziły się one na powołanie nieza-
leżnych związków zawodowych. Po siedemnastu dniach od 
podpisania tych porozumień, na zjeździe delegatów komitetów 
strajkowych w Gdańsku, 17 września 1981 r. powołano do 
życia ogólnopolski NSZZ „Solidarność”. Okazało się bowiem, 
że zdolności do improwizacji i organizacji obywatelskiego 
sprzeciwu nie zanikły w społeczeństwie, z którego 9 mln osób 
znalazło się wkrótce w szeregach „Solidarności”.

Wprowadzenie stanu wojennego przez gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego w grudniu 1981 r. oraz lata, które nastąpiły potem,  
przyniosły traumatyczne przemiany w społeczeństwie polskim  
i w świadomości Polaków. Nadzieje z początku dekady, których  
kulminacją było powstanie „Solidarności”, wiązały się z odro-
dzeniem poczucia wspólnoty społecznej opartej na wartościach. 
Stan wojenny zadał tym nadziejom potężny cios. Stopniowo 
narastało poczucie beznadziejności i zwątpienie w sens postaw 
obywatelskich, a nawet rozpad więzi powstałych w latach 1980–
1981. Wraz z rozkładem władz komunistycznych przybliżało 
się odzyskanie niepodległości, ale jednocześnie upowszechniały 
się lęki rodzące agresję w stosunkach międzyludzkich, masową 
emigrację, wzrost przestępczości i liczby samobójstw. 
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Ludność Polski wzrosła w 1989 r. do 38,0 mln osób, przy 
czym w miastach mieszkało ponad 61 proc. mieszkańców. Na 
skutek pauperyzacji i przemian obyczajowych zmniejszyła 
się liczba nowo zawartych małżeństw na 1000 mieszkańców, 
natomiast liczba rozwodów wzrosła tylko nieznacznie. Przyrost 
naturalny zmalał z 9,6 promili w 1980 r. do 4,8 promili w 1989 r. 
Według oficjalnych danych w latach 1981–1989 wyemigrowało  
z Polski około 270 tys. osób, jednak faktycznie liczba emigran-
tów była prawdopodobnie trzykrotnie większa20. Zagrożenia lat 
1980–1981, stan wojenny i okres beznadziejności lat 1983–1989 
kosztował Polskę odpływ tysięcy najbardziej dynamicznych 
przedstawicieli młodego pokolenia, z których tylko niektórzy 
zdecydowali się na powrót po 1989 r. 

Po przełomie

Upadek komunizmu odsłonił prawdę o gospodarce i społe- 
czeństwie polskim. Paradoks sytuacji polegał na tym, że pomimo 
czterdziestu lat komunistycznej industrializacji główne proble-
my strukturalne gospodarki polskiej uległy niewielkim zmianom. 
Reforma systemowa, rozpoczęta pod koniec 1989 r. pod kie-
rownictwem wicepremiera Leszka Balcerowicza, oparta na os- 
trych środkach deflacyjnych, nie mogła nie pogłębić załamania 
produkcji i dochodu narodowego. W 1991 r. tendencja spadkowa 
w produkcji i dochodzie narodowym utrzymała się w związku 
z wtórnymi efektami wcześniejszego załamania (bezrobocie 
i spadek chłonności rynku), a także w wyniku uwarunkowań 
zewnętrznych. Zahamowanie spadku nastąpiło w 1992 r., a od 
tej pory trwał nieprzerwany rozwój gospodarczy. Polski produkt 
krajowy brutto przekroczył jednak poziom z 1978 r. dopiero  
w 1998 r.
20 Rocznik Statystyczny, 1991, s. XXV i 55.
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Choć załamanie gospodarcze związane z upadkiem sys-
temu komunistycznego w Polsce było względnie mniej bolesne 
niż klęski, jakie dotknęły Polskę podczas I i II wojny światowej, 
to psychologiczny wstrząs, który był z nim związany, można 
porównać z tymi dwoma przypadkami ze względu na to, że 
w 1989 r. Polska nie wyłaniała się z odmętów wojny, lecz  
z niesprawnego, niesprawiedliwego i niesuwerennego systemu 
politycznego. Nawet jeśli dla większej części społeczeństwa 
sytuacja gospodarcza po 1989 r. była dotkliwa i nawet jeśli 
pamiętać, że odczucia w tym względzie są zawsze subiektywne, 
sytuacja ta była znacznie lepsza niż w latach 1918–1920 oraz 
1944–1945.

Przebudowę systemu nakazowo-rozdzielczego rozpoczęto 
dopiero wtedy, gdy uległ on rozkładowi, czego skutkiem była 
fatalna sytuacja rynkowa, przejawiająca się w powszechnych 
brakach oraz szalejącej inflacji. W związku z tym zarówno 
skala problemu racjonalizacji gospodarki przez prywatyzację, 
jak i złożoność tego problemu były nieporównanie większe niż  
w 1918 r., gdy struktura własności nie uległa w zasadzie więk-
szym zmianom. O ile wówczas niejednokrotnie myślano o re- 
dystrybucji własności lub upaństwowieniu niektórych jej kate- 
gorii, a po 1944 r. komuniści dokonali całkowitej niemal 
nacjonalizacji, o tyle po 1989 r. podstawowym dylematem 
strukturalnym była prywatyzacja gospodarki. 

Po 1989 r., zamiast komunistycznych niedoborów siły  
roboczej, wystąpiło bezrobocie strukturalne, a niedobory produk- 
cji, na przykład węgla, zamieniły się w konieczność jej ograni-
czania. Zmiana systemowa ujawniła jednak ukryte mankamenty 
strukturalne naszej gospodarki: niewielkie rozmiary rodzimych 
źródeł akumulacji kapitału, nadwyżki siły roboczej i względnie 
niską chłonność rynku wewnętrznego. Problemy te stawiały 
Polskę w niekorzystnej sytuacji na starcie do Unii Europejskiej. 
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Głównym atutem Polski były i są względnie niskie koszty 
produkcji przy względnie wysokiej wydajności pracy. Owa 
względna konkurencyjność polskiej siły roboczej zależeć miała 
jednak od napływu kapitału i nowoczesnych technologii oraz 
poprawy organizacji i morale pracy. Z wyzwaniami tymi radziła 
sobie gospodarka polska w latach 90. nieźle, mimo rosnącego 
uzależnienia od kapitału zagranicznego oraz rodzimych 
oligarchów. 

Transformacja systemowa rozpoczęła się nie tylko w wy- 
niku wyczerpania gospodarki, zaniku kontroli radzieckiej i spad- 
ku determinacji partii w obronie status quo, ale także w warunkach 
głębokiego kryzysu społecznego, będącego rezultatem ponad 
dziesięciu lat pogłębiających się trudności gospodarczych oraz 
marazmu okresu stanu wojennego. Początek transformacji sy- 
stemu gospodarczego ożywił nadzieje i aktywność sporej części  
społeczeństwa, jednak recesja transformacyjna lat 1989–1992,  
a także stosunkowo powolny wzrost przeciętnej stopy życiowej  
nasilały zjawisko odwrotne – postawy niewiary w korzyści  
płynące z transformacji oraz frustracje związane z nieprzy- 
stosowaniem się do gospodarki rynkowej.

Z punktu widzenia szans rozwojowych polskiej gospo-
darki, zwracało uwagę gorsze niż po I wojnie światowej morale 
pracy. Skłonność Polaków do wysiłku wydaje się dziś na ogół 
mniejsza od ich skłonności do konsumpcji. Jest to między innymi 
związane ze zniszczeniem w ostatnich dwóch pokoleniach 
gotowości do podejmowania ekonomicznych wyzwań stojących 
przed każdym człowiekiem oraz z pojawieniem się atrakcyjnych, 
zachodnich wzorców konsumpcyjnych. Przeciętny Polak ma 
dziś stosunkowo dużą łatwość obserwowania, jak żyje się  
w krajach wysoko rozwiniętych, nie orientując się, jak wiele 
czasu i wysiłku kosztowało Zachód osiągnięcie wysokiego 
standardu konsumpcji. W wyniku doświadczeń „socjalizmu 
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realnego” Polacy szczególnie często oczekują indywidualnych 
korzyści przy przerzucaniu ryzyka i odpowiedzialności na 
państwo lub społeczeństwo. Z problemami tymi wiąże się niski 
poziom uczciwości w życiu gospodarczym. Nie są to cechy, 
które przyspieszają marsz ku sprawnej, dynamicznej gospodarce 
rynkowej, a być może okażą się jej hamulcami. Dla przeciwwagi 
należy jednak także wspomnieć o zaradności i zdolności adap-
tacyjnej innej części Polaków, zwłaszcza młodszego pokolenia. 
Jakie cechy przeważą w społeczeństwie polskim po upadku 
komunizmu – pokaże przyszłość.

Nowym zjawiskiem związanym z demokratyzacją życia  
politycznego pod koniec lat 80. był wzrost aktywności mniej-
szości narodowych. Dotyczyło to mniejszości niemieckiej na  
Śląsku, białoruskiej na Białostocczyźnie oraz ukraińskiej, roz-
proszonej po całym kraju. Struktura wyznaniowa i zawodowa 
społeczeństwa polskiego nie uległa większym zmianom, nato-
miast wraz z przeobrażeniem systemu politycznego nastąpiły 
przemiany struktury społecznej. Znikła warstwa „nomenklatu-
ry”, która w pewnej części przeistacza się w klasę drobnych  
i średnich przedsiębiorców. Grupę tę zasilać zaczęli też nieliczni 
powracający z własnym kapitałem emigranci. Nastąpiło też  
przyspieszenie ruchu kadrowego w administracji oraz organiza-
cjach społecznych i politycznych, co było zjawiskiem bez wąt-
pienia pozytywnym, ale z drugiej strony pobudzało ambicje 
ludzi nie zawsze przygotowanych do służby publicznej.

Pod względem długości trwania życia i przeciętnej zdro-
wotności Polska nadal znajdowała się na jednym z ostatnich 
miejsc w Europie. Niezdrowy tryb życia, przepracowanie u jed- 
nych, frustracje związane z zagrożeniem bezrobociem u dru-
gich, a także choroby społeczne – alkoholizm, nikotynizm oraz  
narkomania – wszystko to obniżało fizyczną i psychiczną 
odporność społeczeństwa na przeciwności. Napięcia związane 
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z szybkimi zmianami instytucjonalnymi, upadkiem autorytetów, 
niepewnością ekonomiczną, wzrostem przestępczości oraz ros- 
nącymi aspiracjami konsumpcyjnymi pobudzanymi przez 
reklamę negatywnie oddziaływały na życie rodzinne i stosunki 
międzyludzkie. Wszystkie te zjawiska nazywano czasem nerwicą 
transformacyjną.

Po latach transformacji systemowej nastroje społeczne 
są nadal zróżnicowane. Mimo wysokiego poziomu frustracji 
społecznych dały się też zauważyć, zwłaszcza w młodszym 
pokoleniu, pozytywne zmiany w postawach – większy szacunek 
dla pracy, wykształcenia i kompetencji, a także bardziej 
praktyczny stosunek do celów życiowych. W atmosferze du-
chowej lat 90. widać było głębokie ślady komunizmu, ale także 
iluzji wolnościowych. Część Polaków, zarażonych dawniej 
„jedynie słuszną doktryną” komunistyczną lub czerpiących 
z jej krzewienia korzyści, została osierocona przez śmierć 
systemu i mniej lub bardziej cynicznie nadużywała liberalnych 
haseł i praw. W dużej mierze zanikła pamięć o absurdach  
i niesprawiedliwości dawnego systemu, a pojawiła się nostalgia 
za czasami PRL, w których trudno było coś osiągnąć, ale  
w których wymagano tylko posłuszeństwa i bierności. Niek-
tórzy przywódcy inteligenckiej opozycji demokratycznej dawali  
się ponosić złudzeniu wolności bez odpowiedzialności, rozgrze-
szając nieskruszonych winowajców z dawnych lat. Dla rzesz 
robotników, urzędników i chłopów wolność kojarzyła się głów- 
nie z potrzebami materialnymi. Odzyskana swoboda wywołała 
więc liczne problemy. Większość społeczeństwa, przyzwycza-
jona do rozmaitych ograniczeń, nie była gotowa do akceptacji 
tych, które wynikały z zasad współżycia społecznego, traktując 
je jako efekt prześladowań ze strony osób lub grup o przeciwnych 
przekonaniach. W ideowym zamieszaniu mieszano hierarchię 
wartości, nierzadko negując je w ogóle.
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Okres transformacji systemowej przyniósł kryzys kultu-
rowy. Szybkim zmianom ulegały dotychczasowe role społeczne 
i autorytety. Ze strony elit umysłowych zabrakło wizji. Wielu 
twórców poszukujących w stanie wojennym wartości i walczą-
cych ze złem porzuciło aksjologię, idąc za postmodernistycznym 
relatywizmem i moralnością konwencjonalną. Początek XXI w. 
przyniósł więc Polsce nie tylko niepodległość i demokrację, ale  
i kryzys tożsamości. Obserwuje się ogromne braki w świadomo-
ści obywatelskiej: ignorowanie dobra wspólnego, popularność 
przekonania, że można stale z niego brać więcej niż się daje,  
a nawet, że nie ma ono w ogóle konkretnego wymiaru, negację 
powszechnych norm postępowania w myśl porzekadła „punkt 
widzenia zależy od punktu siedzenia”, a także brak wyczucia 
hierarchii ważności różnych celów i logicznej spójności poglą-
dów. Przykładem mogą być dramatyczne tyrady w obronie wol-
ności jednostki do postępowania według własnego widzimisię 
oraz równie dramatyczne lamenty nad upadkiem moralności 
i narastaniem poczucia zagrożenia. Wolność pozostaje więc 
największym wyzwaniem dla Polaków.
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