
	 	 	

	

Aleksander Smolar1, Perspektywy Europy Środkowo- Wschodniej2, „Aneks”, 1988, nr 50, s. 

3–26. 

Hasła przedmiotowa: Europa Środkowa, Europa Wschodnia, Europa po upadku 

komunizmu, reformy. 

 

 

 

1. Europa ś rodkowo-wschodnia i Europa  

Jak daleko odeszliśmy od Zachodu – w świadomości, w reakcjach, zachowaniach 

prywatnych i publicznych? Jak bardzo zsowietyzowała się nasza gospodarka i stosunek 

do pracy? Na ile komunizm odcisnął na nas piętno? Czy stanowimy ciągle część  Europy? 

Te niespokojne pytania często padają w środkowo-europejskich dyskusjach. Gdy jest 

lepiej – rzadziej; gdy jest gorzej – częściej. Czasem nawet zdawać  się może, że kraje te 

nie pozostają w tyle, lecz wyprzedzają Zachód, że to one wyznaczają drogi 

historycznego rozwoju Europy. Tak wydawało się niejednemu Węgrowi w 1956 roku, 

wielu Czechom i Słowakom podczas Praskiej Wiosny, licznym Polakom 

współtworzącym „Solidarność”. W tych momentach odzyskiwali na krótko poczucie 

pełnoprawnego uczestnictwa w historii, zamiast jakże częstego uczucia, że są jej 

ofiarami.  

Dla mieszkańców środkowo-wschodniej Europy owe niespokojne pytania mają 

znaczenie zasadnicze, dotykają ich historycznej i kulturowej osobowości. Ich istotność  

wynika nie tylko (choć  przede wszystkim) z tego, co Kundera nazwał – „porwaniem 

Europy”: część  kontynentu geograficznie centralna, duchowo i kulturowo zachodnia – 

została w następstwie drugiej wojny światowej przytroczona politycznie do Wschodu. 

Problem ma jednak równie głębsze historyczne korzenie. Przyglądając się na mapie 

granicom królestwa Karolingów z ósmego wieku, trudno nie dostrzec, jak 

zdumiewająco pokrywają się z linią dzielącą Europę na dwa regiony, podążające siedem 

wieków później innymi drogami rozwoju: ku kapitalizmowi na zachodzie i drugiemu 

poddaństwu na wschodzie. Tę samą prawie granicę – nazwijmy ją jałtańską – 

odnajdujemy po pięciu stuleciach, w wieku dwudziestym. Tymczasem Zachód posuwał 

się na wschód albo cofał się, pozostawiając ziemie Europy środkowej, niepewne swojej 

osobowości i przynależności, pod sprzecznymi wpływami Wschodu i Zachodu. Ci, 

którzy rewindykują zachodniość  tych ziem, podkreś lają rolę zachodniego 

chrześcijaństwa, Renesansu, Odrodzenia, prawa rzymskiego... Sceptycy kładą nacisk na 
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wieczne odrębności tej części kontynentu, większe czy mniejsze, zależnie od kraju. 

Przypominają słabe społeczeństwo cywilne i niedorozwój klasy średniej, brak 

zakorzenienia instytucji kontraktu, wątłość  tradycji reprezentacji stanowych i 

autonomii miast. Jednym słowem, w kulturze, w wierzeniach, w snach region ten był 

zawsze znacznie bardziej zachodni niż  w swoich materialnych podstawach, 

społecznych instytucjach, politycznej organizacji, nawet jeżeli z czasem dystans ten się 

pomniejszał.  

Czy nie nastąpił więc, z przypadku historii, układu sił, tego, co się symbolicznie 

nazywa „Jałtą”, powrót do tradycyjnego podziału kontynentu choć  w formie tragicznie 

groteskowej? Jak przez wieki mamy i obecnie bardzo zachodnią kulturę, twórców - 

Miłosz, Gombrowicz, Kundera, Ionesco, Herbert, Kołakowski – którzy nie tylko 

dowodzą europejskości swych biednych, małych narodów, ale pobudzają świadomość  

europejską uprzywilejowanych, zachodnich sąsiadów. Trudno te nie wspomnieć  w tym 

kontekście o roli Jana Pawła II i jego wysiłkach umocnienia duchowej jedności Europy 

w oparciu o dziedzictwo chrześcijaństwa. Równocześnie – od strony ciała, nie ducha – 

kraje te zdają się być  coraz bardziej przykute do wschodu, reprezentowanego w 

nowym historycznym wcieleniu przez Związek Radziecki. Prymitywizm opartych na 

przemocy instytucji politycznych i społecznych, ubóstwo i szpetota tworzonej tu 

cywilizacji materialnej zdają się coraz bardziej oddalać  te kraje od Zachodu. Dusza 

anielska i czerep rubaszny? Czy nie jest to właśnie dzisiejszy obraz Europy zwanej 

przez zawodowych mitotwórców – środkową?  

Zajmuję się czerepem, nie duszą. Interesuje mnie problem polityki, gospodarki, 

organizacji społeczeństwa. Chciałbym zarysować  zasadnicze tendencje rozwoju oraz 

wskazać  czynniki sprzyjające i utrudniające posuwanie się tych krajów ku Europie, ku 

jej modelowi polityki, gospodarki, życia społecznego. Nie jest to esej historyczny. Nie 

chodzi mi te o ukazywanie odmienności – bardzo skądinąd istotnych – występujących 

między różnymi krajami regionu. Tekst ma bardziej charakter analityczny. Myś lę 

szczególnie o dwóch krajach: Polsce i Węgrzech. Wyprzedzają one pozo stałe kraje 

środkowo-wschodniej Europy w modyfikowaniu tradycyjnych struktur typu 

sowieckiego, chociaż  różne są ich historie i siły sprawcze zmian, inna te obecna 

sytuacja. Można by powiedzieć , iż  przewrotnie, za radą Lenina, szukam najsłabszych 

ogniw sowieckiego socjalizmu, ponieważ  to one decydują o odporności całego 

łańcucha. Interesuję się głównie Polską i Węgrami również  dlatego, iż  stanowią one 

swoiste pole eksperymentowania, tworzą wzorce, które oddziałują później na inne 

państwa bloku, w tym i na Związek Radziecki.  

2. Dynamika upadku  

Ustanawianie władzy komunistycznej opisuje się często jako proces 

przełamywania wielorakich barier stojących na jej drodze. Tradycje, wierzenia, 

moralność , prawo, stowarzyszenia i instytucje państwowe, partie polityczne i związki 



	 	 	

	

zawodowe, przedsiębiorstwa prywatne i municypalne – są świadomie niszczone bądź  

poddane brutalnej presji, aby podporządkować  je celom grupy rządzącej. Unicestwia 

się procesy rynkowe, demokrację polityczną, autonomię jednostek, grup, kultury, religii 

i nauki.  

System ten zdawał się stwarzać  nieznane w historii moż liwości mobilizacji 

zasobów ludzkich i materialnych dla osiągania celów stawianych przez władzę 

komunistyczną. Z czasem jednak pojawiały się coraz ostrzejsze ograniczenia, będące 

jego własnym wytworem i powodujące jego postępujący paraliż . Przekształcanie 

społeczeństwa, przyśpieszenie rozwoju gospodarczego i zapewnienie stabilności 

politycznej stają się coraz trudniejsze do osiągnięcia. W małych krajach środkowo-

wschodniej Europy problem przybiera rozmiary bardziej jeszcze dramatyczne ni w 

ZSRR, większa jest tu zarazem groźba stagnacji i wybuchu.  

Przyjrzyjmy się, z konieczności pobieżnie, problemom narastającym w czterech 

dziedzinach zasadniczych dla globalnej oceny dokonań każdego systemu społeczno-

politycznego: regulacji, produkcji, dystrybucji i uprawomocnienia panującego porządku.  

Mówiąc o regulatywnych funkcjach systemu, mam głównie na myś li cały układ 

instytucji, które wyznaczają cele, kontrolują, mobilizują i integrują społeczeństwo w 

krajach komunistycznych. Kręgosłupem jest tu oczywiście partia komunistyczna i 

aparat władzy (nomenklatura). Efektywność  hierarchicznie zintegrowanego poprzez 

biurokrację społeczeństwa od początku była ograniczona i dotyczyła tylko 

priorytetowych celów władzy. Nie raz podziwiano wysoką stopę wzrostu, którą kraje te 

osiągały nie bacząc na koszty, jakie przyszło ponosić  pokoleniom ówczesnym i, jak się 

okazało, również  przyszłym.  

Trudności mnożyły się w miarę rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Im mniej 

terrorystyczne były metody rządzenia, tym bardziej system okazywał się niesprawny. 

Komplikujący się organizm społeczny coraz trudniej było kontrolować  i programować . 

Wzmagała się – przyjmując różne formy i intensywność  – presja wydziedziczonych, 

pozbawionych praw społeczeństw. Ponadto poczucie bezpieczeństwa grup 

uprzywilejowanych powodowało wzrost ich aspiracji. Pragnęły nie tylko zapewnić  

sobie i swojej rodzinie komfort materialny, ale także cieszyć  się prestiżem społecznym. 

Innymi słowy, grupa społeczna, która miała spełniać  rolę narzędzia kontroli, mobilizacji 

i transformacji społeczeństwa, w nowych warunkach aspiruje coraz bardziej do roli 

grupy o charakterze klasowym. We wszystkich krajach regionu występuje tendencja do 

prywatyzacji zbiorowego przywileju. Mnożą się zjawiska patologiczne, które w skrajnej 

postaci pozwalają mówić  o kleptokracji. Tak było w Polsce lat siedemdziesiątych. W 

Rumunii (podobnie jak, poza Europą, w Korei Północnej) widać  dążenie do 

ustanowienia socjalizmu dynastycznego. 

 W wyniku postępujących zmian w aparacie władzy oraz dezintegracji świata 

instytucji malała efektywność  systemu regulatywnego. Jest on w coraz mniejszym 

stopniu w stanie spełniać  podstawowe funkcje, do których został powołany.  



	 	 	

	

Przez wiele lat przywódcy komunistyczni żyli w błogim przekonaniu, iż  w 

dziedzinie produkcji dokonują engelsowskiego skoku „z królestwa konieczności do 

królestwa wolności”. Wystarczy przypomnieć  sławne deklaracje Chruszczowa3 i plany 

wyprzedzenia Ameryki. Antoni Novotny4, ówczesny dyktator Czechosłowacji, martwił 

się pod koniec lat 50-ych, co partia zrobi z powiększającym się dynamicznie dochodem 

narodowym (pisał o tym ostatnio Vasil Bilak5, członek Biura Politycznego partii 

czechosłowackiej). Podróż  do królestwa wolności zakończyła się żałośnie w 

ekonomicznym królestwie konieczności, gdzie różne cele konkurują o coraz bardziej 

drastycznie ograniczone środki: konsumpcja z inwestycjami, wydatki zbrojeniowe z 

budownictwem mieszkaniowym, ochrona środowiska z budową infrastruktury. 

Marnotrawstwo i wrodzona nieefektywność  systemu dramatycznie pogłębiają 

rozmiary zjawiska.  

Problemy narastały od początku lat 60-ych. Mnożyły się ograniczenia, wąskie 

gardła, trudności. Osiągano wysoką stopę wzrostu tak długo, jak długo dysponowano 

poważnymi rezerwami siły roboczej, ziemi, jak długo można było zapewnić  wysokie 

przyrosty kapitału spychając w dół poziom konsumpcji. Z czasem jednak zmniejszała 

się ilość  wolnej siły roboczej, ziemi, coraz trudniej było utrzymać  wysoką stopę wzrostu 

inwestycji. Zbiurokratyzowane, nieelastyczne gospodarki okazały się niezdolne do 

przekształcania się w wyniku procesu, który Józef Schumpeter6 nazwał kiedyś  

„twórczym niszczeniem”.  

Wraz z upływem czasu pojawiały się nowe ograniczenia, będące następstwem 

stylu rozwoju. W Polsce, Czechosłowacji, NRD czy Rumunii katastrofa ekologiczna nie 

należy już  niestety do sfery fantastyki naukowej. Czynnik ten wpływa dodatkowo na 

ograniczenie potencjału rozwojowego środkowo-wschodniej Europy. Nie mówiąc o 

dramatycznych skutkach zdrowotnych.  

Zasadniczym czynnikiem ograniczającym tradycyjny komunistyczny styl 

rozwoju jest postawa narodów środkowo-wschodniej Europy. Zapewnienie minimum 

stabilności społecznej i politycznej wymaga liczenia się w coraz większym stopniu z 

potrzebami ludności.  

Kraje, których elity rządzące tak niedawno jeszcze aspirowały do zajęcia 

pierwszego miejsca w biegu ku przyszłości, ustępują dzisiaj nie tylko wysoko 

rozwiniętym krajom Zachodu i nowym państwom przemysłowym Azji południowo-

wschodniej, ale również  dynamicznie, choć  w konwulsjach zmieniającej się Ameryce 

Łacińskiej. Środkowo-wschodnia Europa, niezdolna do konkurencji na rynkach 
																																																													
3 Nikita Chruszczow (1894–1971) – sowiecki polityk komunistyczny, I sekretarz KC KPZR w latach 
1953–1964, premier ZSRR w latach 1958–1964. 
4 Antonín Novotný (1904–1975) – czeski i czechosłowacki działacz komunistyczny, I sekretarz 
Komunistycznej Partii Czechosłowacji w latach 1953–1968, prezydent Czechosłowacji w latach 1957–
1968. 
5 Vasil Biľ ak (1917–2014) – słowacki działacz komunistyczny, sekretarz generalny Komunistycznej 
Partii Słowacji 1968. 
6 Joseph Schumpeter (1883–1950) – austriacki ekonomista. 



	 	 	

	

światowych, wypada stopniowo z międzynarodowego podziału pracy. W rezultacie 

coraz bardziej jest skazana na chłonny rynek radziecki. Pogłębiające się gospodarcze 

uzależnienie od Moskwy jest więc nie tylko następstwem świadomej polityki 

imperialnej, lecz również  skutkiem zacofania, szczególnej implozji gospodarczej bloku.  

Coraz ostrzejsze ograniczenia strukturalne pojawiają się również  w systemie 

dystrybucji. Podział „dóbr społecznych” – pozycji, dochodów, prestiżu – stanowił po 

wojnie podstawowe narzędzie zdobywania poparcia społecznego dla władzy 

komunistycznej. U jej początków dobra te były prawie nieograniczone. Wojna 

przetrzebiła klasy średnie i wyższe w większości krajów, o których mowa. Przyczyniło 

się do tego wymordowanie Żydów, wyrzucenie Niemców, polityka eksterminacji elit 

prowadzona zarówno przez Rzeszę, jak i ZSRR (mord katyński, masowe wywózki na 

Sybir), emigracja na Zachód, powojenna eliminacja fizyczna, czy tylko społeczna, grup 

przed wojną uprzywilejowanych etc. Tę pustkę władze zaludniały nowymi elitami, 

tworzonymi świadomie w myś l kryteriów politycznych. Dynamicznie rozrastająca się, 

wszechobecna biurokracja, przede wszystkim jednak masowa industrializacja 

realizowana z sowieckim rozmachem, brutalnością i jednostronnością stwarzała 

ogromne moż liwości awansu dla ludzi z dołów społecznych.  

Już  jednak od początku lat 60-ych stało się widoczne, że rezerwy się wyczerpują 

i maleje ilość  dóbr, którymi można arbitralnie dysponować . Osłabła mobilność  

społeczna, którą uważano – wraz z tempem wzrostu gospodarczego – za jedno z 

zasadniczych osiągnięć  socjalizmu, dowód jego społecznego demokratyzmu. Okazało 

się, że system ten nie jest w stanie zapewnić  większych szans awansu społecznego 

dziecku chłopskiemu czy robotniczemu niż  kapitalistyczny Zachód. Raczej przeciwnie. 

Prowadzi to coraz wyraźniej do odtwarzania się klas społecznych i ich stabilizacji. 

Warto z tego punktu widzenia przyjrzeć  się robotniczym elitom przywódczym 

wyłonionym w okresie legalnej „Solidarności”. Poza nielicznymi robotnikami, 

należącymi jeszcze do pokolenia „awansu społecznego”, dominuje generacja 

robotników młodych, dobrze wykształconych, wychowanych w kulturze przemysłowej, 

którzy mimo niewątpliwie wysokiego poziomu, dynamizmu i zdolności przywódczych 

pozostali w swojej klasie. „Solidarność” była częściowo następstwem zablokowania 

perspektyw awansu społecznego. Chociaż  oczywiście nie tylko.  

Kryzys w sferze dystrybucji ma wiele źródeł. Narastające trudności gospodarcze 

zmuszają do uwzględnienia w większym stopniu kryteriów racjonalności ekonomicznej 

kosztem celów czysto politycznych. W tym kierunku oddziałuje też  rosnąca presja 

społeczna. Kryzys prowadzi do uszczuplenia ilości „nagród”, którymi władza może 

dysponować . Stąd osłabienie zdolności kontroli opartej na kupowaniu lojalności i 

dyspozycyjności. Wraz z pogłębianiem się społecznej alienacji maleje i tak niezbyt 

wielka wartość  oficjalnych honorów.  

Również  więc w dziedzinie dystrybucji obserwujemy pogłębiający się paraliż  

systemu, ograniczenie pola swobody grupy rządzącej.  



	 	 	

	

Na pozór rzecz przedstawia się inaczej w sferze symbolicznej – uprawomocnienia 
panującego ustroju. Wraz z upływem czasu następowało „wychłodzenie” ideologii 

marksistowsko-leninowskiej. Socjalizm stając się „realnym”, schodzi na ziemię. Wiarę 

zastępuje rytuał i rutyna. Pojawiają się ideologie-protezy, mające wzmocnić  czy 

zmodyfikować  nieco bazę normatywną ustroju; eksponuje się interes narodowy, 

rozwój gospodarczy czy konsumpcję. Nie bardzo to pomaga w stabilizowaniu 

narzuconej władzy. Wypalanie się marksizmu-leninizmu powodowało jednak 

demobilizację samej władzy. Bez silnej wiary nie można narzucać  społeczeństwu 

nieludzkich ofiar. Narastający cynizm sprzyja łagodzeniu obyczajów grup rządzących, 

ale też  przyczynia się do pogłębienia ich paraliżu. 

***  

Malejąca efektywność  systemu komunistycznego w czterech wyodrębnionych 

przez nas dziedzinach wynika między innymi ze zmiany stosunków między władzą a 

społeczeństwem. Poczynając od 1953 roku7, a więc gdy tylko pojawiła się nadzieja na 

system mniej represywny, wszystkie narody regionu manifestowały w różnych 

momentach, formach i z różną częstotliwością swój sprzeciw wobec narzuconego po 

wojnie systemu władzy. Wola tych narodów przejawiała się w akcji indywidualnej i 

zbiorowej, w buncie, w ruchu protestu, w rewolucji, w strajkach, w pokojowym ruchu 

reform inicjowanym w ramach systemu. Przyczyną bezpośrednią były zazwyczaj złe 

warunki życia. Ale nie zawsze. I nawet tam, gdzie postulaty materialne były zapłonem, 

natychmiast pojawiały się żądania, wykraczające daleko poza sferę potrzeb 

materialnych. Domagano się wolności, sprawiedliwości, demokracji, niepodległości. 

Innymi słowy, gdy tylko opadała bariera strachu, apatii, niewiary, narody te 

manifestowały swoje przywiązanie do tradycyjnych wartości kultury europejskiej. 

 Społeczeństwo wywierało wpływ na władze i na ewolucję systemu nie tylko w 

momentach rewolucji (węgierskiej) czy wielkiej reformy (podjętej w ramach systemu - 

w Czechosłowacji w 1968 roku, czy wymuszanej przez społeczeństwo - w Polsce w 

1980-1981 roku). W tych trzech krajach, ale również  w NRD i w Rumunii, pojawia się w 

latach 70-ych i uparcie walczy o przetrwanie opozycja demokratyczna. W Polsce 

opozycja współtworzyła ruch „Solidarności” i do dzisiaj reprezentuje wielki potencjał 

społeczny i polityczny. We wszystkich tych krajach opozycja odgrywała i odgrywa rolę 

narodowego sumienia, raz słuchanego z uwagą, innym razem z pewną niechęcią, jako 

wiecznie obecny głos przypominający o zbiorowym obowiązku. Tworzy ona wzory 

postaw obywatelskich w systemie, który nie uznaje obywateli – równych w korzystaniu 

z praw i w ponoszeniu odpowiedzialności za los wspólnoty. Dąży nie tylko do 

wymuszania na władzach ustępstw poszerzających pole wolności, ale również  do 

																																																													
7 Nawiązanie do daty śmierci Stalina (5 marca 1954). 



	 	 	

	

odbudowania więzi zbiorowej, społeczeństwa obywatelskiego, ograniczając coraz 

bardziej obszar kontrolowany przez państwo.  

Nacisk społeczeństwa ma dwojakie konsekwencje. Z jednej strony sprzyja 

poszerzaniu sfer wolności, społecznej autonomii, reformom. Władze muszą coraz 

bardziej brać  pod uwagę interesy całej zbiorowości, a nie tylko grup 

uprzywilejowanych. Z drugiej strony nacisk społeczny, który w krajach 

demokratycznych o rynkowej organizacji gospodarki jest źródłem rozwoju i twórczej 

adaptacji do zmiennych warunków, w systemie komunistycznym pogłębia tendencje 

rozkładowe. Pozbawione moż liwości samoorganizacji i publicznego, zbiorowego 

wyrażania własnych interesów społeczeństwo nieuchronnie manifestuje swą obecność  

postawą i działaniami wzmagającymi niestabilność  systemu i rozkład życia 

gospodarczego i społecznego. 

 4. Przezwyciężanie ograniczeń  

Powojenny rozwój Europy środkowo-wschodniej można oglądać  przez pryzmat 

poszukiwania przez władze sposobów przezwyciężania, eliminowania, omijania 

ograniczeń wytwarzanych przez sam proces rozwoju systemu komunistycznego. 

Chodzi więc w istocie o podejmowane przez grupy rządzące próby zahamowania 

zjawiska utraty mocy. Nie oznaczało to koniecznie wzrostu autonomii społeczeństwa i 

spadku represywności systemu. Utrata mocy dotyczy bowiem przede wszystkim 

zdolności tworzenia faktów pozytywnych, nie zaś  moż liwości blokowania aspiracji i 

niezależnych działań społecznych. 13 grudnia 1981 służyć  tu może za przykład 

zdolności do uruchomienia wielkiego potencjału niszczenia, przy równoczesnej 

niezdolności do mobilizacji pozytywnej energii społecznej.  

Najogólniej, podejmowane przez grupy rządzące próby przezwyciężania 

narastających ograniczeń można okreś lić  jako: totalitarne przełamanie, racjonalizację, 
wycofanie, konstytucjonalizację, administracyjną decentralizację. W polityce Węgier i 

Polski dostrzec też  można wolę przejścia od administracyjnej do ekonomicznej reformy 

gospodarczej. Widać  tam również  dążenie do wbudowania w istniejący system 

pewnych elementów pluralizmu nie tylko kulturalnego i społecznego, ale również  

politycznego. Przyjrzyjmy się pobieżnie logice tych zmian i ich konsekwencjom.  

Totalitarne przełamanie polega na znoszeniu przemocą ograniczeń stwarzanych 

przez sam rozwój systemu. W najczystszej postaci zjawisko to da się odnaleźć  w 

chińskiej rewolucji kulturalnej. Mobilizacja mas, ideologiczna indoktrynacja, atak na 

aparat władzy, masowe czystki – wszystko to miało służyć  likwidowaniu tendencji 

klasy rządzącej do autonomizowania się i osiadania w rutynie codziennego zarządzania. 

Technika totalitarnego przełamania miała też  oczywiście nie dopuścić  do poszerzenia 

marginesu społecznej niezależności i ułatwić  zepchnięcie konsumpcji do poziomu 

minimum. W Europie środkowo-wschodniej nie ma obecnie tego typu prób inżynierii 

rewolucyjnej. Ostatnie jej ś lady pozostawił po sobie w Albanii nieżyjący już  Enver 



	 	 	

	

Hodża8. W Rumunii Ceausescu9 szuka wyjścia z gromadzących się problemów poprzez 

wzmocnienie tradycyjnych cech systemu: centralizację, arbitralność , represywność , 

degradujące materialnie i duchowo wyrzeczenia narzucane społeczeństwu. Metody te 

prowadzą nie do przezwyciężenia ograniczeń systemowych i napięć  społecznych, lecz 

do ich zaostrzenia i wzmocnienia procesów rozkładu. Powszechny system represji 

blokuje jedynie na pewien czas moż liwości ich publicznego ujawniania się.  

Racjonalizacja jest najbardziej popularnym wyrazem dążeń władzy 

komunistycznej do usprawnienia ustroju bez dokonywania istotnych modyfikacji. 

Przejawia się ona w różnych formach: we wprowadzaniu pewnych reguł weberowskiej 

biurokracji do zarządzania społeczeństwem (bardzo zresztą niekonsekwentnie ze 

względu na daleko idącą polityzację całego systemu); w popularności teorii 

„naukowego zarządzania”; w próbach „podejścia systemowego” (ideologia mająca 

wzięcie w NRD w latach 60-ych). Racjonalizacja znajduje wyraz w nieustających 

reorganizacjach gospodarki i innych dziedzin życia społecznego. Czasem przejawia się 

w dążeniu do odseparowania partii od codziennego zarządzania, kiedy indziej wręcz 

przeciwnie, w jak najściś lejszym integrowaniu, aż  po fuzję personalną czy 

instytucjonalną, różnych pionów aparatu władzy.  

Wyrazem poszukiwania racjonalności doskonałej była utopia komputeryzacji 

gospodarki, popularna na przełomie lat 60-ych i 70-ych. Wielu teoretyków i praktyków 

gospodarczych wierzyło, iż  problemy zarządzania, zarówno informacji, jak i 

podejmowania decyzji, w coraz bardziej komplikujących się gospodarkach centralnie 

zarządzanych, rozstrzygnąć  można przy pomocy komputerów i nowoczesnej techniki 

obliczeniowej (taką utopię w czystej postaci można odnaleźć  w jednym z ostatnich 

artykułów Oskara Langego10, skądinąd wybitnego teoretyka socjalizmu rynkowego w 

latach 30-ych. Pod koniec życia pisał on, iż  rynek jest po prostu niedoskonałym 

komputerem, z którego nie musi się już  więcej korzystać).  

Jednym z głównych celów podejmowanych usprawnień było znalezienie 

odpowiedniego systemu kontroli szeroko pojętego aparatu władzy. Próbowano 

znaleźć  różne odpowiedzi na odwieczny problem: „kto będzie stróżem strażników”? 

Ciągle ponawiane są wysiłki, by nie dopuścić  do nadmiernej stabilizacji i 

uniezależniania się aparatu władzy, prowadzącego do jego dekompozycji, oraz do prób 

przekształcania zbiorowego monopolu władzy w prywatne przywileje prominentów. 

Często stosowanym środkiem jest forsowanie przyśpieszonej rotacji kadr. Próbowano 

																																																													
8 Enver Hodża (1908–1985) – długoletni przywódca Albanii, przywódca ruchu oporu z okresu II wojny 
światowej i działacz komunistyczny.  
9 Nicolae Ceaușescu (1918–1989) – rumuński działacz komunistyczny, sekretarz generalny Rumuńskiej 
Partii Komunistycznej w latach 1965–1989. 
10 Oskar Lange (1904–1965) – polski ekonomista i polityk, członek KC PZPR, poseł na Sejm 
Ustawodawczy oraz Sejm PRL I, II, III i IV kadencji, członek Polskiej Akademii Nauk, wykładał na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. 



	 	 	

	

zasadę tę ustanowić  w ZSRR w czasach Chruszczowa i Gorbaczowa11, w Polsce w 

okresie „Solidarności” legalnej, w Rumunii – żeby uniknąć  zagrożenia dla swej władzy 

osobistej - wprowadził ją Ceausescu; obiecuje uczynić  to Teodor Żiwkow12 w Bułgarii, 

mówi się o niej na Węgrzech. Jak dotąd nomenklaturze udawało się zawsze uniknąć  

wszelkich zagrożeń związanych z tymi przedsięwzięciami.  

Bywają również  stosowane próby kontroli oddolnej, poprzez różne formy 

populistycznej mobilizacji. Znów przykłady można znaleźć  w czasach Chruszczowa i 

Gorbaczowa, ale również  na przykład we wprowadzonych przez Jaruzelskiego13 po 13 

grudnia 1981 roku Komisjach Kontroli Robotniczo-Chłopskiej. Sam pomysł i nawet 

nazwa pochodzi od Lenina. Skutek zresztą też  jest podobny do tego, który Lenin zdołał 

osiągnąć , to znaczy żaden. Długa, sterylna i wewnętrznie sprzeczna jest historia prób 

tworzenia oddolnej kontroli aparatu władzy przez „masy” organizowane przez ten 

aparat. 

 Bardziej skuteczną formą kontroli jest wzajemne pilnowanie się różnych 

odgałęzień władzy. Po długiej dominacji aparatu partyjnego, coraz bardziej przez to 

bezkarnego, widzimy tu i ówdzie próby narzucenia mu kontroli nie tyle od dołu, co z 

boku, przez policję polityczną i wojsko. Znów przykład Jaruzelskiego jest tu znamienny. 

Po 13 grudnia 1981 wojsko zaczęło dość  bezceremonialnie poczynać  sobie z aparatem 

partyjnym, publicznie manifestując swoją pogardę dla jego korupcji i nieefektywności. 

Andropow14 i, teraz, Gorbaczow usiłowali dobrać  się do skóry partyjnym 

zwierzchnikom z pomocą KGB.  

Mimo wielorakich prób zwiększenia efektywności systemu, wyeliminowania 

jego patologii w drodze racjonalizacji, skutki są bardzo mizerne. I choć  pozostaje to 

ulubioną przez władze formułą „odnowy”, to szukać  muszą one gdzie indziej środków 

rozluźniających pętlę nieefektywności i społecznego niezadowolenia, zaciskającą się na 

ich gardle.  

Archetypem strategii wycofania jest leninowska Nowa Polityka Ekonomiczna 

(NEP). Polega ona na opuszczaniu przez władzę komunistyczną pewnych obszarów 

życia społecznego, albowiem koszty kontroli przewyższają, w jej oczach, pozytywne 

efekty. Władza przestaje się interesować  prywatnym życiem obywateli, opuszcza 

stopniowo sztukę i naukę (im bliżej polityki i ideologii, tym trudniej i później to 

następuje). Przede wszystkim poszerza pole niezależnej inicjatywy gospodarczej. 

Pozwala trochę łatwiej oddychać  prywatnemu rolnictwu w Polsce i resztkom 

																																																													
11 Michaił Gorbaczow (ur. 1931) – sowiecki polityk komunistyczny, ostatni sekretarz generalny KPZR w 
latach 1985–1991, pierwszy i jedyny prezydent ZSRR w latach 1990–1991. 
12 Todor Żiwkow (1911–1998) – sekretarz generalny Bułgarskiej Partii Komunistycznej w latach 1954–
1989, przewodniczący Rady Państwa w latach 1971–1989.  
13 Wojciech Jaruzelski (1923–2014) – działacz komunistyczny, generał armii. Pełnił wiele wysokich 
funkcji w PRL, m.in. premiera, przewodniczącego Rady Państwa. Od grudnia 1981 na czele Wojskowej 
Rady Ocalenia Narodowego. 
14 Jurij Andropow (1914–1984) – sowiecki działacz partyjny, szef KGB w latach 1967–1982, sekretarz 
generalny KPZR w latach 1982–1984. 



	 	 	

	

prywatnej własności w mieście. Tworzy z czasem nowe dla niej obszary, liberalizuje 

przepisy o wielkości dopuszczalnych przedsiębiorstw prywatnych, liczbie ludzi, których 

mogą zatrudniać  etc. Skolektywizowane rolnictwo węgierskie otrzymuje tak szeroką 

autonomię, że można mówić  o jego nieformalnej reprywatyzacji. W miarę 

pogłębiającego się kryzysu wzrasta zainteresowanie dla joint ventures i bezpośrednich 

inwestycji kapitału zachodniego.  

Wycofanie przejawia się również  w milczącym tolerowaniu „gospodarki 

równoległej”, operującej nielegalnie bądź  półlegalnie, niepłacącej podatków i z reguły 

wykorzystującej państwowe czynniki produkcji: czas pracy pracowników, materiały, 

surowce, maszyny. W ten sposób państwo, przymykając oczy, toleruje proces 

nieformalnej reprywatyzacji gospodarki państwowej. W procesie tym – dokonującym 

się na wielką skalę – licznie biorą udział ludzie aparatu władzy. Ogólnie dostrzec można 

pewne objawy postępującej symbiozy między tymi, których uprzywilejowuje 

posiadanie władzy i tymi, których szczególna pozycja społeczna jest wynikiem legalnej i 

nielegalnej działalności gospodarczej (jeżeli chodzi o Węgry, pisał o tym Elemer 

Honkiss15).  

Inny typ zmiany mający na celu przezwyciężenie wewnętrznych ograniczeń 

systemu wyraża się w dążeniu do jego konstytucjonalizacji. Wiąże się on ściś le ze 

strategią racjonalizacji i wycofania. Chodzi tu o zapewnienie większej praworządności, 

przewidywalności w życiu publicznym i prywatnym. Postęp w tej dziedzinie jest wolny i 

bardzo nierównomierny. Największy w sferze stosunków między osobami prywatnymi 

(na tyle, na ile są one obojętne dla państwa), ograniczony w stosunkach między 

instytucjami, które są podporządkowane logice arbitralności politycznej; najmniejszy w 

stosunkach między biurokratycznym Lewiatanem a obywatelem. Wyrazem 

przekonania, iż  konieczne jest dalsze ograniczenie arbitralności, jest tworzenie takich 

instytucji, jak Sąd Konstytucyjny, Najwyższy Sąd Administracyjny, powołanie 

Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzeczywiste modyfikacje sytuacji prawnej są jednak 

bardziej ni ograniczone. Zasadniczą przeszkodą w procesie konstytucjonalizacji 

pozostaje rola partii w systemie instytucji krajów komunistycznych; sytuuje się ona 

bowiem ponad prawem, ponad i poza społeczeństwem.  

Dotychczas omawiane zmiany nie podważają logiki systemu. Wyrażają jedynie 

pragnienie jego usprawnienia i ograniczenia pola, nad którym panuje. Często zresztą 

zmiany te mają charakter taktycznego wycofania się, „jeden krok wstecz”, aby móc 

następnie uczynić  „dwa kroki naprzód”. Nie inaczej rzecz się przedstawia z 

administracyjną decentralizacją gospodarki, która wzbudzała w swoim czasie wiele 

nadziei. O reformie gospodarczej mówi się od połowy lat 50-ych. Filozofia reform tego 

okresu opierała się na wierze, iż  da się pogodzić  rynek – traktowany instrumentalnie – i 

z utrzymaniem zasadniczej roli centralnego planowania podporządkowanego władzy 

politycznej. Likwidacji ulega gospodarka nakazowa, ale nie zastępuje jej koordynacja 
																																																													
15 Elemér Hankiss (1928–2015) – węgierski socjolog. 



	 	 	

	

rynkowa. Tworzy się hybrydalny mechanizm biurokratycznych negocjacji poszerzający 

pole swobód gospodarczych, ale nie gwarantujący efektywności. Taki właśnie system 

powstał na Węgrzech w wyniku reform zapoczątkowanych w 1968 roku i w Polsce w 

następstwie zmian wprowadzonych poczynając od 1982 roku.  

Równolegle do decentralizacji widoczne są i inne formy dyspersji władzy. 

Wzrasta rola korporacyjnej reprezentacji interesów społecznych w granicach przez 

władze tolerowanych – i łatwo modyfikowanych – oraz przez instytucje odgórnie 

powołane. Jest to wynikiem słabnięcia władzy i rosnącego poczucia, iż  zróżnicowane 

interesy muszą znaleźć  jakieś  kanały ujawniania się dla uniknięcia wybuchów 

społecznych. W ten sposób różne człony administracji, oficjalnie powołane organizacje 

i stowarzyszenia dążą do reprezentowania swojej klienteli. Bardziej zresztą 

poszczególnych odłamów aparatu władzy niż  szerszych grup społecznych.  

Najbardziej skuteczne w przełamywaniu ograniczeń i eliminowaniu 

wewnętrznych sprzeczności systemu okazały się wszelkie formy strategii wycofania. 

Na opuszczonych przez państwo terenach odżywa działalność  gospodarcza, kultura, 

aktywność  intelektualna, nieskrępowane życie społeczne. Skuteczność  wszystkich 

innych usiłowań – zmagających się ze stagnacją systemu – wydaje się być  znacznie 

bardziej ograniczona. Racjonalizacja, dopuszczenie korporacyjnej reprezentacji 

interesów, konstytucjonalizacja, reformy gospodarcze o charakterze administracyjnym 

– wszystko to pozwala łagodzić  pewne napięcia zrodzone przez Stary Ustrój, ale 

kosztem dalszego ograniczenia swobody władzy, dalszego narzucenia ograniczeń, z 

którymi ten system, bez zasadniczych przekształceń ustrojowych, nie jest w stanie dać  

sobie rady.  

Uwaga w tym tekście skoncentrowana jest na metodach przełamywania 

ograniczeń i przezwyciężania sprzeczności wewnątrzsystemowych, którymi 

posługiwała się i posługuje władza komunistyczna. Trudno jednak nie wspomnieć  o 

najbardziej radykalnych próbach wyjścia poza ciasne ramy ustroju sowieckiego 

podjętych przez Węgrów w 1956 roku, Czechów i Słowaków w roku 1968 i Polaków w 

latach 1980-1981. We wszystkich tych dramatycznych wydarzeniach podejmowane 

wysiłki na rzecz wyeliminowania negatywnych cech sowietyzmu prowadziły 

nieuchronnie do podważania samych podstaw tego ustroju.  

5. Dzisiejsze problemy i perspektywy  

Zgodnie z rozpowszechnionym od dziesiątków lat poglądem na temat moż liwej 

ewolucji krajów komunistycznych, najłatwiejszą zdaje się być  „europeizacja” ich 

gospodarek. Najprościej, wydawało się, odizolować  tę dziedzinę od polityki; najłatwiej 

narzucić  tu obiektywne kryteria racjonalności; nie tylko społeczeństwo, ale i kręgi 

rządzące zainteresowane są żywotnie w produkowaniu dóbr, a nie planistycznego i 

sprawozdawczego papieru. Wyniki gospodarcze są ważne, chociażby ze względów 



	 	 	

	

militarnych, nie mówiąc o wadze wskaźników wzrostu jako dowodu istnienia 

socjalizmu.  

Większe trudności widziano w detotalizacji życia społecznego, największe opory 

zmianom miała stawiać  polityka i ideologia. A jednak doświadczenia ostatnich lat 

skłaniają do postawienia tej tezy pod znakiem zapytania.  

Jeszcze nie tak dawno sądzono, iż  ideologia jest kluczowym czynnikiem 

definiującym system komunistyczny. Wybitni autorzy pisali o logokracji czy te ideokracji. 
Trudno było wyobrazić  sobie władzę komunistów bez utopii, ideologicznej 

nadrzeczywistości, swoistego dla niej języka, który był w większym stopniu narzędziem 

przemocy niż  porozumiewania się.  

W dzisiejszych Węgrzech, a tym bardziej Polsce, uderza sekularyzacja 

oficjalnego języka. Zmniejszył się drastycznie dystans oddzielający rzeczywistość  od 

świata oficjalnie przedstawianego. Kłamstwo w dalszym ciągu zajmuje ważne miejsce 

w życiu publicznym, ale tradycyjne, zwyczajne, pozbawione patosu i monumentalnych 

rozmiarów kłamstwa totalitarnego. Władze nie szukają już  prawomocności w 

ideologicznej fikcji. Coraz mniej przekonywające są również  w dobie Gorbaczowa 

odwołania do racji stanu – groźby sowieckiej interwencji, przed którą lokalni komuniści 

mieliby stanowić  jedyną skuteczną, narodową osłonę. W ten sposób panujący ustrój 

utracił zarazem cechy historycznej, jak i geopolitycznej nieuchronności, nawet w 

oczach jego pretorian.  

Zmiany w tych dwóch krajach są tak istotne, i można zastana wiać  się, czy nie 

następuje zasadnicza zmiana relacji między słowem a czynem. Tradycyjnie w krajach 

komunistycznych słowo było czynem i z tej racji pozostawało pod czujną, doktrynalną i 

policyjną kontrolą. Żadna grupa społeczna nie była zarazem tak hołubiona i pilnowana, 

jak intelektualiści i artyści – zawodowcy słowa. Teraz można rzeczywistość  opisywać  

dość  wiernie, ale nie ma sposobu przekładania słowa na działania społeczne, na 

mechanizm wymuszania zmian. Przeciwnie: słowo tak niegdyś  cenione, ulega obecnie 

przyśpieszonej erozji. Przestając być  czynem, zdaje się być  w coraz większym stopniu 

substytutem czynu. W tym jest, jak się zdaje, jedno ze źródeł tolerancji władz. Można 

oglądać  zachodnią telewizję (eksperymenty na Węgrzech, zapowiedź  udostępnienia 

włoskiego programu w Polsce, nie mówiąc o doprowadzaniu kablem 

zachodnioniemieckiej telewizji tam, gdzie nie można jej w NRD odbierać) i nic z tego nie 

wynika. Prawda – marzenie pokoleń, coraz łatwiej dzisiaj dostępna – w długim czasie na 

pewno podminowuje panujący ustrój. Żaden przecież  porządek społeczny opierający 

się na przemocy, pouczają nas filozofowie i historycy, nie może jej się ostać . Ale w 

krótkiej perspektywie prawda może te być  kompensacją, bywa miejscem ucieczki. 

Wyspy wolności duchowej pozwalają leczyć  frustracje, odwracać  się od codziennego 

upokorzenia, udręki i braku nadziei.  



	 	 	

	

W domenie polityki znaczenie mają nie słowa, lecz rzeczywiste działania. Ale i 

tutaj widać  pewne zmiany, które przy odrobinie wyobraźni pozwolić  mogą na 

sformułowanie hipotez co do kierunku przyszłego rozwoju.  

Wzrasta presja społeczna na wyeliminowanie parakastowego systemu 

społecznego różnicowania, opartego na nomenklaturze i arbitralnej dystrybucji 

przywilejów. Publicznie zaczyna się dyskutować  problem przyszłości systemu 

jednopartyjnego, i to nawet w samej partii komunistycznej. O przejściowym 

charakterze monopartii i nieuchronności pluralizmu politycznego mówił na przykład 

członek władz węgierskich Imre Pozsgay16. Mnożą się koncepcje „normalizacji” partii – 

znalezienia dla niej okreś lonego prawem miejsca w systemie politycznym tych krajów. 

Wśród opozycji rodzą się pomysły przekształcenia partii komunistycznej w coś  na 

podobieństwo Izby Lordów czy kasty braminów, odsuniętej od codziennych problemów 

polityki. Zredukowania jej – w ironicznym języku obrońców status quo w Polsce – do roli 

„czerwonej czapeczki”, dodatku do politycznego ubioru skrojonego w innym zupełnie 

stylu. Nawet jeżeli nie należy dziś  jeszcze przywiązywać  nadmiernej wagi do tych 

koncepcji, są one symptomatyczne: partia widziana jest wyłącznie jako pasożyt 

społeczny skazany nieuchronnie na zniknięcie.  

Problem pluralizmu politycznego, czy parapolitycznego, pojawia się jednak ze 

znacznie większą siłą poza partią. „Solidarność” – pomimo zniszczenia jej legalnych 

struktur 13 grudnia 1981 – wprowadziła zjawisko opozycyjności na trwale, jak się 

zdaje, do polskiego życia publicznego. Opozycja dzisiejsza jest w Polsce zjawiskiem 

masowym i wewnętrznie zróżnicowanym. W znacznie węższym zakresie to samo da się 

odnaleźć  na Węgrzech.  

Władze, żeby osłabić  opozycję, w tym przede wszystkim „Solidarność”, i 

stworzyć  kanały dla legalnego wyrażania niezgody, próbują wydzielić  ograniczoną 

przestrzeń dla opozycji „prosocjalistycznej”, „lojalnej”, „realistycznej”. Tolerancja dla 

wysepek elitarnej różnorodności miałaby współgrać  z polityką jak najdalej idącej 

demobilizacji i depolityzacji mas. Grupy rządzące Polską starają się zwłaszcza 

przyciągnąć  do współpracy opozycyjną inteligencję katolicką i bardziej jeszcze sam 

Kościół. Na Węgrzech władze kokietują opozycję populistyczną.  

Próby te mają na celu zapełnienie pustki, która istnieje między „światem 

instytucji” i „światem ludzi”. Służyć  temu mają równie zmiany zachodzące w sferze 

życia społecznego. Z jednej strony czynione są próby nadania autentycznego 

charakteru organizacjom oficjalnym (na przykład związkom zawodowym), z drugiej – 

dopuszcza się do tworzenia instytucji niezależnych. Polem tolerowanego pluralizmu są 

samorządy w zakładach. Próbą zapełniania pustki instytucjonalnej były nieudane 

eksperymenty z pluralizmem kandydatów w wyborach lokalnych, przy politycznej 

neutralizacji całego procesu wyborczego.  

																																																													
16 Imre Pozsgay (1933–2016) – węgierski politolog i polityk, minister kultury i szkolnictwa Węgier, jeden 
z liderów skrzydła reformatorskiego w Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej. 



	 	 	

	

Głębia kryzysu gospodarczego i poczucie niestabilności społecznej i politycznej 

prowadzi do uchylenia drzwi dla niezależnych inicjatyw społecznych: prywatnych 

fundacji, stowarzyszeń kulturalnych, i przede wszystkim, dla prywatnej 

przedsiębiorczości. Instytucji takich nie jest jeszcze wiele, ale można spodziewać  się z 

czasem ich poważnego rozwoju.  

Chociaż  sygnalizowane zmiany w dziedzinie ideologii, w polityce, w życiu 

społecznym, a również  i w przepisach prawa nie oznaczają radykalnego zerwania z 

tradycyjnym modelem państwa komunistycznego, wprowadzają one istotne 

modyfikacje, których granice trudno przewidzieć . Proces ten jest moż liwy między 

innymi dlatego, iż  ustępstwa mogą być  wymuszane i wprowadzane stopniowo, poprzez 

ograniczone za każdym razem reformy, o ile nie budzą w społeczeństwie nadmiernych 

oczekiwań, a w aparacie władzy lokalnej i w Moskwie przesadnych obaw prowadzących 

do polaryzacji i konfrontacji. Reformowanie gospodarki stawia pod tym względem, jak 

się wydaje, znacznie poważniejsze problemy.  

Reformy gospodarcze zostały wcześnie uznane za dopuszczalne. Pierwsze 

projekty (nie licząc Jugosławii) pochodzą sprzed ponad trzydziestu lat. I chociaż , po 

interwencji w Czechosłowacji, samo słowo reforma nie było mile widziane, nigdy nie 

poniechano zamiarów modyfikowania systemu gospodarczego.  

Dzisiaj, po trzydziestu latach reformowania i postępującego rozkładu 

gospodarki komunistycznej, ekonomiści tych krajów, a częściowo i politycy, zdają sobie 

coraz lepiej sprawę, że reforma – to znaczy tworzenie systemu gospodarczego, który 

by był sprawny, dynamiczny, zapewniał wzrost poziomu życia, postęp techniczny i 

organizacyjny, aktywny udział w międzynarodowym podziale pracy itd., itd. – to 

przedsięwzięcie niezwykle skomplikowane. Znacznie bardziej niż  sądzili „naiwni 

reformatorzy” (jak powiada Janos Kornai17) poprzedniej generacji. Dzisiaj wiadomo, że 

nie można ograniczać  się do problemów bieżącej produkcji, bazować  na utopijnej 

koncepcji łączenia centralnego planowania z fragmentami tolerowanego rynku. Coraz 

szerzej podejmuje się problem rynku kapitału i rynku pracy, bez wprowadzenia których 

racjonalne gospodarowanie nie jest moż liwe. To znaczy, stawiane jest na porządku 

dziennym zagadnienie własności oraz niezależnej reprezentacji pracowniczej. 

Kwestionowane są w ten sposób zarazem fundamenty doktryny i podstawy systemu 

komunistycznego.  

Najpoważniejszy problem leży jednak, jak sądzę, nie w doktrynie ani też  

wyłącznie w oporze grupy rządzącej. Prawdziwa reforma, która odebrałaby państwu 

kuratelę nad gospodarką, otworzyła pole dla spontanicznych procesów 

dostosowawczych na rynku wewnętrznym i zewnętrznym, pozwoliła na otwarcie 

granic, wymienialność  pieniądza, wprowadzenie „prawdziwych cen” etc., musi 

oznaczać  gruntowną przebudowę gospodarki. Ta, która została stworzona, zwłaszcza 

																																																													
17 János Kornai (ur. 1928) – węgierski ekonomista, autor prac obejmujących analizę systemu 
gospodarczego realnego socjalizmu. 



	 	 	

	

w Polsce, jest irracjonalna z punktu widzenia potrzeb kraju, jego wyposażenia w 

czynniki produkcji, popytu i podaży na rynkach międzynarodowych. Radykalna 

reforma, implikując wysokie koszty, musi wzbudzić  masowy opór. Z kilku co najmniej 

powodów:  

Po pierwsze – radykalna reforma gospodarcza jest w zasadzie niepodzielna. To 

znaczy, nie można wprowadzać  jej stopniowo, w wyniku odcinkowych zmian. Nie 

można, jak w starym dowcipie ilustrującym logikę realizowanych kolejno reform, 

puszczać  części samochodów w przeciwnym kierunku niż  większość  jadących 

pojazdów. Wynika z tego również , iż  koszty reformy są w dużym stopniu niepodzielne. 

Można oczywiście i musi się łagodzić  ich skutki, zwłaszcza dla grup najuboższych, ale 

uniknąć  się ich nie da. Problem jest tym bardziej dotkliwy, w im gorszym stanie znajduje 

się gospodarka, im bardziej pozbawiona jest rezerw. Obecna sytuacja w całym obozie 

(szczególnie w Polsce i w Rumunii) jest wyjątkowo niekorzystna w porównaniu, 

powiedzmy, z latami sześćdziesiątymi czy siedemdziesiątymi. Ale wówczas nie było ani 

dzisiejszego kryzysu, ani też  dzisiejszej opozycji. Nie było więc obecnej świadomości 

ograniczeń systemowych i woli politycznej reformowania systemu. I dzisiaj zresztą, 

nawet na Węgrzech i w Polsce, istnieje ona w stopniu daleko nieodpowiadającym 

dramatyzmowi sytuacji.  

Po drugie – zasadnicza trudność  każdej reformy, tym bardziej w dzisiejszej 

koniunkturze, polega na radykalnej asymetrii kosztów i efektów dokonywanych zmian. 

Wprowadzanie reform pociąga za sobą natychmiast poważne koszty, których, jak 

wspomniałem, nie można rozłożyć  w czasie. Konieczna jest rezygnacja z tego, co 

ideologia i praktyka codzienna każą uznać  za ważne osiągnięcia socjalizmu: z 

zabezpieczenia pracy, braku inflacji (jeżeli chodzi o Polskę, ostatnie lata wiele tu 

zmieniły), względnego spłaszczenia dochodów. Równocześnie pozytywne rezultaty 

zmian dla szerokich kręgów społecznych mogą się w pełni ujawnić  dopiero po wielu 

latach. Zachodnie sklepy kuszą często klientów napisami: kup dzisiaj, płać  jutro! 

Zachwalanie reform przy pomocy hasła: płać  dzisiaj, korzystaj (być  może) pojutrze! nie 

bardzo może zachęcać  do popierania reformatorskich przedsięwzięć .  

Po trzecie – mechanizm biurokratycznej, pionowej integracji i organizacji 

społeczeństwa powoduje, iż  wszelkie negatywne zjawiska występujące w procesie 

gospodarczym obciążają, w oczach zbiorowości, władze. Grupy rządzące, wziąwszy 

kiedyś  na siebie pełnię władzy, tracąc nawet z czasem pewne jej atrybuty w wyniku 

utraty mocy, zachowały w oczach społeczeństwa pełnię odpowiedzialności za to, co się 

dzieje. W ten sposób, paradoksalnie, nawet ci, którzy przeciwko państwu się buntują, 

żądając od niego zaspokojenia swoich jak najsłuszniejszych żądań, utrwalają i 

pośrednio legitymizują tradycyjną, sowiecką rolę, wszechobecnego państwa, osłabiając 

zarazem szanse jakiejkolwiek reformy. Dominacja postawy roszczeniowej jest 

naturalnym wynikiem sytuacji, w której społeczeństwo pozbawione jest prawa 

inicjatywy.  



	 	 	

	

Po czwarte – nie mają powodu do entuzjazmowania się reformą ci, którzy należą 

do grup w tym ustroju uprzywilejowanych, ludzie kontrolujący alokację zasobów i 

dystrybucję dochodów, czerpiący z tego tytułu istotne pozarynkowe korzyści. Nie 

sprzyjają również  reformie elity kontrsystemu, żyjące z „gospodarki równoległej” i 

oficjalnej gospodarki prywatnej. Ich pozycja i moż liwości bogacenia się wynikają z 

umiejętności wykorzystywania dziur, słabości, niedowładu oficjalnej gospodarki. Żyją 

oni z nią w stosunkach częściowo symbiotycznych, częściowo pasożytniczych. 

Reforma, tworząc hipotetycznie znacznie szersze i bardziej normalne pole dla 

niezależnej działalności gospodarczej, niszczyłaby jednak przede wszystkim świat, 

którego słabości potrafią oni doskonale wykorzystywać . Stąd wielokrotnie 

sygnalizowane w badaniach węgierskich i polskich konserwatywne skłonności tej 

grupy.  

Można więc powiedzieć , i podstawowym problemem radykalnej reformy jest 

brak rzeczywistego poparcia społecznego. W pracach autorów identyfikujących się z 

liberalną myś lą ekonomiczną znaleźć  można tezę o szczególnie negatywnym stosunku 

robotników do wszelkich radykalnych prób przebudowywania gospodarki; klasa 

będąca w istocie wytworem sowieckiej industrializacji ma być  najgłębszymi swymi 

interesami z ustrojem tym związana (Stefan Kisielewski18). Komunista i zarazem 

konserwatywny liberał (paradoksalne spełnienie postulowanej przez Leszka 

Kołakowskiego19 syntezy socjalizmu, liberalizmu i konserwatyzmu), Bronisław 

Łagowski20, nie waha się przed straszeniem pugaczowszczyzną salariatu. W pewnym 

sensie problem jest bardziej dramatyczny, albowiem prawie wszyscy są przeciwni 

radykalnym zmianom, zarazem bolesnym i nieuchronnym. Decydują o tym codzienne 

interesy, strach przed niepewnością, wysokimi kosztami, to wszystko, co pozwala 

mówić  o tyranii status quo, posługując się w innym kontekście formułą Miltona 

Friedmana21.  

Liczni polscy socjologowie (m.in. Narojek, Rychard, Staniszkis) pokazują, iż  

trudno jest również  spodziewać  się masowego ruchu na rzecz reformy gospodarczej 

przeciwko władzy. Społeczeństwo bowiem ma tendencje do integrowania się wokół 

wartości (wolność , sprawiedliwość , niepodległość  etc), a nie konkretnych 

materialnych interesów. Interesy materialne (poza na przykład walką strajkową o 

podwyżkę płac, gdy zagrożony jest poziom życia) skłaniają ludzi raczej do poszukiwania 

indywidualnych strategii przeżycia – a więc adaptowania się do danych warunków – a 

nie do działań zbiorowych, mających wymusić  radykalne reformy. „Solidarność” od 
																																																													
18 Stefan Kisielewski (1911–1991) – pisarz, publicysta i kompozytor. Współpracownik opozycji, autor 
okreś lenia „dyktatura ciemniaków” odnoszącego się do systemu politycznego PRL. 
19 Leszek Kołakowski (1927–2009) – polski filozof, historyk idei, pracownik Uniwersytetu 
Warszawskiego. Od 1968 na emigracji, gdzie wykładał m.in. na Uniwersytetach Oksfordzkim, Yale i 
Berkeley. 
20 Bronisław Łagowski (ur. 1937) – filozof, historyk idei i publicysta. 
21 Milton Friedman (1912–2006) – amerykański ekonomista, twórca monetaryzmu, propagator wolnego 
rynku. 



	 	 	

	

swego powstania próbuje wyjść  poza antynomię: bezpośrednie roszczenia materialne 

– głęboka reforma.  

Inicjatorzy zasadniczych zmian w systemie gospodarczym krajów 

komunistycznych stają więc wobec paradoksu, i to dopiero radykalna reforma może 

stworzyć  dla siebie solidną bazę społeczną, zainteresowaną praktycznie w jej 

powodzeniu i dalszym rozwoju. Oczywiście, nie jest tak, aby zarysu takich grup nie 

można było dostrzec już  dzisiaj. Napotykamy tu jednak na kolejny paradoks. Badania 

polskich socjologów (Polacy 1984) pokazują, iż  grupy, na których najbardziej władza 

komunistyczna może polegać  – a musi ona przecież  co najmniej przystać  na reformę, 

jeżeli wręcz nie być  jej inicjatorem – są najbardziej konserwatywne: aparat partyjny, 

niewykwalifikowani robotnicy, niżsi urzędnicy, emeryci. Grupy najbardziej dynamiczne: 

młodzież , robotnicy wykwalifikowani, inteligencja, są wobec tej władzy najbardziej 

zrewoltowane. Czy można przeprowadzać  reformę mając poparcie grup zdecydowanie 

jej przeciwnych? Z drugiej zaś  strony: czy władza może zmienić  swą bazę społeczną, 

związać  się z grupami, które najściś lej i najbardziej emocjonalnie identyfikują się z 

ruchem „Solidarności” bez radykalnych przekształceń politycznych i społecznych, które 

zaspokajałyby ich demokratyczne aspiracje?  

Jakie są moż liwe teoretycznie rozwiązania tego dylematu? Jak zapewnić  

przejście w dziedzinie gospodarczej ku systemowi, który zerwałby pępowinę łączącą go 

z tradycyjnym systemem typu sowieckiego? Niewątpliwie potrzebne są bardzo silne 

bodźce, które pozwoliłyby społeczeństwu zintegrować  się wokół haseł reformy mimo 

kosztów, które ona implikuje. Wymienia się w tym kontekście szereg hipotez, które 

ledwie tu zasygnalizuję, nie oceniając ich rzetelności intelektualnej ani te politycznego i 

ekonomicznego realizmu.  

Koncepcja, którą nazwę konsensualną, opiera się na wizji umowy społecznej, 

bronionej przez kierownicze kręgi „Solidarności”; zakłada ona moż liwość  znalezienia 

porozumienia między władzą a autentyczną reprezentacją społeczną, przy 

odpowiednio daleko idących ustępstwach władz w dziedzinie ekonomicznej, społecznej 

i na rzecz demokracji. Takie porozumienie miałoby zapewnić  poparcie społeczeństwa 

dla radykalnego projektu reformy i jego gotowość  do ponoszenia daleko idących 

wyrzeczeń.  

Można wyobrazić  sobie – ten wariant nazwijmy nacjonalistycznym – zgodę 

społeczeństwa na radykalne zmiany i ponoszenie wysokich kosztów w obliczu 

zewnętrznego zagrożenia kraju. W istniejącej sytuacji geopolitycznej jedynie hasło 

obrony przed Związkiem Radzieckim mogłoby zmobilizować  naród. Autentyczne 

zagrożenie sowieckie sprzyjało pierwszym reformom Tity w Jugosławii. Dzisiaj, w 

dobie Gorbaczowa, na pewno nie jest to hipoteza realistyczna.  

Inne rozwiązanie można nazwać  autorytarnym; opierałoby się ono na mieszance 

przemocy i przyzwolenia społecznego. Reformę i drastyczne zmiany dostosowawcze 

przeprowadzano by pod osłoną karabinów. Pod ich osłoną następowałoby równo 



	 	 	

	

czesne przejście od sowietyzmu do dyktatury autorytarnej; powiedzmy, 

przekształcenie się Jaruzelskiego w Pinocheta czy Franco. Nie brak było w Polsce ludzi, 

zarówno po stronie władzy, jak i opozycji, którzy mieli takie nadzieje po 13 grudnia 

1981 roku.  

Hipoteza liberalna przyjmuje moż liwość  stopniowego procesu wycofywania się 

państwa z rozległych obszarów życia gospodarczego. Powstające przedsiębiorstwa 

prywatne i reprywatyzowane zakłady państwowe odbudowywałyby gospodarkę 

niejako od podstaw. Silne państwo zapewniałoby spokój społeczny.  

Hipoteza ostatnia, powiedzmy liberalno-socjalistyczna (czy też  anarcho-

syndykalistyczna), zakłada przejęcie przez pracowników tytułów własności 

przedsiębiorstw państwowych, które zaczynają działać  na wolnym rynku tak jak 

przedsiębiorstwa prywatne, prowadząc do stopniowego przekształcenia pejzażu 

gospodarczego.  

Istnieją na pewno inne jeszcze „czyste” rozwiązania problemów radykalnej 

przebudowy gospodarki. Jeszcze łatwiej wyobrazić  sobie różne kombinacje powyżej 

zarysowanych koncepcji (np. wariant konsensualny zawiera elementy liberalne i 

liberalno-socjalistyczne). Wszystkie wersje radykalnej reformy trudno jednak uznać , 

przy obecnym układzie sił interesów, za realistyczne. Czego więc można oczekiwać? 

Zapewne, jak dotychczas, cząstkowych, niekonsekwentnych zmian: kolejnych reform, 

modyfikujących po trochu obecny system, stopniowo poszerzających pole autonomii 

jednostek i społeczeństwa, powolnego wycofywania się partii, spadku jej roli w 

gospodarce i ogólnie w życiu społecznym. Ale ze względu na połowiczny charakter 

zmian będą one bardziej powiększały obszar „wolności negatywnych”, swobód 

indywidualnych i grupowych, niż  dawały szansę „pozytywnej wolności”, swobody 

podejmowania twórczych działań indywidualnych i zbiorowych.  

Czy ruch ten prowadzi ku Europie, czy też  od niej tylko oddala? Czy uda się w 

dającej się ogarnąć  myś lą perspektywie odbudować  skomplikowany mechanizm, 

wytworzony przez wieki historii Europy, który pozwala przekształcać  ludzką wolność  i 

jej ograniczenia, indywidualne inicjatywy i zbiorowe działania, religijne tęsknoty oraz 

ambicje i interesy w źródło nieustającej kreatywności i dynamiki?  

Wiadomo, iż  można łatwo przekształcić  akwarium w zupę rybną. Problem 

polega jednak na tym – powiada rosyjski poeta – czy można zupę rybną przemienić  w 

akwarium? Wartość  metafory jest ograniczona, ale czy nie jest tak, że dalsze 

poszerzanie pola wolności dokonywać  się będzie w ramach systemu, pogrążającego się 

coraz głębiej w rozkładzie i paraliżu, nie znajdując w sobie energii, by doprowadzić  do 

nowej reintegracji społecznego organizmu, niezbędnej dla podjęcia wyzwań 

nowoczesnego świata, blokując równocześnie proces spontanicznego, narodowego 

odrodzenia? Byłby to więc system, którego władze traciłyby zdolność  kontroli i 

determinowania zachowań poddanych na coraz szerszych obszarach życia zbiorowego, 



	 	 	

	

w procesie, który Barrington Moor22 porównywał kiedyś  do rozkładu orientalnych 

despocji, zaś  Timothy Garton Ash23 okreś lał mianem otomanizacji; mieli oni na myś li 

równoległy i współzależny proces emancypacji i rozkładu, dokonujący się w łonie 

Imperium i jego poszczególnych prowincji.  

W powyższych rozważaniach skupiłem uwagę na wewnątrz-systemowych 

tendencjach sprzyjających i utrudniających zasadnicze przemiany. Jednakże – i to jest 

podstawowe źródło optymizmu – narody środkowo-wschodniej Europy nie są gotowe 

zaakceptować  degradację swych krajów w milczeniu, nudzie i smutku. Wystarczy 

pamiętać  o kolejnych datach wojen, jedynych wojen, domowych i międzynarodowych, 

toczonych na terenach Europy po drugiej wojnie światowej, aby głęboko w to wierzyć . 

Przeciwko pesymistycznej hipotezie przemawia też  istnienie Europy, jej historii, 

tradycji, wartości, dzisiejsze osiągnięcia Zachodu. To żywe świadectwo moż liwości 

ludzi wolnych jest nieustannym wyzwaniem dla dekadencji i niewiary.  

Z doświadczeń powojennej historii, z przekonania, że ustrój komunistyczny ma 

jedynie przeszłość , a nie przyszłość , z europejskiej wreszcie tradycji wynika jeszcze 

jedna moż liwość : rewolucja. Rewolucja jako akt zerwania ciągłości, obalenia 

narzuconego ustroju (niekoniecznie w drodze przemocy), w jednym czy zarazem wielu 

krajach regionu, ale równie w sensie pierwotnym, jako akt powrotu do historycznej linii 

rozwoju, która kraje te ku Europie coraz bardziej przybliżała. Nie tylko w sferze 

duchowej, również  w ich instytucjach, w organizacji życia zbiorowego.  

 

 

																																																													
22 Barrington Moore Jr. (1913–2005) – amerykański sowietolog i socjolog polityki. 
23 Timothy Garton Ash (ur. 1945) – brytyjski historyk, znawca dziejów Europy. 


