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Wstęp
1. Tadeusz Kowalik i jego dorobek naukowy
Tadeusz Kowalik (1926-2012), profesor nauk ekonomicznych i humanistycznych1, w swojej bez mała sześćdziesięcioletniej karierze naukowej zajmował
się przede wszystkim zagadnieniami z obszaru historii idei, zwłaszcza myśli
ekonomicznej (lub – jak niekiedy sam ją określał – społeczno-ekonomicznej2),
a także analizy porównawczej systemów gospodarczych, ze szczególnym
uwzględnieniem polskich przemian systemowych. Był autorem, współautorem bądź redaktorem kilkudziesięciu monografii oraz kilkuset artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych3. O wysokiej randze naukowej
dorobku Kowalika świadczyć może fakt przełożenia jego prac na kilka języków4, a także wieloletni pobyt w charakterze wykładowcy w renomowanych
ośrodkach akademickich całego świata5. Znajduje ona również odzwierciedlenie w wielu opiniach ekonomistów akademickich: polskich i zagranicznych6.
Jak wyjaśnia Paweł Kozłowski, „[t]aką stosowano kiedyś terminologię i pełną tytulaturę”. Patrz:
Paweł Kozłowski, „Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Kowaliku”, Studia Ekonomiczne, t. LXXV,
nr 4, 2012, s. 567.
2 Patrz np.: Tadeusz Kowalik, „W czynów uderzaj stal!”, [w:] Philippe Askenazy, Thomas Coutrot,
André Orléan, Henri Sterdyniak, Manifest oburzonych ekonomistów. Kryzys i dług w Europie: 10 fałszywych
oczywistości, 22 sposoby na wyprowadzenie debaty z impasu, tłum. C. Dimitrova, Wydawnictwo Krytyki
Politycznej, Warszawa 2012, s. 71.
3 Kompetentną chociaż – co przyznają sami jej autorzy – niepełną bibliografię prac Kowalika znaleźć można w: Ewa Karwowski, Hanna Szymborska, Jan Toporowski, „Bibliography of Published
Works by Tadeusz Kowalik”, [w:] Riccardo Bellofiore, Ewa Karwowski, Jan Toporowski (red.), The
Legacy of Rosa Luxemburg, Oskar Lange and Michał Kalecki, Essays in Honour of Tadeusz Kowalik,
t. 1, Palgrave Macmillan, Londyn 2014, ss. 230-248.
4 Dość powszechnie uznawana w literaturze przedmiotu za najważniejsze dzieło Kowalika rozprawa pt. Róża Luksemburg. Teoria akumulacji i imperializmu (Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2012) doczekała się trzech tłumaczeń. Patrz: Tadeusz Kowalik, Rosa Luxemburg. Theory
of Accumulation and Imperialism, tłum. J. Toporowski, H. Szymborska, Palgrave Macmillan, Londyn
2014; Tadeusz Kowalik, Rosa Luxemburg. Il pensiero economico, tłum. G. Pastrello, Editori Riuniti,
Rzym 1977; Tadeusz Kowalik, Teoria de la acumulacion y del imperialismo en Rosa Luxemburg, tłum.
A. Garcia, Ediciones Era, Meksyk 1979. W języku angielskim ukazała się natomiast Polska transformacja (MUZA, Warszawa 2009), jako: From Solidarity to Sellout: The Restoration of Capitalism in Poland
(tłum. E. Lewandowska, Monthly Review Press, Nowy Jork 2012).
5 W kwestii aktywności Kowalika w zagranicznych ośrodkach akademickich patrz np.: Tadeusz
Kowalik, Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa
2005, s. 6. Autor pisze tam: „Chociaż w wykładzie nie odwołuję się do nich, moje bezpośrednie
obserwacje podczas pracy (w sumie ponad dziesięć lat) w ośrodkach naukowych sześciu krajów
1
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Jan Toporowski określa Tadeusza Kowalika mianem „jednego z wielkich
ekonomistów politycznych XX w.”, stawiając go „w jednym rzędzie
z (…) Oskarem Langem, Michałem Kaleckim i, oczywiście, Różą Luksemburg”7. Następnie autor ten dodaje, że „Tadeusz Kowalik nie tylko położył
fundamenty ekonomii politycznej XX w. Dostarczył nam również ekonomii
politycznej na XXI wiek”8. Podobną opinię wyraża Rajko Bukvić, nazywając
Kowalika „jednym z najwybitniejszych polskich ekonomistów drugiej połowy
XX i początku XXI wieku”9. Redaktorzy czasopisma naukowego Warsaw Forum of Economic Sociology uznają natomiast Kowalika za „najwybitniejszego polskiego ekonomistę o przekonaniach socjaldemokratycznych w okresie
po 1989 roku”10. Współgra to z przekonaniem Ewy Bińczyk, że „Kowalik jest
powszechnie uznawany [w Polsce] za jednego z najważniejszych ekonomistów społecznych w (…) kraju”11.
Dla Karola Szwarca „[p]rofesor Tadeusz Kowalik był wybitnym polskim, lewicowym intelektualistą, człowiekiem dialogu, otwartym na wymianę wszelkich argumentów”12. Podobnie, w ujęciu Zdzisława Sadowskiego, Kowalik to

zachodnich (Austria, USA, Kanada, Anglia, Szwecja, Szwajcaria) były istotnym uzupełnieniem
wiedzy książkowej”.
6 Najbardziej obszerny wyraz uznania dla Tadeusza Kowalika i jego dorobku stanowi bez wątpienia
dwutomowy festschrift. Patrz: Riccardo Bellofiore, Ewa Karwowski, Jan Toporowski (red.), The Legacy of Rosa Luxemburg…, dz. cyt.; Riccardo Bellofiore, Ewa Karwowski, Jan Toporowski (red), Economic Crisis and Political Economy, Essays in Honour of Tadeusz Kowalik, t. 2, Palgrave Macmillan, Londyn 2014.
7 Jan Toporowski, „Tadeusz Kowalik a współczesna ekonomia polityczna”, [w:] Tadeusz Kowalik,
Róża Luksemburg…, dz. cyt., s. 14.
8 Tamże.
9 Rajko Bukvić, „Tadeusz Kowalik – wieliki politekonomist”, Zbornik Matice srpskie za drusztwienie
naukie, t. 64, nr 142(1), 2013, s. 201. W całej niniejszej rozprawie, jeśli nie zaznaczono inaczej, tłumaczenia fragmentów prac wydanych w językach innych niż polski są naszego autorstwa. Własne
opuszczenia oznaczamy nawiasem zwykłym, a opuszczenia w cytatach zapośredniczonych – nawiasem kwadratowym.
10 Tadeusz Kowalik, „What Went Wrong with the Transformation? Social Failures of the New
System” [„Tribute of the Editorial Board to the memory of Tadeusz Kowalik”, red. Krzysztof
Kozłowski, Jan Czarzasty, Horacy Dębowski], Warsaw Forum of Economic Sociology, t. 3, nr 6, 2012,
s. 9.
11 Ewa Bińczyk, „Beyond Neoliberal Economics: The Postulates of Social Justice in Polish Social
Economics”, International Journal of Social Economics, t. 42, nr 9, 2015, s. 792.
12 Karol Szwarc, „Z lewicowym życiorysem (Profesor Tadeusz Kowalik 1926-2012)”, Nowe Życie
Gospodarcze, nr 7/8, 2012, s. 13.
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(…) ekonomista, wybitny historyk myśli ekonomicznej i społecznej, niezrównany
badacz systemów społecznych, wspaniały znawca literatury socjaldemokratycznej,
a jednocześnie działacz społeczny i polityczny, niestrudzony bojownik, który poświęcił życie walce z niesprawiedliwością społeczną i ekonomiczną13.

Z wielkim uznaniem dla Tadeusza Kowalika jako naukowca wypowiada się
również Paweł Kozłowski, podkreślając zarówno jego metodę („wiedział,
że w gruncie rzeczy każda refleksja naukowa ma u swoich podstaw jakieś wartości”14), jak też – podobnie jak Sadowski – szerokie zainteresowania badawcze Kowalika („badał myśl ekonomiczną, systemy gospodarcze, transformację
polską i transformacje wcześniejsze”15). Jerzy Osiatyński podkreśla, że Kowalik „[b]ył bardzo płodny naukowo”16. Z kolei Edward Łukawer, w swojej poświęconej wybitnym polskim ekonomistom XX wieku książce, wymienia Kowalika jako jednego z tytułowych „tych z najwyższej półki”, odnosząc się
w szczególności do jego prac z zakresu transformacji systemowej17. W podobnym duchu pisze Mirosław Bochenek, dla którego „Tadeusz Kowalik [był
w szczególności] znany z bezkompromisowej walki o «ucywilizowany» kapitalizm (…)”18, a Wacław Stankiewicz podsumowuje to stwierdzeniem,
że „[p]ostawę Kowalika jako naukowca i działacza można określić, korzystając z tytułu jego eseju Dystrybucyjna sprawiedliwość w transformacji polskiej”19.
Jak zwraca uwagę Gavin Rae, Tadeusz Kowalik „[b]ył kimś, komu udawało
się przekraczać polityczne granice i, być może jak żadna inna postać lewicy
w Polsce, był witany i zapraszany przez grupy i partie wywodzące się z różnych tradycji. (...) dorobek, który pozostawił, przykład, który dał i tradycja,

Zdzisław Sadowski, „Tadeusz Kowalik (1926-2012)”, Ekonomista, nr 5, 2012, s. 547.
Paweł Kozłowski, „Wspomnienie…”, dz. cyt., ss. 567-568.
15 Tamże.
16 Jerzy Osiatyński, „Tadeusz Kowalik: 1926-2012”, Gazeta Wyborcza, nr 183, 7 sierpnia 2012, s. 9.
17 Edward Łukawer, O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2008, ss. 138–142.
18 Mirosław Bochenek, „O nieporozumieniach wokół nazwy i istoty niemieckiego modelu gospodarczego”, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 61, 2020, s. 74.
19 Wacław Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, wydanie trzecie, zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 498. Stankiewicz ma tutaj na myśli: Tadeusz Kowalik, „Dystrybucyjna sprawiedliwość w transformacji polskiej”, [w:] tenże (red.), Nierówni i równiejsi. Sprawiedliwość dystrybucyjna czasu transformacji w Polsce, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002, ss. 52-89.
13
14
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z której wyszedł, powinny inspirować obecne pokolenie”20. Z powyższą opinią współgra ta wyrażona przez Johna Bellamy’ego Fostera, który podkreśla,
że w jego życiu intelektualnym „ważną chwilą (…) było krótkie spotkanie
z Kowalikiem w Toronto, na początku lat osiemdziesiątych [XX w.]”21.
Wreszcie, wyrazy uznania dla dzieła i osoby Tadeusza Kowalika znaleźć można również w badaniach empirycznych środowiska polskich ekonomistów
akademickich. W przeprowadzonych w 2015 r. wywiadach z wybitnymi polskimi ekonomistami, na Kowalika jako autorytet wskazała ósemka z dwadzieściorga rozmówców22.
Przytoczone powyżej głosy obrazują dość jednoznaczne uznanie – wśród
tych, którzy zetknęli się z dorobkiem Tadeusza Kowalika – że był on ważną
postacią w polskiej ekonomii XX (i początku XXI) wieku. Uzasadnia
to, w naszej opinii, podjęcie badań nad myślą tego naukowca.
***
Próbując dokonać krytycznego przeglądu problemów poruszanych w dorobku Tadeusza Kowalika, można dorobek ten podzielić umownie na trzy główGavin Rae, „Tadeusz Kowalik 1926–2012”, Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern
Europe, t. 20, nr 1, s. 102.
21 Grzegorz Konat, John Bellamy Foster, „Teraźniejszość jako historia”, [w:] Grzegorz Konat,
Przemysław Wielgosz (red.), Realny kapitalizm. Wokół teorii kapitału monopolistycznego, wydanie drugie,
zmienione, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2018, s. 205.
22 Grzegorz Konat, Tadeusz Smuga (red.), Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016. Tym bardziej zaskakuje więc, że w przeprowadzonej
w 2015 r. ankiecie skierowanej do polskich ekonomistów akademickich ze stopniem co najmniej
doktora, na jedno z pytań, które brzmiało: „Którzy wybitni (zagraniczni lub polscy) ekonomiści
wywarli największy wpływ na kierunki Pana(i) pracy naukowej i Pana(i) zainteresowania badawcze?” i było pytaniem otwartym, spośród 309 respondentów zaledwie pięć osób (1,6%) w odpowiedzi wskazało na Tadeusza Kowalika. Co ciekawe, respondenci, którzy wskazywali na Kowalika
jako autorytet, wymieniali go obok takich ekonomistów jak John Maynard Keynes, Joseph E. Stiglitz, Adam Krzyżanowski, Edward Taylor, Grzegorz Kołodko, John Kenneth Galbraith, Douglas
C. North oraz Amartya K. Sen. Przy tym, w aż trzech przypadkach z pięciu Tadeusz Kowalik został wymieniony łącznie z Josephem Stiglitzem. Omówienie zarówno odniesień do Kowalika
we wspomnianych wywiadach, jak również wskazań na niego w badaniu ankietowym przedstawiono w: Grzegorz Konat, „Wkład Tadeusza Kowalika do ekonomii w świetle opinii polskich ekonomistów”, Ekonomista, nr 3, 2019, ss. 369-373. Więcej na temat ankiety, jej metodologii i rezultatów,
znaleźć można natomiast w: Grzegorz Konat, Wanda Karpińska-Mizielińska, Kazimierz Kloc,
Tadeusz Smuga, Bartosz Witkowski, „Self-Identification of Polish Academic Economists with
Schools of Economic Thought”, Acta Oeconomica, t. 69, nr 2, 2019, ss. 241-272.
20
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ne obszary: (i) prace poświęcone myśli Ludwika Krzywickiego i, w mniejszym
zakresie, Stanisława Krusińskiego oraz innych tzw. „krusińszczyków”23,
(ii) prace obejmujące zagadnienia z najnowszej historii polskiej myśli ekonomicznej, w szczególności dotyczące teorii Róży Luksemburg, Oskara Langego
i Michała Kaleckiego24 oraz (iii) prace z obszaru analizy systemów gospodarczych i transformacji systemowej, w tym między innymi poświęcone problemom sprawiedliwości dystrybucyjnej i nierówności społeczno-ekonomicz-

Patrz zwłaszcza: Tadeusz Kowalik, O Ludwiku Krzywickim. Studium społeczno-ekonomiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959, a także m.in.: Tadeusz Kowalik, Krzywicki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1965; Tadeusz Kowalik, Henryka Hołda-Róziewicz, Ludwik Krzywicki,
Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1976; Tadeusz Kowalik, „Filozofia społeczna Ludwika Krzywickiego”, [w:] Barbara Skarga (red.), Polska myśl filozoficzna i społeczna, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1975, ss. 400-455; Mieczysław Falkowski, Tadeusz Kowalik, „Posłowie”,
[w:] Początki marksistowskiej myśli ekonomicznej w Polsce. Wybór publicystyki z lat 1880-1885, wyboru dokonali, przedmową, przypisami i posłowiem opatrzyli Mieczysław Falkowski i Tadeusz Kowalik,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957, ss. 641-693; Tadeusz Kowalik, „Stanisław
Krusiński i «krusińszczycy»”, [w:] Stanisław Krusiński, Pisma zebrane, Książka i Wiedza, Warszawa
1958, ss. VII-LXIII. Kowalik był również jednym z redaktorów edycji Dzieł Krzywickiego. Patrz:
Ludwik Krzywicki, Dzieła, t. 3: Artykuły i rozprawy 1886-1888, red. Tadeusz Kowalik, Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959.
24 Jest ich zdecydowanie zbyt wiele, by próbować wymienić wszystkie. Większość uwzględniono
we wspomnianej już bibliografii prac Tadeusza Kowalika (Ewa Karwowski, Hanna Szymborska,
Jan Toporowski, „Bibliography…”, dz. cyt.). Wydaje się jednak, że za absolutnie najważniejsze
uznać należy dwie monografie: Tadeusz Kowalik, Róża Luksemburg…, dz. cyt.; oraz Tadeusz Kowalik, Historia ekonomii w Polsce 1864-1950, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa
1992. Kowalik był też m.in. redaktorem wydanego w języku angielskim wyboru pism Oskara Langego: Oskar Lange, Economic Theory and Market Socialism. Selected Essays of Oskar Lange, wstęp
i redakcja: Tadeusz Kowalik, Edward Elgar, Aldershot 1994. Jak wynika z jego własnej relacji,
dwadzieścia lat wcześniej napisał też o Langem monografię, nigdy jednak nie wydaną („Jako szczęście traktuję fakt, że złożona kierownictwu [Z]akładu [Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN]
w 1974 r. książka o Langem nigdy nie została wydana. Odrzuciło ją parę wydawnictw, czasem bez
przeczytania”. Patrz: Tadeusz Kowalik, Edward Chudziński, Paweł Kozłowski, Filip Ratkowski,
„Trzech na jednego. Musztarda przed obiadem”, [w:] Tadeusz Kowalik, O lepszy ład społecznoekonomiczny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa
2013, s. 631). Wielu autorów część dorobku poświęconą Luksemburg, Langemu i Kaleckiemu
uznaje za najważniejszy wkład teoretyczny Kowalika w rozwój dyscypliny. Dla przykładu, Jan Toporowski pisze, że „[edycja] Dzieł Langego, wraz z jego współpracą z Kaleckim i studiami nad
Luksemburg, pozostaje najbardziej monumentalnym osiągnięciem Kowalika” (Jan Toporowski,
„Tadeusz Kowalik and the Accumulation of Capital”, Monthly Review, t. 64, nr 8, styczeń 2013,
s. 42), natomiast Wacław Stankiewicz zauważa po prostu, że „Kowalik jest wybitnym znawcą koncepcji L. Krzywickiego, R. Luksemburg, O. Langego, M. Kaleckiego i E. Lipińskiego” (Wacław
Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, dz. cyt., s. 498.).
23
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nych25. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w dorobku Tadeusza Kowalika
występują fundamentalne różnice pod względem przyjmowanej przez niego
metody badawczej (instrumentarium charakterystyczne dla historii idei, historia gospodarcza, studia porównawcze), ogólnie rozumianego przedmiotu zainteresowań (ekonomia polityczna kapitalizmu, problemy gospodarki realnego
socjalizmu26), jak również uznawanego zbioru aksjomatów (marksizm, keynesizm/kaleckizm, instytucjonalizm). Spójności można więc poszukiwać
co najwyżej na poziomie wyznawanego przez Kowalika systemu wartości

Do najważniejszych zaliczyć wypada: Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt.; Tadeusz
Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt.; Tadeusz Kowalik, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie.
Ewolucja. Kryzys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000; Tadeusz Kowalik, O lepszy ład…, dz. cyt.; Tadeusz Kowalik (red.),
Nierówni i równiejsi…, dz. cyt. Jednym z ostatnich przedsięwzięć Kowalika na tym obszarze było
wydanie poświęconych transformacji polskiej dokumentów z prywatnego archiwum Stanisława
Gomułki. Patrz: Tadeusz Kowalik (red.), Stanisław Gomułka i transformacja polska. Dokumenty i analizy
1968-1989, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010; Transformacja polska. Dokumenty
i analizy 1990, wybór: Stanisław Gomułka i Tadeusz Kowalik, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 2011. Przedstawiona powyżej typologia różni się dość istotnie od podziału zaproponowanego przez Toporowskiego, który w ekonomii politycznej Kowalika wyróżnia trzy kluczowe
obszary: (i) prace z i na temat Kaleckiego i Langego, (ii) działalność opozycyjna w Solidarności
i związane z tym prace teoretyczne (w szczególności teza o konwergencji systemów), (iii) prowadzona od 1989 r. „kampania” przeciw neoliberalnemu kapitalizmowi. Patrz: Jan Toporowski,
„Tadeusz Kowalik: Radical Political Economist, Solidarity Advisor and Critic of Globalised Capitalism”, PSL Quarterly Review, t. 66, nr 264, 2013, ss. 49-57.
26 Dalej w niniejszej rozprawie będziemy posługiwać się tym właśnie terminem. Podobną do naszej
decyzję, poprzedzoną krótką dyskusją alternatyw, znaleźć można w: Paweł Kozłowski, Szukanie
sposobu. Społeczne uwarunkowania procesu transformacji gospodarczej w Polsce w latach 1989-1993, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1997, s. 10. W jednej ze swoich prac (o charakterze podręcznikowym), Tadeusz Kowalik w następujący sposób podsumowywał bogactwo terminologiczne w tym względzie: „Ustrój społeczno-ekonomiczny, który panował w Polsce, podobnie
jak i w całym tzw. bloku sowieckim oraz kilku krajach azjatyckich, nazywano różnie: np. gospodarką «realnego socjalizmu», «nakazowo rozdzielczą», «centralnie planowaną». Tej ostatniej nazwy jako
najbardziej neutralnej politycznie używały agendy ONZ [podkr. T.K.]. Krytycy posługiwali się najróżnorodniejszymi terminami mniej lub bardziej pejoratywnymi. Leszek Kołakowski wprowadził
termin «socjalizmu despotycznego». Jan Drewnowski upowszechniał termin «sowietyzm». Socjaliści
i socjaldemokraci zachodni określali system społeczno-ekonomiczny jako kapitalizm państwowy
lub biurokratyczny, a jeśli już socjalizm, to z reguły z dodatkiem: «państwowy», «biurokratyczny»,
«absolutystyczny» itp. Ze względu na dominującą, a niekiedy monopolistyczną, rolę partii komunistycznych zarówno w systemie władzy politycznej, jak w gospodarce, często określano ten system
po prostu jako komunistyczny”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Zmiany systemowe ostatniej dekady:
spojrzenie ogólne”, [w:] Elbert V. Bowden, Judith H. Bowden, Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku,
Fundacja Innowacja, Warszawa 2002, s. 615.
25
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(szeroko rozumiana sprawiedliwość społeczna), jednak nawet pod tym względem różnice na przestrzeni dekad są zauważalne.
W tak rozumianej ekonomii politycznej Tadeusza Kowalika27 na pierwszy
plan, jako prawdopodobnie najważniejsze osiągnięcie naukowe, wysuwa się
wykazanie istotnych elementów ciągłości teoretycznej pomiędzy pracami Karola Marksa, Róży Luksemburg i Michała Kaleckiego, dowodzące w konsekwencji, iż ten ostatni był nie tyle „lewicowym keynesistą”, jak zwykło się było przedtem uważać, lecz ekonomistą, którego należy zaliczyć do szerokiego
nurtu myśli marksistowskiej. Tak uważa na przykład Jan Toporowski, który
twierdzi, że
[r]ekonstrukcja kapitalistycznej ekonomii politycznej na podstawie schematów reprodukcji Marksa doprowadziła (…) Kowalika (…) do odrzucenia tezy, że Kalecki
był prekursorem Keynesa. Keynes po prostu widział w niedoskonały sposób coś,
z czego Kalecki, w oparciu o marksistowskie dyskusje wokół pracy Róży Luksemburg, o wiele lepiej zdawał sobie sprawę28.

Ten sam autor, wraz z Riccardem Bellofiorem i Ewą Karwowski zwracają
w tym kontekście uwagę na fakt, że „Tadeusz Kowalik (…) odnalazł korzenie
dwudziestowiecznej ekonomii politycznej w marksowskiej krytyce prawa Saya
i argumentacji, z tomów II i III Kapitału, że ani kapitalistyczna reprodukcja,
ani wzrost nie mogą zachodzić w stabilnych lub też wolnych od kryzysów warunkach”29.
Do pozostałych najważniejszych osiągnięć naukowych Tadeusza Kowalika
zaliczyć należy, naszym zdaniem: (i) wskazanie na Ludwika Krzywickiego jako
Takie określenie aktywności naukowej Tadeusza Kowalika przejmujemy od Jana Toporowskiego.
Kurt Rothschild wskazuje na cztery warunki, które – jego zdaniem – muszą zostać spełnione,
by można było mówić o „ekonomii politycznej”. Są to: (i) świadomość, że czynniki polityczne
i pozaekonomiczne odgrywają ważną rolę w kształtowaniu procesów i rezultatów gospodarczych,
(ii) przywiązywanie szczególnej wagi do problemów władzy i konfliktów interesów, roli instytucji
i zmiany instytucjonalnych oraz zmieniających się w skali światowej struktur politycznych i gospodarczych, (iii) aktywne zainteresowanie teoriami i podejściami sąsiednich nauk społecznych,
(iv) podejście interdyscyplinarne. W naszym przekonaniu, prace Tadeusza Kowalika spełniają
wszystkie powyższe kryteria. Patrz: Kurt W. Rothschild, „Political Economy or Economics? Some
Terminological and Normative Considerations”, European Journal of Political Economy, nr 5, 1989,
ss. 1-12.
28 Jan Toporowski, „Tadeusz Kowalik a współczesna…”, dz. cyt., ss. 12-13.
29 Riccardo Bellofiore, Ewa Karwowski, Jan Toporowski, „Introduction: Tadeusz Kowalik and the
Political Economy of the 20th Century”, [w:] ciże (red.), Economic Crisis…, dz. cyt., s. 5.
27
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prekursora szkoły kapitalizmu monopolistycznego i koncepcji „kartelu generalnego” Rudolfa Hilferdinga30, (ii) zaproponowanie oryginalnej syntezy historii ekonomii w Polsce, wskazującej, że przez co najmniej kilkadziesiąt lat
to marksistowska ekonomia polityczna była nurtem w światowych badaniach
nad gospodarką, do którego polscy ekonomiści mieli oryginalny i ważny
wkład31, oraz (bardziej pragmatyczne niż teoretyczne) (iii) konsekwentne stosowanie w swoich pracach czegoś, co nazywać będziemy ujawnianiem wartości32.
Patrz: Tadeusz Kowalik, O Ludwiku Krzywickim…, dz. cyt., w szczególności rozdział III (ss. 209257). Po raz pierwszy podnieśliśmy, za Kowalikiem, taką ewentualność w: Grzegorz Konat,
„Krzywicki, Kalecki, Kowalik – kapitał monopolistyczny w polskiej myśli ekonomicznej”, referat
wygłoszony na konferencji pt. Idee na kryzys: Michał Kalecki, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundację im. Róży Luksemburg oraz miesięcznik Le Monde diplomatique – edycja
polska, Warszawa, 2 grudnia 2014 r.
31 Patrz zwłaszcza: Tadeusz Kowalik, Historia ekonomii…, dz. cyt., którą to książkę Wacław Stankiewicz określa mianem „wybitnego osiągnięcia” (Historia myśli ekonomicznej, dz. cyt., s. 498). Zaprezentowaną w tym miejscu rozprawy propozycję interpretacji dzieła Kowalika przedstawiliśmy
pierwotnie w: Grzegorz Konat, „Tadeusz Kowalik – twórca polskiej szkoły w ekonomii?”, referat
wygłoszony na konferencji pt. Idee na kryzys: polscy ekonomiści odkrywani na nowo, zorganizowanej
przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundację im. Róży Luksemburg oraz miesięcznik
Le Monde diplomatique – edycja polska, Warszawa, 30 listopada 2015 r. Warto zauważyć, że pierwsze
syntetyczne ujęcie przez Kowalika problemu wkładu polskiego marksizmu do ekonomii światowej
stanowią rozdziały jego autorstwa w: Janusz Górski, Tadeusz Kowalik, Witold Sierpiński, Historia
powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
Wkrótce po ukazaniu się książka ta, podobnie jak sam Tadeusz Kowalik, padła ofiarą rządowych
represji w następstwie wydarzeń marca 1968 r. Kowalik, z pewnym rozgoryczeniem, następująco
opisywał jej losy: „W 1967 r. ukazał się podręcznik «Historii powszechnej myśli ekonomicznej
po 1870 r.» trzech autorów, w tym mnie. Po marcowej «antyrewisyjonistycznej» kampanii
1968 r. ukazało się nowe wydanie bez mego nazwiska, a w dodatku z zapewnieniem, że to pierwszy
tego rodzaju podręcznik w krajach socjalistycznych…”. Patrz: Tadeusz Kowalik i in., „Trzech
na jednego…”, dz. cyt., s. 624.
32 Termin ten jest naszym tłumaczeniem angielskiego bringing the valuations out in the open [lub, jak
w innym miejscu, exposing the valuations to full light] autorstwa Gunnara Myrdala, z pracy pt. Objectivity
in Social Research (Pantheon Books, Nowy Jork 1969, ss. 55-56). Podstawy swojej wersji ujawniania
wartości Kowalik zwięźle przedstawił w książce pt. Spory o ustrój społeczno-gospodarczy w Polsce. Lata
1944-1948 (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2006), gdzie rozważania o metodzie
zaczął od stwierdzenia, że „(...) niezbędne jest [w tej pracy] nieco obszerniejsze wprowadzenie
ujawniające pewne generalne przesłanki rozumowania autora. Chodzi (…) nie tyle o słuszne skądinąd ogólne stwierdzenie filozofii i socjologii nauki, że wszystkie prace naukowe są skażone subiektywizmem, ani nawet o to, że w naukach społecznych jest ono z reguły większe niż w przyrodniczych, lecz przede wszystkim o wyjątkowo wysoki stopień subiektywizmu w pracach z dziedziny
historii współczesnej, i to w dodatku własnego kraju. Biografia autora, jego ideowe sympatie
są niejako zakodowane w wyborze tematyki, wyborze źródeł (których przecież tylko część jest
dostępna), a nawet w języku, którym się posługuje. Tak jest ze wszystkimi pracami z tego zakresu,
30
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Do powyższej listy dodać jednak należy – w naszej opinii – jeszcze jedną propozycję teoretyczną Tadeusza Kowalika: wskazanie na możliwość rozpatrywania polskiej transformacji systemowej od realnego socjalizmu do kapitalizmu w kategoriach rewolucji burżuazyjnej („epigońskiej rewolucji mieszczańtakże tych autorów, którzy mówią lub nawet wierzą, że uprawiają «czystą» naukę i tylko naukę”
(s. 14). Remedium, jakie proponuje Kowalik (pomijając wątpliwą możliwość zastosowania
go w sygnalizowanych przez Kowalika przypadkach „wiary w uprawianie «czystej» nauki”, które
to przypadki można utożsamiać z brakiem samoświadomości; na ten temat patrz np.: Edward H. Carr,
Historia. Czym jest, tłum. P. Kuś, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999, ss. 59, 173 i nast.) znaleźć
można w (usuniętym z drugiego wydania, występującym wyłącznie w wydaniu pierwszym książki:
Tadeusz Kowalik, Spory o ustrój społeczno-gospodarczy Polski 1944-1948, Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, Warszawa 1980) następującym fragmencie: „Myślę więc, że autorzy prac o czasach
najnowszych powinni – oprócz profesjonalnie nakazanego dążenia do możliwego obiektywizmu –
otwarcie ujawniać swoje polityczne czy ideowe sympatie. Jest to bowiem równoznaczne z ujawnieniem «rodzaju szkieł», przez które na rzeczywistość patrzą. Czytelnik może od początku założyć
sobie inne «szkła» - o innym kolorze i innym pryzmacie” (s. 4). Następnie, w akapicie ponownie
obecnym w obydwu wydaniach, Kowalik ujawnia coś, co uznajemy za esencję ujawniania wartości –
prezentuje swoje poglądy i ich ewolucję w czasie: „Dwie informacje wydają mi się najważniejsze
z tego punktu widzenia. Autor niniejszej pracy był od wiosny 1948 r. członkiem PPR (wcześniej
jeszcze Związku Walki Młodych i Akademickiego Związku Walki Młodych «Życie»), następnie
PZPR; od 1956 r. był wśród tych, którzy domagali się radykalnej, w naszym ówczesnym pojęciu,
reformy systemu i jego demokratyzacji; z partii został ostatecznie usunięty w 1968 r. zarówno
za sprzeciw wobec represji wobec studentów, jak i za «całokształt poglądów». I druga informacja:
nadal wierzy w sens zabiegów o demokratyczny socjalizm oparty na parlamentaryzmie i wolności,
chociaż nie jest swych racji aż tak pewien, by nawracał innych na swoją wiarę. Obecnie bardziej mu
zależy na tym, by dorobek myślowy tak nazywanego nurtu nie został doszczętnie zapomniany”
(Tadeusz Kowalik, Spory o ustrój społeczno-gospodarczy w Polsce…, dz. cyt., s. 14). Zgodność przedstawionego tutaj stanowiska Kowalika z propozycją Myrdala jest uderzająca. Ten ostatni pisał,
że „(…) każde badanie problemu społecznego, obojętnie jak bardzo ograniczone w swoim zakresie, jest i musi być determinowane przez wartości. «Obiektywna» [disinterested] nauka społeczna
nigdy nie istniała i, z logicznych powodów, nigdy zaistnieć nie może. Jednak wynikające z wartości
przesłanki, które faktycznie i z konieczności determinują badania w naukach społecznych, pozostają generalnie ukryte. (...) Są (…) niewypowiedziane i niejasne, pozostawiając otwarte drzwi dla
stronniczości. Jedynym sposobem, w jaki możemy dążyć do «obiektywizmu» [objectivity] w analizie
teoretycznej, jest ujawnienie wartości [to expose the valuations to full light], uczynienie ich uświadomionymi, konkretnymi i jednoznacznymi (…)”. Patrz: Gunnar Myrdal, Objectivity…, dz. cyt., ss. 55-56.
Fakt, że Kowalik w licznych pracach w daleko idącym stopniu zastosował się do tak rozumianej
zasady ujawniania wartości zasługuje na podkreślenie, biorąc pod uwagę, że – jak zauważają Bo Sandelin, Hans-Michael Trautwein i Richard Wundrak – „[r]ozwiązanie Myrdala (…) – [postulujące,
że] badacze powinni zawsze jasno określać swoje normy – jest z zasady proste, ale (…) trudne
do zastosowania”. Patrz: Bo Sandelin, Hans-Michael Trautwein, Richard Wundrak, A Short History
of Economic Thought, wydanie trzecie, Routledge, Abingdon 2014, s. 78. Ustalenie czy, a jeśli tak,
to w jakim stopniu, poglądy Tadeusza Kowalika były inspirowane stanowiskiem Myrdala (którego
różne prace Kowalik znał i wielokrotnie przytaczał) wykracza poza zakres tematyczny niniejszej
rozprawy.

13

skiej”)33. Zanim przejdziemy do dalszych rozważań, poniżej przedstawimy
krótką dyskusję tego pojęcia.
2. Zarys teorii rewolucji
Przegląd literatury przedmiotu pokazuje, że istnieją różne, często odległe
od siebie stanowiska w kwestii tego, czym są rewolucje w ogóle, a rewolucje
burżuazyjne w szczególności. Eric Hobsbawm zauważa, że „(…) znaczenie
[terminu] «rewolucja», jak pokazuje historiografia tego tematu, pozostaje głęboko kontrowersyjne”34. Różnice w tym względzie ujawniają się już na najZ uwagi na wzajemne przenikanie pojęć „rewolucja” i „transformacja (systemowa)”, ich możliwe
zawieranie się w innym: „przemiany”, a także – a może przede wszystkim – dlatego że sam Tadeusz Kowalik pisał zarówno o transformacji, jak i rewolucji w kontekście polskich wydarzeń z lat
80. XX w., będziemy w niniejszej rozprawie terminów tych używać zamiennie, chyba że kontekst
wymagać będzie od nas większej precyzji terminologicznej. Trzeba jednak dla ścisłości dodać,
że literatura – zwłaszcza z obszaru tzw. „tranzytologii” – zna wiele przykładów podjętych prób
rozstrzygnięcia tego problemu. Dla przykładu, Andrzej W. Tymowski, w kontekście „logiki roku
1989”, pisze, że podczas gdy rewolucja oznacza „ostre zerwanie ze starym porządkiem i przełom
w nowym”, to „«Transformacja» jest również postępowa, ale ewolucyjna, ujawniająca się w postępach krok po kroku, niepolaryzująca, ale oparta na ciągłości i konsensusie”. Patrz: Andrzej
W. Tymowski, „Poland’s Unwanted Social Revolution”, East European Politics and Societies, t. 7, nr 2,
1993, s. 177. Przekonującą krytykę tranzytologii przedstawia natomiast Przemysław Sadura (Upadek
komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji, Oficyna Naukowa,
Warszawa 2015, ss. 31-60). Sam Kowalik, jak się wydaje, dostrzegał terminologiczne komplikacje
w tym względzie, zwracając na przykład uwagę, że samej tylko „transformacji w sferze gospodarczej” (której to terminu zastosowanie po raz pierwszy w kontekście „ewolucji społecznoekonomicznej” przypisywał Karlowi Polanyiemu), można przyporządkować co najmniej trzy znaczenia: „(…) a) przekształcenie jednego megaustroju w inny, na przykład feudalizmu w kapitalizm,
b) przejście od jednej odmiany kapitalizmu (jednego systemu społeczno-gospodarczego) do innej,
na przykład, przejście od kapitalizmu wolnorynkowego do systemu zwanego «skandynawskim»,
albo od faszystowskiej gospodarki wojennej do społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech
Zachodnich po drugiej wojnie światowej, c) ciągły proces przekształceń instytucjonalnych, kierowany świadomie za pomocą reform lub spontanicznie, czemu podlegają wszystkie, nawet najbardziej zastygłe gospodarki”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Blaski i cienie transformacji polskiej”,
[w:] Martin Kaltwasser, Ewa Majewska, Kuba Szreder (red.), Futuryzm miast przemysłowych: 100 lat
Wolfsburga i Nowej Huty, Korporacja Ha!art, Kraków 2007, ss. 267-268.
34 E. J. Hobsbawm, „The Making of a «Bourgeois Revolution»”, Social Research, t. 71, nr 3, 2004,
s. 455. Podobnie Sadura, którego „[a]naliza sposobów definiowania «rewolucji» wykazała całkowity
brak zgody co do kryteriów tego pojęcia”. Patrz: Przemysław Sadura, Upadek komunizmu…, dz. cyt.
s. 83. Na miejscu wydaje się przywołanie tutaj opinii Johna Dunna, zdaniem którego
„[p]ozbawione sądów wartościujących badanie rewolucji jest dla tych, którzy żyją w realnym świecie, logiczną niemożliwością”. Patrz: John Dunn, Modern Revolutions: An Introduction to the Analysis
of a Political Phenomenon, Cambridge University Press, Cambridge 1972, s. 2.
33
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bardziej podstawowym poziomie dociekań, gdyż, jak wyjaśnia Krzysztof
Brzechczyn, sam termin „rewolucja”
[u]żywany w sensie deskryptywnym jest opisem i/lub wyjaśnieniem samego mechanizmu zmiany społecznej bez prób oceny jego następstw. W sensie normatywnym odnosi się do pewnego optymalnego mechanizmu przemian społecznych
wiodących do idealnego stanu społecznego35.

Złożoność problemu widać także w rezultatach próby skonstruowania inkluzyjnej definicji, czego podjął się Tadeusz Łepkowski. W jego ujęciu rewolucja
jest
(…) przyspieszoną (nieraz, lecz niekoniecznie, raptowną i gwałtowną), jakościową
zmianą społeczno-polityczną i mentalno-psychologiczną dokonywaną przez określone zbiorowości ludzkie, a zarazem porywającą je w kierunku nie zawsze przez
nie przewidzianym i pożądanym. (...) Rewolucją zwykło się nazywać każdy wielki
i gwałtowny przewrót w życiu politycznym, a także bardziej rozciągnięty w czasie
przewrót kulturalno-umysłowy i jeszcze bardziej skondensowany [sic!] w czasie
techniczno-ekonomiczny36.

Z drugiej strony, poza inkluzyjnymi, mamy w teoretycznych analizach rewolucji również tendencje redukcjonistyczne. Jan Baszkiewicz pisał w tym kontekście, że
[w]ystępuje (…) wyraźna tendencja, by zwalczać swoistą «inflację rewolucji»,
to znaczy traktowanie tego pojęcia jak worek, do którego wrzucać można zjawiska
najróżniejszego charakteru i rangi historycznej: procesy o wielkim potencjale transformacyjnym, ale także chaotyczne rewolty, wojskowe pronunciamientos, przewroty
pałacowe itd. Dlatego też pogromcy owej «inflacji» (…) proponują radykalną rewizję wyobrażeń o tym, czym w istocie jest rewolucja. Usuwa się zatem poza nawias
rewolty, pucze, zamachy stanu, ale nie tylko one tracą prawo do miana rewolucji.
Zdarzenia tradycyjnie uznawane za rewolucje (bo wyposażone w ambitne projekty
transformacyjne), lecz pozbawione sukcesu, a zatem i trwałego wpływu na kształt
społeczeństwa – przykładem rewolucja paryska 1871 r. czy też pierwsza rewolucja
rosyjska – (…) definiuje [się] jako [co najwyżej] «wydarzenia rewolucyjne». Z kolei
fenomeny o trwałych skutkach, ale w sferze politycznej, narodowej, religijnej
Krzysztof Brzechczyn, „Polityka jako proces rewolucyjnej zmiany społecznej. Od Marksa
do współczesnych teorii rewolucji w socjologii historyczno-porównawczej”, [w:] Włodzimierz
Wesołowski (red.), Koncepcje polityki, Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych PAN i Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 274.
36 Tadeusz Łepkowski, Rewolucje polskie 1944-1982, maszynopis powielony, Warszawa 1983, s. 3.
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(a więc nie w wymiarze socjoekonomicznym) – rewolucja niderlandzka, rewolucja
amerykańska – to [w tym ujęciu] jedynie «wydarzenia rewolucjopodobne»37.

Ujmując rzecz w perspektywie historycznej, Baszkiewicz zwraca uwagę,
że „podstawowe elementy konceptu rewolucji”, wśród których wymienia
„wstrząs polityczny połączony ze zmasowanym użyciem przemocy”, „globalną przemiana społeczeństwa we wszystkich jego parametrach”, wreszcie –
„kryzys organizmu społecznego”, ukształtowały się już w Oświeceniu38.
Przemysław Sadura, przechodząc do bardziej współczesnych analiz tego typu
wydarzeń i kładąc duży nacisk na metodę stosowaną w tych rozważaniach
(skupiając się przy tym na socjologii, jako dyscyplinie, która poświęciła rewolucjom chyba najwięcej namysłu teoretycznego), wyróżnia – za Jackiem Goldstone’em – cztery generacje badaczy:
(…) teoretyzowanie o rewolucji w dwudziestowiecznej myśli społecznej przeszło
przez kilka dających się wyodrębnić stadiów. Pierwsze z nich przypadało mniej
więcej na lata 1900–1940. W tym czasie książki poświęcone rewolucjom społecznym pisali tacy uczeni, jak Pitirim Sorokin, Crane Brinton, George Pettee i Lyford
Edwards. Swoje wysiłki skupiali oni na poszukaniu wzoru procesu rewolucyjnego,
kładąc nacisk na sekwencyjność wydarzeń. (…) Ze względu na charakterystyczną
metodę analizy porównawczej całą generację przyjęło się nazywać naturalną historią rewolucji (…). Drugie stadium w rozwoju socjologii rewolucji wyodrębniło się
Jan Baszkiewicz, „Rewolucja: kilka uwag o zmienności pojęcia”, [w:] tenże, Państwo. Rewolucja.
Kultura polityczna, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, ss. 812-813.
38 Tamże, s. 799. Baszkiewicz w następujący sposób opisuje genezę wykorzystania słowa „rewolucja” w naukach społecznych: „To wiek XVIII (…) zepchnął na daleki plan pierwotne znaczenie
terminu «rewolucja», fachowego terminu astronomów, dobrze nam znanego z tytułu wielkiego
traktatu Kopernika. Właśnie w XVIII stuleciu upowszechniło się socjopolityczne znaczenie słowa
«rewolucja». To zresztą fragment zjawiska narastającego od schyłku XVII w.: transferu pojęć nauk
ścisłych na obszar polityki. Przecież z matematyki przewędrował na ów obszar termin «postęp»,
z Newtonowskiej mechaniki – termin «reakcja». I tak dalej” (tamże, ss. 799-800). Marek Chmaj
zauważa jednak, że pierwsze przypadki zastosowania terminu „rewolucja” w kontekście politycznym miały miejsce już w drugiej połowie wieku XVII, w związku z gwałtownymi przemianami
zachodzącymi wówczas w Anglii. Patrz: Marek Chmaj, „O rewolucji”, Annales Universitatis Mariae
Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia, t. IV, 1997, ss. 77-78. Tak czy inaczej, nowożytne korzenie
konceptu rewolucji w naukach społecznych mogą mieć, zdaniem Erica Hobsbawma, całkiem
współczesne i praktyczne konsekwencje: „(…) pospolity dyskurs utożsamia (…) [rewolucje],
w znacznym stopniu na sposób osiemnastowieczny, z postępem i poprawą życia, tak że – agencje
reklamowe rozumieją to aż nazbyt dobrze – słowo «rewolucyjny», gdy, w oderwaniu od reżimu
politycznego, powiązać je z nową kuchenką mikrofalową, będzie sprzedawać produkt bardziej skutecznie, nawet wśród tych, którzy są jak najbardziej zaangażowani w obronę status quo przed wywrotowością”. Patrz: E. J. Hobsbawm, „The Making of…”, dz. cyt., s. 455.
37
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w rezultacie zerwania z dotychczasową tradycją i odejścia od analiz empirycznych
i historycznych na rzecz budowania teoretycznych modeli rewolucji. Generacja socjologów tworzących od lat czterdziestych do siedemdziesiątych ubiegłego wieku,
do której należeli między innymi James Ch. Davies, Ted R. Gurr, Chalmers Johnson, Samuel P. Huntington i Charles Tilly, nie miała spójnego programu teoretycznego. Można w tym programie wyróżnić kilka nurtów, czerpiących z tak różnych
źródeł, jak: kognitywizm, teoria frustracji-agresji, strukturalny funkcjonalizm, teorie
modernizacji czy mobilizacji zasobów. Rozwój rewolucji jest tu ujmowany jako
dwustopniowy proces, którego pierwszym etapem jest pojawienie się nowego wzoru funkcjonowania społeczeństwa, powodujące zerwanie ciągłości odtwarzania się
systemu społecznego. Drugim etapem procesu rewolucyjnego jest naruszenie krytycznych zmiennych systemu, takich jak jego równowaga, natężenie konfliktu i zakres kontroli zasobów przez konkurujące grupy interesu. Kiedy najważniejsze
zmienne osiągają wartość krytyczną, mamy do czynienia z potencjalną sytuacją rewolucyjną. (…) Ograniczenia obu poprzednich stadiów starała się pokonać trzecia
generacja teoretyków rewolucji, która pojawiła się wraz z rosnącym zainteresowaniem teorią marksistowską w latach sześćdziesiątych. Czołowe nazwiska tej generacji to: Barrington Moore Jr., Eric Wolf, Jeffrey Paige, Kay Trimberger i Theda
Skocpol. Tworzone przez nich teorie ogniskowały się wokół konfliktu klasowego,
struktur państwowych, presji wywieranej na stosunki społeczne przez politykę
międzynarodową i światowy system gospodarczy. Historyczna baza studiów zbliżała autorów do pierwszej generacji socjologii rewolucji, od której jednak różnił ich
sposób wykorzystania analiz empirycznych i nośność budowanych na ich podstawie teorii. Punkt ciężkości z poszukiwania analogii w przebiegu procesów rewolucyjnych został przeniesiony na rekonstruowanie podobieństw strukturalnych w stosunkach między państwem i klasami społecznymi, badanie relacji w obrębie systemu państw narodowych i sposobu wewnętrznej organizacji aparatu państwowego.
(…) W latach dziewięćdziesiątych narastająca krytyka ujęć strukturalnych, a także
pojawienie się nowej kategorii zjawisk pararewolucyjnych doprowadziły do powstania teorii traktujących przywództwo, ideologię, procesy identyfikacji z ruchem
rewolucyjnym i kulturę jako kluczowe zmienne determinujące przebieg kryzysów
rewolucyjnych. Trend ten stał się na tyle wyraźny, że zaczęto mówić o czwartej generacji teorii rewolucji39.

Przemysław Sadura, Upadek komunizmu…, dz. cyt., ss. 66-74. Podobną – chociaż cokolwiek bardziej szczegółową i wykraczającą nieco poza dyscyplinę socjologii – typologię przedstawia Jarosław
Chodak, który w swoim historycznym ujęciu teorii rewolucji wyróżnia sześć głównych grup:
(i) teorie klasyczne, (ii) szkołę naturalnej historii rewolucji, (iii) perspektywę modernizacyjną,
(iv) perspektywę socjologii historycznej, (v) koncepcje inspirowane teorią racjonalnego wyboru
oraz (vi) teorie wielopoziomowe. Patrz: Jarosław Chodak, Teorie rewolucji w naukach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, w wielu miejscach.
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Stan współczesny badań, wynikający z opisanego przez Sadurę rozwoju teorii
rewolucji, krócej opisuje Bailey Stone, wyróżniając dwie zasadnicze kategorie
badaczy:
(...) w ostatnim czasie (...) prace naukowe poświęcone rewolucji angielskiej, francuskiej i rosyjskiej wydają się w coraz większym stopniu charakteryzować złożonymi
i często polemicznymi wymianami poglądów między «postmodernistami» – celebrującymi indywidualne «sprawstwo», dekonstrukcję tekstu i moc wyjaśniania rewolucyjnego dyskursu i ideologii – a «strukturalistami», podkreślającymi znaczenie
czynników państwotwórczych, interakcji między państwami i klasami oraz polityki
międzynarodowej40.

Wydaje się jednak, że można wskazać na jeszcze bardziej podstawowy podział
wśród teoretyków rewolucji, ogniskujący się wokół podkreślanego przez
Baszkiewicza rozróżnienia „(…) na rewolucje w znaczeniu głębokiej transformacji społecznej (…) i w znaczeniu szybkiej i gwałtownej zmiany socjopolitycznej”41. Nietrudno bowiem, z jednej strony, wskazać prace, których autorzy uznają, że rewolucja to wydarzenie burzliwe, ale raczej krótkotrwałe i wyłącznie o charakterze politycznym42, z drugiej natomiast – liczne jest grono
badaczy, którzy, jak zauważają Colin Barker i Colin Mooers, „[w] przeciwieństwie do postrzegania rewolucji jako nadzwyczajnych, katastrofalnych wydarzeń (…) podkreślają ich względną normalność”43.
Występowanie omówionych powyżej podziałów nie powoduje jednak, że nie
można w studiach nad rewolucjami wskazać, jeśli nie powszechnie uznawaBailey Stone, Rethinking Revolutionary Change in Europe: A Neostructuralist Approach, Rowman
& Littlefield, Lanham-Londyn 2020, s. x.
41 Jan Baszkiewicz, „Rewolucja: kilka uwag…”, dz. cyt., s. 812.
42 Takie stanowisko znajdziemy na przykład w definicji autorstwa Perry’ego Andersona: „Rewolucja jest terminem o ściśle określonym znaczeniu: obalenie polityczne od dołu jednego porządku
państwowego i zastąpienie go innym. Nic nie można zyskać, rozwlekając go w czasie lub rozszerzając na każdą sferę przestrzeni społecznej. (…) należy upierać się, że rewolucja jest procesem punktowym, a nie permanentnym. To znaczy: rewolucja to epizod konwulsyjnej transformacji politycznej, skompresowany w czasie i skoncentrowany na celu, który ma określony początek – kiedy stary
aparat państwowy jest nadal nienaruszony – i definitywny koniec, gdy aparat ten zdecydowanie
został już złamany, a w jego miejsce wyrósł nowy”. Patrz: Perry Anderson, „Modernity and Revolution”, New Left Review, nr 144, 1984, s. 112.
43 Colin Barker, Colin Mooers, „Theories of Revolution in the Light of 1989 in Eastern Europe”,
Cultural Dynamics, t. 9, nr 1, 1997, s. 19. Dla przykładu, Rod Aya twierdzi, że rewolucja jest jedynie
„kontynuacją polityki innymi środkami”. Patrz: Rod Aya, Rethinking Revolutions and Collective Violence:
Studies on Concept, Theory and Method, Het Spinhuis, Amsterdam 1990, s. 52.
40
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nych definicji, to – przynajmniej – generalnie przyjmowanych typologii.
Wśród nich na pierwszy plan w sposób oczywisty wysuwa się opozycja pomiędzy rewolucją a kontrrewolucją. Jak wyjaśnia Eugen Weber,
[t]ermin kontrrewolucja (…) przywołuje na myśl (…) gwałtowne działanie w sensie
przeciwnym, a więc pokrewnym, znaczeniu rewolucji (…). Kontrrewolucja jest
skazana na posiadanie tożsamości będącej wyłącznie odzwierciedleniem [swojego
przeciwieństwa]. Istnieje [tylko] w kategoriach rewolucji, której się przeciwstawia,
i którą stara się odwrócić. Rewolucja to termin pozytywny; bez niej nie ma kontrrewolucji44.

Podobnie twierdzi Jan Baszkiewicz, gdy pisze, że „(…) kontrrewolucja towarzyszy jak cień każdej wielkiej akcji rewolucyjnej (…)”45, a następnie dodaje:
„Dialektyka wzajemnych stosunków rewolucji i kontrrewolucji bywa niekiedy
bardzo złożona. Kontrrewolucja, jeśli nawet nie odnosi sukcesu, z reguły powiększa ogromnie koszty społeczne rewolucji, jątrzy namiętności, zadaje ciału
społecznemu ciężkie, długo nie gojące się rany”46. W innym miejscu swojej
pracy Baszkiewicz zwraca także uwagę na pewną nieostrość opisywanych
w tym miejscu kategorii:
W obliczu eksplodującej rewolucji klasy panujące mają do wyboru trzy możliwości:
kapitulację, poszukiwanie kompromisu, kontrrewolucję. W praktyce te różne postawy ewoluują wraz z rytmem wydarzeń rewolucyjnych. Granice pomiędzy nimi bywają zresztą płynne. Kapitulacja może być jedynie pozorem, wybiegiem taktycznym; kontrrewolucyjny opór niekiedy pragnie tylko zapobiec najgorszemu, wymusić rozwiązania kompromisowe
[podkr. moje – G.K.]47.

Eugen Weber, „Revolution? Counterrevolution? What Revolution?”, Journal of Contemporary History, t. 9, nr 2, 1974, s. 12.
45 Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność. Rewolucje burżuazyjne, Czytelnik, Warszawa 1981,
s. 242. Jeden z recenzentów tej książki, Tadeusz Łepkowski zwraca jednak w tym kontekście uwagę
na to, że Baszkiewicz, jego zdaniem, nie do końca „umiał rozróżnić ostatecznie kilka terminów
(zjawisk i procesów), takich jak kontrrewolucja, restauracja (i ruch do niej prowadzący), konserwatyzm i reakcja”. Następnie Łepkowski wyjaśnia, iż „[r]ewolucjonista jest – czy chce tego, czy nie –
bratem kontrrewolucjonisty (…), ale jest wrogiem reakcjonisty, zwolennika restauracji czy tradycjonalistycznego konserwatysty”. Patrz: Tadeusz Łepkowski, „Jan Baszkiewicz, Wolność, Równość,
Własność. Rewolucje burżuazyjne [Liberté, Egalité, Propriété. Révolutions bourgeoises], Warszawa 1981, «Czytelnik», 282 pages”, Acta Poloniae Historica, t. 48, 1983, s. 235 [tłumaczenie z języka francuskiego
autorstwa Zbigniewa M. Kowalewskiego, któremu jesteśmy za tę pomoc niezmiernie wdzięczni].
46 Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt., s. 242.
47 Tamże, s. 237.
44
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I dalej:
(…) kontrrewolucja na dwa różne sposoby może asymilować się do rewolucji. Może przejmować à rebours jej «projekt totalny» i jej metody społecznego przewrotu;
potrafi jednak również – nie zaprzestając walki z rewolucją – szukać odpowiedzi
na pytanie, co w jej dorobku jest zmianą nieodwracalną48.

Na uwzględnienie przez nas zasługuje także, jak się wydaje, podział rewolucji
ze względu na dynamikę ich przebiegu. Jan Baszkiewicz wyróżnia w tym
względzie dwa zasadnicze typy:
Każda rewolucja pulsuje własnym rytmem. Może się rozwijać po linii wznoszącej
[podkr. moje – G.K.], to jest radykalizować się i pogłębiać społeczne przemiany.
Może też przebiegać po linii zstępującej [podkr. moje – G.K.], gdy najwyższe wzniesienie fali następuje na początku, po czym fala rewolucyjna nieubłaganie opada.
Dwie rewolucje we Francji, w 1789 i w 1848 r., to klasyczne przykłady rozwoju
«w górę» i «w dół» [podkr. moje – G.K.]. Jednakże rozróżnienia tego nie należy
schematyzować. Rewolucja angielska lub wielka rewolucja francuska owszem,
wznoszą się, ale tylko do pewnego momentu. Dla procesu rewolucyjnego we Francji lat 1789-99 przesilenie przyszło w połowie drogi: w lipcu 1794 r.49

Jednak chyba najbardziej podstawową typologię rewolucji, obecną już w pracach autorów dziewiętnastowiecznych50, stanowi rozróżnienie na rewolucje
społeczne (określane też mianem „socjalnych”) i polityczne51. Jak wyjaśnia
Neil Davidson:
Tamże, s. 241.
Tamże, s. 24.
50 Można ją, dla przykładu, znaleźć już w pracach Karola Marksa z lat 40 XIX w. W tekście jego
autorstwa z sierpnia 1844 r. czytamy więc, że „[k]ażda rewolucja likwiduje stare społeczeństwo, i o tyle
jest rewolucją społeczną. Każda rewolucja obala starą władzę, i o tyle jest rewolucją polityczną
[podkr. K.M.]”. Patrz: Karol Marks, „Krytyczne uwagi do artykułu Prusaka «Król Prus a reforma
społeczna»”, [w:] Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzieła, t. 1, tłum. S. Filmus i in., Książka i Wiedza, Warszawa 1962, s. 494.
51 Podobną, ale jednak zasadniczo odmienną typologię proponuje Jeffrey R. Weber. Pisze
on, że „[w]yjściem z kłopotów (…), jakie powstają przy definiowaniu rewolucji, jest oddzielenie
pojęcia epoki rewolucyjnej od rewolucji społecznej [podkr. J.R.W.]. Pojęcie epoki rewolucyjnej pozwala
nam zrozumieć, że rewolucyjna zmiana transformująca jest możliwa, ale nie z góry określona
w pewnym okresie, uwydatniając tym samym niepewność zaistnienia alternatywnych scenariuszy
(ale nie szerokie otwarcie na nie)”. Patrz: Jeffrey R. Webber, „Rebellion to Reform in Bolivia. Part
II: Revolutionary Epoch, Combined Liberation and the December 2005 Elections”, Historical Materialism, t. 16, nr 3, 2008, s. 58. Co ciekawe, wśród autorów, którzy wypowiadali się w kwestii rewolucji społecznych i politycznych, znajdziemy również Tadeusza Kowalika. Dla przykładu, w artyku48
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Rewolucje polityczne to toczące się w społeczeństwie – z udziałem różnych frakcji istniejącej klasy rządzącej – walki o kontrolę nad państwem, które pozostawiają fundamentalne struktury społeczne i gospodarcze w niezmienionym stanie [podkr. moje – G.K.].
(…) Rewolucje polityczne mogą wiązać się z mniejszym lub większym zaangażowaniem mas ludowych, skutkować mniejszą lub większą poprawą warunków życia
większości ludności, mogą wprowadzić demokrację tam, gdzie jej wcześniej nie było; ale w ostatecznym rozrachunku klasa rządząca, która wcześniej kontrolowała środki produkcji, kontrolę tę zachowuje [podkr. moje – G.K.] (chociaż jednostki i organizacje polityczne mogą zostać po drodze zastąpione), a klasy, które uprzednio były wyzyskiwane
w procesie produkcji, wciąż pozostają takimi [podkr. moje – G.K.] (chociaż zwycięska
frakcja może pójść na ustępstwa, aby zapewnić sobie ich przyzwolenie bądź aktywność). Brak fundamentalnej zmiany społecznej związanej z rewolucjami politycznymi oznacza, że znacznie trudniejsze jest odróżnienie ich od procesów przyspieszonych reform52.

Z drugiej strony, w ujęciu tego samego autora, rewolucje społeczne
(…) nie są walkami wyłącznie o kontrolę nad państwem, lecz o jego przekształcenie [podkr.
moje – G.K.] – albo w odpowiedzi na zmiany, które już zaszły w sposobie produkcji, albo w celu ich wprowadzenia. (…) Tylko trzy epokowe procesy mieszczą się
w kategorii rewolucji społecznej. Z jednej strony było nią przejście od niewolnictwa do feudalizmu. Na drugim biegunie znajduje się rewolucja socjalistyczna, która
dotychczas była raczej możliwością niż rzeczywistością, ale która, jeśli zostanie
osiągnięta, rozpocznie przejście od kapitalizmu do socjalizmu. Pomiędzy tymi
dwiema skrajnościami znajdują się rewolucje burżuazyjne [podkr. moje – G.K.] (…)53.

le, którego współautorem był Włodzimierz Brus czytamy, że „(…) zagadnienie przemian w kapitalizmie jest znacząco szersze niż rewolucja polityczna, czy jego upadek. Rewolucja polityczna może być
tylko niekoniecznym szczeblem na drodze reform [podkr. moje – G.K.]. I nie tylko te reformy się liczą,
które są dokonywane jako świadome ustępstwo burżuazji wobec buntujących się robotników. Także przemiany dokonywane w jej interesie mogą przygotowywać tę inną cywilizację”. Patrz: Włodzimierz Brus, Tadeusz Kowalik, „Socjalizm i rozwój”, [w:] Tadeusz Kowalik, O lepszy ład…,
dz. cyt., s. 442 [tłum. Tadeusz Kowalik].
52 Neil Davidson, How Revolutionary Were the Bourgeois Revolutions?, Haymarket Books, Chicago 2012,
s. 494.
53 Tamże, ss. 494-495. W świetle powyższych wyjaśnień nie zaskakuje, że, jak pisze dalej Davidson:
„[z]wiązek między rewolucjami politycznymi i społecznymi jest złożony. Niektóre rewolucje polityczne mają konsekwencje społeczne, a wszystkie rewolucje społeczne mają konsekwencje polityczne. Niektóre rewolucje, które same w sobie wydają się być tylko rewolucjami politycznymi,
są w rzeczywistości początkiem lub końcem bardziej rozległej rewolucji społecznej” (tamże,
s. 495).
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Tym samym Davidson kieruje naszą uwagę w kierunku rozważań nad tym,
czym są rewolucje burżuazyjne54. Termin ten, jak wyjaśnia, „został po raz
pierwszy użyty przez Karola Marksa w 1847 roku”55, od tamtej pory generując
liczne spory teoretyczne, które sprowadzają się do braku „zgody co do tego,
jakie są podstawowe cechy tej koncepcji”56. Doprowadziły one do wykształcenia się kilku głównych stanowisk, wśród których, podobnie jak Alexander
Anievas i Kerem Nişancioğlu, wyróżnimy trzy najważniejsze: rewizjonizm, Kapitałocentryzm oraz konsekwencjonalizm57.
W kwestii rewizjonistycznego podejścia do rewolucji burżuazyjnych, jak przekonuje Davidson, pod koniec XX w. ukształtował się

W rozprawie niniejszej, za Janem Baszkiewiczem, ignorować będziemy, uznawany przez część
autorów za uprawniony, podział na rewolucje burżuazyjne i burżuazyjno-demokratyczne: „W zależności
od stopnia aktywności ludu i jego wpływu na wydarzenia wielu badaczy odróżnia rewolucje burżuazyjne i burżuazyjno-demokratyczne: w tych drugich rola mas jest szczególnie znacząca. Jednakże
Lenin nie robił takiego rozróżnienia: dla niego rewolucja burżuazyjna i burżuazyjno-demokratyczna to synonimy [podkr. moje – G.K.]. Właśnie dlatego, że w każdej autentycznej rewolucji burżuazyjnej obecność ludu jest regułą, w każdej dostrzegał on ów element demokratyzmu, choć oczywiście z natężeniem bardzo niejednakowym w poszczególnych czasach i krajach”. I dalej, podsumowując:
„(…) jest to zawsze rewolucja i burżuazyjna, i demokratyczna. Pierwszy z tych przymiotników
określa jej zadania i granice jej możliwości; drugi – jej charakter wynikający z aktywnej obecności
mas ludowych”. Patrz: Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt., ss. 30-31.
55 Neil Davidson, How Revolutionary…, dz. cyt., s. 3.
56 Tamże, s 487.
57 Wspomniani autorzy zdecydowanie opowiadają się przy tym po stronie jednej z nich, pisząc,
że „(…) «konsekwencjonalistyczna» interpretacja rewolucji burżuazyjnych obala rewizjonistyczną
i polityczno-marksistowską [czyli Kapitałocentryczną – G.K.] krytykę tego pojęcia”. Patrz: Alexander
Anievas, Kerem Nişancioğlu, How the West Came to Rule. The Geopolitical Origins of Capitalism, Pluto
Press, Londyn 2015, s. 176. Polemikę z ich stanowiskiem można znaleźć na przykład w: Charles
Post, „The Use and Misuse of Uneven and Combined Development: A Critique of Anievas and
Nişancıoğlu”, Historical Materialism, t. 26, nr 3, ss. 79-98. W niniejszej rozprawie termin Kapitałocentryzm tworzymy jako pochodną określenia „marksizm Kapitało-centryczny” (Capital-centric Marxism;
pisownia wielką literą wynika z odniesienia do Kapitału Karola Marksa, a nie pospolitego rzeczownika), preferowanego przez niektórych przedstawicieli tego nurtu względem zwyczajowego: „marksizm polityczny” (Political Marxism), znanego również jako „szkoła brennerowska”. Patrz: Charles
Post, „How Capitalist Were the ‘Bourgeois Revolutions’?”, Historical Materialism, t. 27, nr 3, 2019,
s. 158. Cytowany artykuł jest jednym z trzech, które ukazały się w tym numerze czasopisma Historical Materialism i poświęcone były dyskusjom wokół pojęcia „rewolucji burżuazyjnej” wywołanym
publikacją książki Neila Davidsona (How Revolutionary…, dz. cyt.). Pozostałe dwa teksty to: Heide
Gerstenberger, „«How Bourgeois Were the Bourgeois Revolutions?» Remarks on Neil Davidson’s
Book”, Historical Materialism, t. 27, nr 3, 2019, ss. 191-209; oraz Neil Davidson, „Capitalist Outcomes, Ideal Types, Historical Realities”, Historical Materialism, t. 27, nr 3, 2019, ss. 210-276.
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(…) konsensus, który można podsumować w następujący sposób: przed tak zwanymi rewolucjami burżuazyjnymi burżuazja nie była «na fali wznoszącej», a nawet
mogła być nie do odróżnienia od panów feudalnych; podczas tak zwanych rewolucji burżuazyjnych nie była ona w awangardzie ruchu i mogła nawet znaleźć się
po przeciwnej stronie [konfliktu]; po nich [rewolucjach burżuazyjnych], burżuazja
nie znajdowała się u władzy, a mogła wręcz być jeszcze bardziej odsunięta od kontroli nad państwem niż poprzednio; przede wszystkim te rewolucje nie miały nic wspólnego
ani z pojawieniem się, ani z konsolidacją kapitalizmu [podkr. moje – G.K.]. Zależnie
od tego, którą wersją argumentacji posługiwano się w danym momencie, uważano
tak albo dlatego, że kapitalizm rozwinął się w pełni już przed rewolucjami, a więc
ich nie potrzebował, albo dlatego, że kapitalizm rozwinął się zbyt wiele lat po rewolucjach, by zaistniał tutaj związek przyczynowy, a nawet (…) ponieważ niemożliwe było w ogóle zdefiniowanie feudalizmu czy kapitalizmu. Zamiast tego, jak
twierdzili rewizjoniści, rewolucje te – jeśli w ogóle można je nazwać rewolucjami –
były po prostu tym, czym się wydawały, i tym, za co uznawali je ich uczestnicy: wyrazem rywalizacji o urzędy w gronie elity, różnicami w zakresie przekonań religijnych i zasad ich
przestrzegania, czy też ruchami w obronie autonomii regionalnych [podkr. moje – G.K.]58.

Z zupełnie innych pozycji teoretycznych stosowaniu pojęcia „rewolucja burżuazyjna” w naukach społecznych sprzeciwiają się Kapitałocentryści. Ich stanowisko przedstawia Charles Post, zaczynając od wyjaśnienia genezy omawianej koncepcji w marksizmie:
(…) pojęcie rewolucji burżuazyjnej jest zakorzenione w wizji przejścia do kapitalizmu, którą znajdujemy u młodego Marksa. (…) Marks argumentował, że kapitalizm zaczął się w średniowiecznych miastach od działalności kupców i rzemieślników. Rozrastające się miasta były zarówno schronieniem dla chłopów uciekających
przed pańszczyzną, jak i rynkiem zbytu. Rozwój tych rynków zachęcił chłopów
do specjalizacji produkcji, wprowadzania innowacji technologicznych oraz
do akumulowania ziemi i narzędzi. Utrzymanie władzy politycznej przez przedkapitalistyczne klasy posiadające podtrzymywało [jednak] stare i tworzyło nowe przeszkody dla pogłębiania rynków (prawny przymus stosowany wobec bezpośrednich
producentów, podatki państwowe i monopole, itd.). Burżuazja (…) prowadziła [za-

Neil Davidson, How Revolutionary…, dz. cyt., s. 366. Podobnie stanowisko rewizjonistów podsumowuje Bailey Stone, zdaniem którego „(…) pomniejszali [oni] nacisk na długoterminowy rewolucyjny związek przyczynowy i uważali, że do rewolucji europejskich dochodziło w wyniku przypadkowej konwergencji czynników krótkoterminowych oraz, że trwanie tych rewolucji bazowało
na nieprzewidywalnych zdarzeniach losowych”. Patrz: Bailey Stone, Rethinking Revolutionary
Change…, dz. cyt., s. x.
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tem] swoją rewolucję i niszczyła te przedkapitalistyczne pozostałości, pozwalając
na swobodny rozwój własnego, nowego sposobu produkcji59.

Jednak, zdaniem Posta
(…) zwiększenie się rynkowych «możliwości» nie wystarcza, aby zakłócić «zasady
reprodukcji» niekapitalistycznych stosunków społeczno-własnościowych. Zamiast
tego, niezamierzone skutki dążenia przez niekapitalistyczne klasy społeczne do reprodukcji ich
form pracy społecznej, w bardzo specyficznych warunkach kryzysu i zaostrzonego konfliktu klasowego, mogą potencjalnie prowadzić do pojawienia się kapitalistycznych stosunków
społeczno-własnościowych [podkr. moje – G.K.]60.

Autor ten przytacza w tym kontekście także fragment pracy Roberta Brennera, w opinii którego koncepcja „rewolucji burżuazyjnej” okazuje się być niepotrzebna w dwojakim sensie:
Po pierwsze, naprawdę nie ma potrzeby dokonywania jakiegokolwiek przejścia
[od feudalizmu do kapitalizmu – G.K.]: skoro punktem wyjścia w tym modelu jest
społeczeństwo burżuazyjne w miastach, przewiduje on ewolucję tego społeczeństwa zachodzącą poprzez mechanizmy burżuazyjne oraz uznaje, że doszło już
do wyjścia poza feudalizm w wyniku doświadczenia wymiany handlowej, problem
przekształcenia jednego społeczeństwa w drugie po prostu – z założenia – nie istnieje i nigdy nie
zostaje postawiony [podkr. moje – G.K.]. Po drugie, ponieważ społeczeństwo burżuazyjne
rozwija się samoczynnie i dokonuje rozkładu feudalizmu, rewolucji burżuazyjnej z trudem można przypisać rolę czynnika niezbędnego [podkr. moje – G.K.]61.

Charles Post, The American Road to Capitalism. Studies in Class-Structure, Economic Development and
Political Conflict, 1620-1877, Brill, Lejda-Boston 2011, s. 247.
60 Tamże, ss. 247-248.
61 Robert Brenner, „Bourgeois Revolution and Transition to Capitalism”, [w:] A. L. Beier, David
Cannadine, James M. Rosenheim (red.), The First Modern Society: Essays in English History in Honour
of Lawrence Stone, Cambridge University Press, Cambridge 1989, s. 280. Cyt. za: Charles Post, The
American Road…, dz. cyt., s. 248. Przedstawiciele Kapitałocentryzmu porzucają w związku z tym
nawet sam termin „rewolucja burżuazyjna”, zastępując go – w tych przypadkach rewolucji, które
uznają za zasługujące na to miano – „rewolucją kapitalistyczną”: „Porzucamy konwencjonalny
termin «rewolucje burżuazyjne» z dwóch powodów. Po pierwsze, staramy się uniknąć nieporozumień dotyczących społecznego charakteru «burżuazji» – miejskich, niekapitalistycznych [podkr. Ch.P.]
grup prawników, kupców, urzędników i tym podobnych. Po drugie, chcemy podkreślić, że tym,
co określa te rewolucje, jest nie «sprawczość klasowa», ale konsekwencje [podkr. Ch.P.], jakie wywołują – ustanowienie państw kapitalistycznych i promowanie kapitalistycznej akumulacji”. Patrz:
Charles Post, „How Capitalist…”, dz. cyt., s. 175.
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Trzecim z sygnalizowanych stanowisk wobec „rewolucji burżuazyjnych” jest
natomiast konsekwencjonalizm. Zaliczający się do przedstawicieli tego nurtu
Davidson wyjaśnia, że w ujęciu tym
poszczególne rewolucje burżuazyjne (…) mogą zostać zidentyfikowane nie przez formy strukturalne, które przyjmowały, ani nie przez siły społeczne, które je spowodowały, ale przez swoje
konsekwencje, rezultaty [podkr. moje – G.K.]. Decydujące wśród tych konsekwencji
jest przekształcenie państwa w takie, które – w zależności od tego, w którym miejscu całego cyklu wybuchła konkretna rewolucja burżuazyjna – albo inicjuje, albo konsoliduje okres kapitalistycznej dominacji [podkr. moje – G.K.]62.

Autor ten dodaje, że definicja powyższa „(…) nie przywiązuje nas do stanowiska, że burżuazja nigdy nie była klasą rewolucyjną; jedynie do tego, że nie
musi być taką, by móc uznać teorię rewolucji burżuazyjnej za spójną”63. Zatem w ujęciu konsekwencjonalistycznym burżuazja nie tylko nie jest niezbędna dla wystąpienia rewolucji burżuazyjnej, ale może się również zdarzyć,
że w procesie rewolucyjnych zmian jakaś grupa społeczna zmieni fundamentalnie swoją socjoekonomiczną funkcję. Davison wyjaśnia, że
(…) w niektórych przypadkach kadry byłej klasy rządzącej pozostawały na swoim
dotychczasowym miejscu, podczas gdy zmieniała się ich rola w społecznych stosunkach produkcji – gdy, na przykład, właściciele niewolników stawali się panami
feudalnymi, a panowie feudalni – kapitalistycznymi właścicielami ziemskimi64.

Neil Davidson, How Revolutionary Were the Bourgeois Revolutions?, wydanie skrócone, Haymarket
Books, Chicago 2017, s. XIII. Podobnie piszą np. Barker i Mooers: „Tym, co nadaje rewolucji jej
«burżuazyjny» charakter, jest fakt, że stwarza ona warunki dla rozwoju kapitalizmu. Ta definicja nie
mówi nic o pochodzeniu społecznym tych, którzy dokonują przebudowy państwa. Rewolucje burżuazyjne nie muszą być prowadzane przez ludzi, którzy są kapitalistami, lub którzy świadomie działają w interesie kapitalizmu, chociaż oczywiście mogą”. Colin Barker, Colin Mooers, „Theories
of Revolution…”, dz. cyt., ss. 35-36.
63 Neil Davidson, How Revolutionary…, wydanie skrócone, dz. cyt., s. XIII. Na swój sposób podobnie odnosi się do tego zagadnienia Hobsbawm, dla którego „[rewolucje] lub, w każdym razie, tak
poważne zmiany społeczno-polityczne jak rewolucja francuska, należą do klasy zjawisk historycznych, których znaczenia nie należy oceniać przez pryzmat intencji lub oczekiwań tych, którzy
je organizowali, ani nawet takich, które można by przypisać tym rewolucjonistom w późniejszej
analizie. Takie intencje nie są oczywiście nieistotne dla badania zjawiska. Nie mogą go jednak określać, ponieważ brak kontroli nad procesem i rezultatem, jaki wywołują, są ich zasadniczymi cechami”. Patrz: E. J. Hobsbawm, „The Making of…”, dz. cyt., s. 457.
64 Neil Davidson, How Revolutionary…, dz. cyt., s. 495. Baszkiewicz zasadniczo ten sam pogląd wyraża zwięzłym: „(...) rewolucja zmienia klasy, które w niej uczestniczą”. Patrz: Jan Baszkiewicz,
Wolność. Równość. Własność..., dz. cyt., s. 186.
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Co ważne, nawet część przedstawicieli nurtu Kapitałocentrycznego jest
skłonna, przynajmniej w odniesieniu do niektórych wydarzeń historycznych,
przystać na posługiwanie się terminem i pojęciem „rewolucji burżuazyjnej”
w sposób proponowany przez konsekwencjonalistów. Cytowany już Charles
Post dopuszcza w tym kontekście, jak ją określa, „definicję-minimum”, wedle
której rewolucja burżuazyjna to „(…) rewolucja, która tworzy instytucje państwowe zdolne do wspierania rozwoju kapitalistycznych stosunków społeczno-własnościowych. (…) Rewolucja jest [wówczas] burżuazyjna (…) w takim
stopniu, w jakim celowo lub nieumyślnie [podkr. Ch.P.] prowadzi do kapitalistycznego rozwoju w danym społeczeństwie”65.
Stanowisko konsekwencjonalistyczne będzie miało dla niniejszej rozprawy
szczególne znaczenie nie tylko dlatego, że – jak pokazaliśmy powyżej – jako
jedyne spośród trzech omówionych dopuszcza, bez większych zastrzeżeń,
stosowanie koncepcji rewolucji burżuazyjnych w analizach społecznohistorycznych (bez czego, jak wyjaśnimy dalej, nasze rozważania stałyby się
bezprzedmiotowe), ale również dlatego, że jest ono w swej treści, w związku
z oparciem na ostatecznych konsekwencjach jako jedynym kryterium zaliczenia rewolucji do kategorii burżuazyjnych, na tyle inkluzyjne, że – przynajmniej
potencjalnie – umożliwia dyskusję w kategoriach rewolucji burżuazyjnych
o wydarzeniach niekoniecznie powszechnie omawianych w tym kontekście
w literaturze przedmiotu. Do kwestii tej wrócimy w dalszej części Wstępu.
W tym miejscu rozważyć musimy natomiast jeszcze jedną podstawową typologię rewolucji, odnoszącą się w szczególności do rewolucji burżuazyjnych:
podział na rewolucje „oddolne” i „odgórne” (gdzie indziej: rewolucje „od góry”)66. Chyba najprościej rozróżnienie to przedstawiają Barker i Mooers, gdy
piszą, że
Charles Post, The American Road…, dz. cyt., ss. 249-250.
Termin wprowadzony, jak się wydaje, przez Fryderyka Engelsa, a oznaczający – w najbardziej
ogólnym ujęciu – fundamentalne zmiany polityczne i społeczne, które zostają narzucone przez elity
podporządkowanej tym elitom ludności. W przedmowie do Walk klasowych we Francji Marksa, Engels, w kontekście dojścia do władzy we Francji Ludwika Bonapartego w grudniu 1851 r., pisze,
że „[o]kres rewolucji z dołu na razie został zamknięty; natomiast nastąpił okres rewolucji z góry
[podkr. moje – G.K.]”, opatrując to następującym komentarzem: „Grabarze rewolucji 1848 r. stali
się wykonawcami jej testamentu”. Patrz: Fryderyk Engels, „Wstęp”, [w:] Karol Marks, Walki klasowe we Francji: 1848-1850, tłum. H. S. Kamieński, Biblioteka Społeczno-Demokratyczna, Warszawa
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«[r]ewolucja burżuazyjna» jako kategoria jest wystarczająco szeroka, aby objąć «rewolucje oddolne», obejmujące różny stopień mobilizacji ludowej [podkr. moje – G.K.], jak
w przypadku «klasycznych» rewolucji burżuazyjnych w Anglii i Francji, [oraz] «rewolucje odgórne», takie jak ta zainicjowana przez [będących u władzy – G.K.] samurajówbiurokratów w Japonii w latach sześćdziesiątych XIX w. [podkr. moje – G.K.] (…)67.

Szczególnie interesujący w kontekście wydarzeń, jakie miały miejsce w Polsce
w 1989 r., jest drugi z wymienionych typów: rewolucje „od góry” lub „odgórne”. Biorąc pod uwagę pokojowy i negocjowany charakter zachodzących
wówczas przemian68, taki rodzaj rewolucji burżuazyjnej uznać bowiem można
za ważny punkt odniesienia69.
Analizując „odgórne” rewolucje burżuazyjne, Davidson, za Izaakiem Deutscherem, identyfikuje ich dwa główne typy:
Jednym z nich jest sytuacja, w której państwa ustanowione przez rewolucje oddolne rozprzestrzeniają – jak to miało miejsce w przypadku Cromwella czy Napoleona
– rewolucję poza swoimi granicami za pomocą interwencji wojskowych. Drugi
to sytuacja, w której sam ancien régime – lub grupy w jego ramach – we własnym kraju narzuca kapitalistyczne społeczne stosunki produkcji, wykorzystując do tego
kontrolę sprawowaną nad istniejącym aparatem państwowym. Drugi rodzaj rewo1906, s. 12. Alex Callinicos wskazuje na pokrewieństwo tego typu rewolucji z zaproponowaną
przez Antonia Gramsciego koncepcją rewolucji biernej: „(…) tryb rewolucji biernej dobrze pasuje
do «rewolucji od góry», które zapoczątkowały dominację nowoczesnego kapitalizmu przemysłowego w XIX-wiecznym świecie (…)”. Patrz: Alex Callinicos, „The Limits of Passive Revolution”,
Capital & Class, t. 34, nr 3, s. 495. Z oczywistych względów ignorujemy tutaj natomiast zagadnienie
rzekomej sprzeczności terminologicznej, na co zwracał uwagę Stanisław Salmonowicz: „(…) najczęściej (…) przejście z ustroju feudalnego do kapitalistycznego dokonywało się w Europie
na drodze ewolucji przerywanej różnymi ostrymi konfliktami czy nawet rewoltami i przewrotami,
które jednak nie były rewolucjami burżuazyjnymi i nie dorównywało znaczenie tych kryzysów znaczeniu reform odgórnych, które (…) [Jan Baszkiewicz] nazywa «rewolucjami odgórnymi», co jest
zresztą sprzecznością samą w sobie [podkr. moje – G.K.]”. Patrz: Stanisław Salmonowicz, „Rewolty
ludowe, rewolucje burżuazyjne, reformy odgórne. Uwagi o trudnościach klasyfikacji”, Czasopismo
Prawno-Historyczne, t. 35, nr 1, 1983, s. 252.
67 Colin Barker, Colin Mooers, „Theories of Revolution…”, dz. cyt., s. 36.
68 W tej kwestii patrz np.: Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt.
69 Jak pisze Chodak: „Przemiany polityczne przełomu lat 80. i 90. XX w. w Europie Wschodniej
skłaniały do rewizji pojęcia rewolucja. Obok braku przemocy najbardziej zauważalną cechą tych
wydarzeń było postępujące rozmywanie granicy między reformą i rewolucją. Przemiany te były
kojarzone [w związku z tym] z wcześniejszymi przypadkami rewolucji odgórnych [podkr. moje – G.K.]
czy rewolucji elit”. Patrz: Jarosław Chodak, Teorie rewolucji…, dz. cyt., s. 21. Terminem „rewolucja
odgórna” posługiwał się w omawianym tutaj kontekście także Tadeusz Kowalik. Odniesiemy się
do tego szerzej w rozdziale pierwszym rozprawy.
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lucji odgórnej jest ważny w kontekście (…) bardziej ogólnego argumentu dotyczącego definiowania rewolucji burżuazyjnych. Nie można tego robić przez odniesienie do pozycji klasowej sił społecznych, które prowadziły rewolucje, ponieważ
w żadnym wypadku siły te nie składały się z kapitalistów, czy nawet przedstawicieli
burżuazji. Nie można też definiować tych rewolucji na podstawie intencji wspomnianych sił społecznych, ponieważ ani angielscy independenci, ani francuscy jakobini nie byli motywowani głównie ustanowieniem kapitalistycznych stosunków
produkcji; pruscy junkrowie i japońscy samurajowie byli [natomiast] zainteresowani
tym rezultatem, ale bardziej jako sposobem na wzmocnienie międzynarodowej pozycji politycznej i wojskowej swoich państw niż dochodowości poszczególnych
majątków znajdujących się w tych państw granicach70.

We fragmencie powyższym Davidson nie tylko więc raz jeszcze prezentuje
zręby stanowiska konsekwencjonalistycznego, ale pokazuje także, że według
niektórych badaczy – jak Deutscher, na którego pracach opiera się on w tym
miejscu – „rewolucje od góry” stanowiły de facto bardziej reprezentatywne
przykłady rewolucji burżuazyjnych niż którekolwiek z „oddolnych”. Davidson przytacza również stwierdzenie Tony’ego Cliffa, że „[ś]cieżka «bismarckowska» nie była dla burżuazji wyjątkiem, ale regułą, wyjątkiem była Rewolucja Francuska”71, a także Geoffa Eleya, który przekonywał, iż doświadczenie
niemieckie, unikając „niestabilnego scenariusza rewolucji angielskiej i francuskiej”, jest w rzeczywistości lepszym od nich modelem rewolucji burżuazyjnych:
w pewnym sensie – pod względem ostrości zerwania z przeszłością, ostatecznego
charakteru uregulowań prawnych, dominującej siły kapitału w nowej gospodarce
narodowej – zjednoczenie Niemiec było bardziej «burżuazyjne» w swej treści i bardziej dobitnie «burżuazyjne» w skutkach niż rewolucja angielska czy francuska.
Właśnie dlatego, że nie doszło do znaczących interwencji ludowych72.

Jest to, co szczególnie istotne, stwierdzenie, z którym – ponownie – gotów
jest zgodzić się nawet Kapitałocentrysta Post, w opinii którego
Neil Davidson, How Revolutionary…, dz. cyt., s. 442.
Tony Cliff, „The Class Nature of the People’s Democracies”, [w:] tenże, Neither Washington nor
Moscow: Essays on Revolutionary Socialism, Bookmarks, Londyn 1982, ss. 65-66. Cyt. za: Neil Davidson, How Revolutionary…, dz. cyt., s. 489.
72 Geoff Eley, „The British Model and the German Road: Rethinking the Course of German History before 1914”, [w:] David Blackbourn, Geoff Eley, The Peculiarities of German History: Bourgeois
Society and Politics in Nineteenth-Century Germany, Oxford University Press, Oksford 1984, s. 85. Cyt.
za: Neil Davidson, How Revolutionary…, dz. cyt., s. 489.
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(…) typowymi [podkr. Ch.P.] rewolucjami burżuazyjnymi nie były francuska czy angielska, ale włoskie Risorgimento, japońska restauracja Meiji oraz zjednoczenie Niemiec. Te «rewolucje od góry» sprawiły, że klasy przedkapitalistyczne używały «poddanej reżimowi i zmanipulowanej przemocy wielkich armii, wyposażonych
w uprzemysłowione środki wojenne», aby ustanowić państwa kapitalistyczne
i promować akumulację kapitalistyczną – bez ryzyka masowej, ludowej mobilizacji73.

3. Teza o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” w Polsce
Tezę o tym, że w Polsce w latach 80. XX w. miała – w jakiejś formie – miejsce rewolucja burżuazyjna Tadeusz Kowalik przedstawił, nazywając opisywane przez siebie wydarzania „epigońską rewolucją mieszczańską”, w artykule
opublikowanym w Nowym Życiu Gospodarczym, w wydaniu z 15 września
1996 r.74, i podtrzymywał w kolejnych publikacjach do końca życia75. Szczególne znaczenie tej tezy wynika, naszym zdaniem, z kilku okoliczności.
Po pierwsze: z próby zastosowania koncepcji rewolucji burżuazyjnej do przejścia od realnego socjalizmu do kapitalizmu (a nie, jak to miało zazwyczaj
miejsce w literaturze, jedynie od feudalizmu bądź trybutarnego sposobu proCharles Post, „How Capitalist…”, dz. cyt., s. 166.
Tadeusz Kowalik, „Sierpień – epigońska rewolucja mieszczańska”, Nowe Życie Gospodarcze, nr 37,
1996, ss. 22-24. Artykuł ten znalazł się także w wydanym już po śmierci Kowalika zbiorze: Tadeusz
Kowalik, O lepszy ład…, dz. cyt., ss. 520-526. Ilekroć w dalszej części rozprawy pojawi się odwołanie do tego tekstu, dotyczyć ono będzie przedruku z 2013 r.
75 Między innymi w: Tadeusz Kowalik, „Why the Social Democratic Option Failed: Poland’s Experience of Systemic Change”, [w:] Andrew Glyn (red.), Social Democracy in Neoliberal Times. The Left
and Economic Policy since 1980, Oxford University Press, Oksford 2001, ss. 223-252; Tadeusz Kowalik, „Polska rewolucja epigońsko-mieszczańska na drodze do Europy”, [w:] Juliusz Gardawski,
Jolanta Polakowska-Kujawa (red.), Globalizacja. Gospodarka. Praca. Kultura. W 70 rocznicę urodzin prof.
zw. dr. hab. Leszka Gilejko, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003, ss. 219-235; Tadeusz Kowalik, „Polska transformacja a nurty liberalne”, [w:] tenże, O lepszy ład…, dz. cyt., ss. 186-202; Tadeusz Kowalik, „Czy kapitalizm może być etyczny?”, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t.. 11, nr 1,
2008, ss. 23-30; Tadeusz Kowalik, „Ekonomia polityczna klęski socjaldemokratycznej opcji”,
[w:] tenże, O lepszy ład…, dz. cyt., ss. 209-237; Tadeusz Kowalik, „Animal spirits w transformacji
polskiej”, [w:] Paweł Kozłowski (red.), Węzeł polski. Bariery rozwoju z perspektywy ekonomicznej i psychologicznej, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Instytut Psychologii PAN, Warszawa 2011, ss. 1126; Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcza…, dz. cyt.; Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt.
oraz Tadeusz Kowalik, „Robotnicy i rewolucja”, Dziś. Przegląd społeczny, nr 5, 2006, ss. 135-147.
W tej ostatniej pracy, Kowalik sam odniósł się w pewien sposób do miejsca, jakie omawiana teza
zajmowała w jego dorobku, pisząc że „polską rewolucję solidarnościową jako epigońską i mieszczańską” oceniał „od dawna i wielokrotnie” (s. 147).
73
74

29

dukcji76 i/lub ich pozostałości do kapitalizmu77). Po drugie, wydaje się, iż tezę
tę charakteryzuje oryginalność w polskiej literaturze ekonomicznej. Co więcej,
po trzecie, także na tle literatury światowej koncepcja taka, chociaż już nie
całkiem oryginalna, stawia Tadeusza Kowalika w bardzo nielicznym gronie
autorów (obydwa powyższe twierdzenia zostaną bardziej szczegółowo omówione w rozdziale pierwszym rozprawy).
Wreszcie, po czwarte, dyskutowana teza może być ciekawa z punktu widzenia
oceny ewolucji intelektualnej Kowalika, stanowi bowiem zastosowanie do tematyki, którą wówczas prawie wyłącznie się zajmował, czyli problemów
transformacji systemowej oraz analizy porównawczej systemów gospodarczych, narzędzi z (szeroko rozumianego) marksistowskiego aparatu badawczego. Dalszą dyskusję na temat tej propozycji Tadeusza Kowalika poprzedzić musi jednak próba umieszczenia jej samej oraz dorobku jej autora
w szerszym kontekście piśmiennictwa poświęconego Kowalikowi i jego dziełu.
Poza przywoływanym już wcześniej festschriftem, prac omawiających dorobek
Tadeusza Kowalika (a nie będących wspomnieniami78) jest bardzo niewiele.
Przy tym – poza nielicznymi wyjątkami, jak artykuł Tomasza Sobczaka o inspiracjach intelektualnych polskich ekonomistów79, tekst Magdaleny Mikołajczyk o zanikaniu dyskursu lewicowego w Polsce80, czy też prace Jana Toporowskiego81 – są to zazwyczaj krótkie i odtwórcze podsumowania Kowalika
Chyba najkrótszą jego definicję daje Davidson, gdy wspomina o nim jako o „(…) sposobie produkcji w teorii marksistowskiej, (…) [w którym] państwo działa jako główna siła wydobywająca
nadwyżkę (…)”. Patrz: Neil Davidson, How Revolutionary…, dz. cyt., s. 541.
77 Więcej na ten temat patrz: Neil Davidson, How Revolutionary…, dz. cyt.
78 Do tej grupy zaliczają się cytowane przez nas uprzednio: Gavin Rae, „Tadeusz Kowalik 19262012”, dz. cyt.; Rajko Bukvić, „Tadeusz Kowalik – wieliki politekonomist”, dz. cyt.; Jan Toporowski, „Tadeusz Kowalik: Radical Political Economist…”, dz. cyt.; Paweł Kozłowski, „Wspomnienie
o profesorze Tadeuszu Kowaliku”, dz. cyt.; Jerzy Osiatyński, „Tadeusz Kowalik: 1926-2012”,
dz. cyt. oraz Karol Szwarc, „Z lewicowym życiorysem…”, dz. cyt.
79 Tomasz Sobczak, „Inspiracje intelektualne wybranych polskich ekonomistów”, Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 529, 2018, ss. 307-318.
80 Magdalena Mikołajczyk, „«Znikająca lewica». O dyskursie zawierającym diagnozę zmian polskiej
sceny politycznej”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, t. 15, nr 194, 2015,
ss. 89-114.
81 Reprezentatywny przykład to: Jan Toporowski, „Tadeusz Kowalik and the Accumulation…”,
dz. cyt.
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krytyki kształtu polskiej transformacji systemowej82. Na tym tle wyróżniają się
bez wątpienia dwa teksty ze wspomnianego liber amicorum (poza cytowanym
już tutaj wprowadzeniem do tej pracy83) autorstwa, odpowiednio, Johna
E. Kinga i Gary’ego A. Dymskiego84.
Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza rozdział autorstwa drugiego z tych
badaczy, który podejmuje próbę oryginalnej rekonstrukcji poglądów Tadeusza
Kowalika na polską transformację systemową w świetle wcześniejszych prac
Kowalika poświęconych tzw. „reformie przełomowej” (więcej na jej temat
w Podsumowaniu niniejszej rozprawy). Co więcej, Dymski, jako jedyny
z wymienionych tutaj autorów, wspomina o poświęconym „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” artykule Kowalika z 1996 r. (w angielskim wydaniu
z czasopisma Dissent z roku 199785). Jednak – co znamienne – robi to w zupełnie innym niż „rewolucja burżuazyjna” kontekście, do koncepcji będącej
przedmiotem naszych dociekań w ogóle nie nawiązując86.

Patrz: Michał G. Woźniak, „Refleksje na marginesie wyboru tekstów Tadeusza Kowalika
pt. «O lepszy ład społeczno-ekonomiczny», opublikowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014”, Nierówności
Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 38, 2014, ss. 5-14; Mateusz Rolski, „Krytyka Planu Balcerowicza
w ujęciu Grzegorza Kołodki oraz Tadeusza Kowalika”, Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 130, 2013, ss. 88-100; Ewa Bińczyk, „Beyond neoliberal economics…”, dz. cyt.,
a także szczególny „hołd” oddany Kowalikowi przez redakcję czasopisma naukowego Warsaw Forum of Economic Sociology w formie syntezy jego tekstów do postaci (szkicu) artykułu na temat polskich przemian: Tadeusz Kowalik, „What Went Wrong with the Transformation?...”, dz. cyt.
83 Riccardo Bellofiore, Ewa Karwowski, Jan Toporowski, „Introduction…”, dz. cyt.
84 John E. King, „Whatever Happened to the «Crucial Reform»?”, [w:] Riccardo Bellofiore, Ewa
Karwowski, Jan Toporowski (red.), Economic Crisis…, dz. cyt., ss. 29-41; Gary A. Dymski, „«Crucial
Reform» in Post-War Socialism and Capitalism: Kowalik’s Analysis and the Polish Transition”,
[w:] Riccardo Bellofiore, Ewa Karwowski, Jan Toporowski (red.), Economic Crisis…, dz. cyt., ss. 4261. Pozostali autorzy rozdziałów z tej dwutomowej pracy, którzy omawiają dorobek Kowalika,
koncentrują się raczej na jego tekstach dotyczących Róży Luksemburg oraz tych napisanych z Kaleckim i Langem lub im poświęconych.
85 Tadeusz Kowalik, „The Polish Revolution”, Dissent, wiosna 1997, ss. 26-30.
86 Dymski, odnosząc się w tym miejscu swojego rozdziału do sytuacji, w której – wedle argumentacji Kowalika – w Polsce w latach 80. XX w. skrajnie wolnorynkowe zmiany w gospodarce wprowadzali działacze (przynajmniej z nazwy) wielkiego ruchu związkowego, pisze: „W swoim artykule
z Dissent z 1997 r. Kowalik nazywa to tragikomedią – «największy ruch robotniczy w Europie» doprowadzający do powstania jednego z najbardziej niesprawiedliwych społeczeństw w Europie”.
Patrz: Gary A. Dymski, „«Crucial Reform»…”, dz. cyt., s. 57.
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Tak więc, według naszych ustaleń, teza Tadeusza Kowalika o „epigońskiej
rewolucji mieszczańskiej” w Polsce nie doczekała się dotychczas w literaturze
naukowej omówienia. Stanowi to bez wątpienia lukę poznawczą na obszarze
historii najnowszej polskiej myśli ekonomicznej, której istnienie uzasadnia
wybór tematu niniejszej rozprawy.
W związku z postawieniem przez Tadeusza Kowalika wspomnianej tezy
ujawnia się jednak natychmiast ważny problem badawczy: czy jej autor – bądź
to w pracach, gdzie koncepcję tę prezentował, bądź też w innych poświęconych polskiej transformacji systemowej – tezę o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” w Polsce rozwinął i/lub w sposób przekonujący (choć niekoniecznie celowy czy zamierzony) uzasadnił? Przez uzasadnienie rozumiemy tutaj
przy tym wskazanie na konkretne wydarzenia, okoliczności czy cechy zjawisk,
które miałyby – składając się w dostatecznie spójną całość – wyczerpująco
dowodzić zasadności tezy.
Na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych możemy stwierdzić,
że całościowej argumentacji na rzecz swojej tezy Kowalik nie rozwinął nie
tylko w tych pracach, których koncepcja „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” w Polsce była zasadniczą treścią, ale również w innych tekstach,
w szczególności w prawdopodobnie najważniejszej w jego dorobku rozprawie
poświęconej polskim przemianom 1989 r. – książce pt. Polska transformacja87.
Wydaje się, że stoi za tym dość prozaiczna przyczyna: obszerne i wyczerpujące uzasadnienie postawionej w 1996 r. tezy nigdy nie było celem Tadeusza
Kowalika. Chociaż powtarzał ją konsekwentnie w wielu kolejnych pracach,
zawsze miało to miejsce albo w tekstach bardzo krótkich albo też – jeśli
w dłuższych opracowaniach – wyłącznie na zasadzie wzmianki przy okazji
innych rozważań.
Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt. W niniejszej rozprawie nie będziemy posługiwać
się stylizowanym na adres strony internetowej wariantem tytułu: www.polskatransformacja.pl, w chwili
pisania tych słów (wrzesień 2020 r.), znajdująca się pod powyższym adresem strona nie jest już
bowiem w żaden sposób związana z pracą Kowalika. Przywoływanie elementów adresu internetowego uznać należy więc za bezprzedmiotowe. Nasze stanowisko w tej kwestii nie jest zresztą
w literaturze odosobnione – podobnie czyni co najmniej jeden z cytujących tę pracę Kowalika autorów. Patrz: Marcin Starnawski, „Edukacja globalna: perspektywa Polski jako europejskiego kraju
półperyferyjnego”, [w:] Magdalena Kuleta-Hulboj, Marta Gontarska (red.), Edukacja globalna: polskie
konteksty i inspiracje, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, ss. 39-59.
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Jednak przekonująco uzasadniająca postawioną tezę argumentacja może być,
jak się wydaje, obecna w dorobku Tadeusza Kowalika, tyle tylko, że rozproszona w licznych pracach, których fragmenty zawierają ważne refleksje również na temat rewolucyjnego charakteru polskich przemian systemowych
i mogą w związku z tym uchodzić za uzasadnienie dla koncepcji „epigońskiej
rewolucji mieszczańskiej”88. Rodzi to natychmiast pytanie: czy te luźne, niepowiązane ze sobą uwagi, po połączeniu w spójną całość, łącznie wystarczająco dobrze przemawiałyby za omawianą tezą? Ustalenie tego, czyli: czy wybrane poglądy Tadeusza Kowalika na polską transformację systemową – po ich
zrekonstruowaniu do postaci spójnej argumentacji – stanowią dostatecznie
przekonujące uzasadnienie tezy o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej”
w Polsce, będzie głównym przedmiotem naszych rozważań w niniejszej rozprawie.
4. Procedura badawcza
Zbadanie postawionego powyżej problemu wymaga przyjęcia odpowiedniej
procedury badawczej. W związku z tym w pierwszej kolejności należy zauważyć, że w prezentacji swojej tezy Tadeusz Kowalik pozostawił wiele kwestii
niedopowiedzianych, niewyjaśnionych lub wręcz sprzecznych. Konieczne będzie zatem systematyczne – merytoryczne i terminologiczne – uporządkowanie jej treści. Pozostałe kluczowe zagadnienia procedury badawczej to rekonstrukcja z wybranych fragmentów prac Kowalika argumentacji mogącej
przemawiać na rzecz jego tezy, a także opracowanie sposobu oceny czy, w tak
zrekonstruowanej argumentacji, Kowalik swoją propozycję rzeczywiście przekonująco uzasadnił.
Co się tyczy ostatniego z wymienionych zagadnień, to wskazówek w kwestii
tego, jaki sposób oceny może okazać się tutaj najbardziej właściwy, udzielają
Barker i Mooers, należący do grona autorów, którzy – podobnie jak Kowalik
– podjęli się rozpatrywania wydarzeń 1989 r. w Europie Wschodniej (w tym
w Polsce) w kategoriach rewolucji burżuazyjnych. W ich ujęciu odpowiedź
Poza Polską transformacją oraz innymi, wymienionymi już wcześniej pracami Kowalika, w których
teza pojawia się explicite, wypada w tym kontekście wymienić również: Tadeusz Kowalik (red.), Nierówni i równiejsi…, dz. cyt. oraz Tadeusz Kowalik, „Słuchany doradca”, [w:] tenże, O lepszy ład…,
dz. cyt., ss. 348-354. Oczywiście nie jest to lista kompletna.
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na pytanie „jak należy kategoryzować rewolucje 1989 r.”, czyli, innymi słowy,
czy można je określać mianem burżuazyjnych, jest, jak się wydaje, uzależniona
od wcześniejszego wyjaśnienia „jakie cechy wspólne [podkr. moje – G.K.] mają
one z rewolucjami z przeszłości?”89. Wskazuje to na konieczność znalezienia
dla argumentacji na rzecz tezy o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” odpowiedniego punktu odniesienia. Ponieważ jednak, jak wynika z naszych studiów literaturowych, sam Kowalik nie pozostawił w swoich pracach wskazówek w tym względzie, w szczególności nie zaprezentował nigdzie własnej ani
nie odwoływał się do żadnej innej teorii rewolucji burżuazyjnych (wydaje się
wręcz, że nigdy nie studiował on tej problematyki), konieczne jest dokonanie
wyboru takiego punktu odniesienia spośród dostępnych propozycji90.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w charakterze punktu odniesienia
potrzebna jest w naszym wypadku koncepcja rewolucji burżuazyjnych na tyle
inkluzyjna, by nie wykluczała apriorycznie możliwości zaliczenia do tej kategorii wydarzeń innych niż przejścia od feudalizmu (lub trybutarnego sposobu
produkcji) do kapitalizmu91. Innymi słowy, potrzebna jest teoria dalece konsekwencjonalistyczna. W przeciwnym razie, jej przydatność do analizy argumentacji dotyczącej transformacji od realnego socjalizmu do kapitalizmu mogłaby się okazać – w najlepszym przypadku – bardzo ograniczona.

Colin Barker, Colin Mooers, „Theories of Revolution…”, dz. cyt., s. 28.
Jest to niezbędne także z innego powodu. Jak już pokazaliśmy, istnieją różne, często dość odległe
od siebie stanowiska względem koncepcji rewolucji burżuazyjnych. Można jednak także z łatwością
wskazać na różnice (niektóre z nich zostaną bardziej szczegółowo omówione w rozdziale drugim)
w rozumieniu poszczególnych cech takich rewolucji: cechy te mają zazwyczaj w literaturze różne
definicje i są żywo dyskutowane. Tymczasem konieczność realizacji założonych celów naszego
badania zmusza do wyabstrahowania od tego typu kontrowersji i utylitarnego podejścia do problemu, gdzie przyjęcie tylko jednego sposobu rozumienia każdej cechy rewolucji burżuazyjnych jest
warunkiem koniecznym przeprowadzenia studium porównawczego. W kwestii dyskusji wokół
niektórych cech rewolucji burżuazyjnych patrz np.: Neil Davidson, How Revolutionary…, dz. cyt.,
w wielu miejscach.
91 Jak w innym kontekście wyraził to Sławomir Magala: „[u]względnienie dwudziestowiecznych
doświadczeń rewolucyjnych jest niezbędne, by zbudować teorię rewolucji, która nie będzie zjawisk
wcześniejszych niż rewolucja francuska z 1789 roku i późniejszych niż walki klasowe we Francji
w XIX wieku traktować jako wyjątków i anomalii z punktu widzenia doktryny ideologicznej i paradygmatu badawczego”. Patrz: Sławomir Magala, „Rewolucja jako próba sił i środków”, Colloquia
Communia, nr 6, 1983, s. 153.
89
90

34

Z drugiej strony, potrzebować będziemy wyczerpującej i deskryptywnej listy
kryteriów tego, co w świetle takiej teorii może świadczyć o zaistnieniu rewolucji
burżuazyjnej. Tylko taka lista, jak szczegółowo wyjaśnimy dalej w niniejszym
Wstępie, umożliwi bowiem próbę porównania wyobrażeń o cechach polskiej
transformacji systemowej jako rewolucji burżuazyjnej z przyjętą za punkt odniesienia koncepcją.
Wreszcie, zasadne wydaje się poszukiwanie punktu odniesienia dla rozważań
o dorobku Kowalika w pracach autorów możliwie bliskich mu w sensie biograficznym i/lub intelektualnym92. Takie kwestie jak dalece odmienny życiorys
naukowy czy biegunowo odległy system wyznawanych wartości mogą, jak się
wydaje, negatywnie rzutować na przebieg badania w jego części porównawczej. W związku z tym za konieczne uznajemy przyjęcie za punkt odniesienia
takiej koncepcji, która nie tylko mogła być Kowalikowi (przynajmniej pobieżnie) znana, ale przede wszystkim: z dużym prawdopodobieństwem zostać
przez niego zaakceptowana.
Dla spełnienia powyższych warunków, w rozprawie niniejszej, za punkt odniesienia wobec zrekonstruowanej argumentacji Tadeusza Kowalika na rzecz
jego tezy o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” w Polsce, przyjęta zostanie
synteza stanowisk klasyków marksizmu w kwestii rewolucji burżuazyjnych
(określana przez nas także jako model93) autorstwa Jana Baszkiewicza (1930Mamy przy tym pełną świadomość faktu, że warunek powyższy, de facto ograniczający poszukiwania punktu odniesienia do autorów polskich, jest mocno zawężający, w szczególności wobec
okoliczności, na którą zwraca uwagę Chodak, że „[r]efleksja teoretyczna nad rewolucją rzadko była
podejmowana w polskich naukach społecznych”. Patrz: Jarosław Chodak, Teorie rewolucji…, dz. cyt.,
s. 10.
93 Model, za Sheilą Dow, rozumiemy tutaj jako „(…) szczególny wyraz teorii, który potencjalnie
umożliwia jej przetestowanie. (…) teoria ma różne implikacje w zależności od tego, co się zakłada
(…) modele działają jako pośrednicy między teorią a dowodami”. Patrz: Sheila C. Dow, Economic
Methodology: An Inquiry, Oxford University Press, Oksford 2002, ss. 96-97. Dzieło Baszkiewicza
prezentuje, jak się wydaje, taki właśnie – pośredniczący między teorią rewolucji a historią tego typu
wydarzeń – model. Uważał tak na przykład Stanisław Salmonowicz, który twierdził, że Baszkiewicz
zdecydował się w Wolności. Równości. Własności na skonstruowanie takiego „(…) modelu rewolucji burżuazyjnej [podkr. moje – G.K.], iż mieści on wszelkie nawet dość dalekie od niej warianty ruchów
społecznych w historii (…)” („Rewolty ludowe…”, dz. cyt., s. 252), a także Marcin Kula –
we fragmentach artykułu („Rewolucja burżuazyjna. Przyczynek do dyskusji nad użytecznością pojęcia”, Dzieje najnowsze, t. XVI, nr 3-4, 1984, ss. 135-146) przytaczanych dalej w niniejszym Wstępie.
Baszkiewicz nie wydaje się istotnie odróżniać w tym względzie od ogólnych tendencji w badaniach
nad rewolucjami. Jak bowiem wynika z przeglądu literatury przeprowadzonego przez Jarosława
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2011), polskiego historyka, „wybitnego uczonego”94, wyrażona przede
wszystkim w jego wydanej w 1981 r. monografii pt. Wolność. Równość. Własność.
Rewolucje burżuazyjne95, z uwzględnieniem ustaleń niektórych dalszych polemik
wokół tej książki96 (zostanie to bardziej szczegółowo omówione w rozdziale
drugim). Spośród znanych nam opracowań, to właśnie dzieło Baszkiewicza,
jak się wydaje, najlepiej odpowiada bowiem potrzebom naszej analizy.
Zawarty w Wolności. Równości. Własności pogląd Baszkiewicza na rewolucje burżuazyjne krytyczni recenzenci tej pracy podsumowują w następujący sposób:
W ujęciu (…) [Baszkiewicza] rewolucja burżuazyjna to – w uproszczeniu – masowy
ruch antyfeudalny (…), w którym rolę lidera zdobyła burżuazja (…) i który prowadzi do przekształceń w kierunku kapitalizmu [podkr. moje – G.K.]. Przymiotnik «burżuazyjna»
odróżnia ten rodzaj rewolucji nie tylko od rewolt agrarnych (…), ale także, jak tego
zwykle chcą marksiści, od rewolucji socjalistycznych97.

Następnie, zwracają oni uwagę, że
[r]ewolucjami burżuazyjnymi były (…), zdaniem Baszkiewicza, wydarzenia tak odmienne, jak wojna chłopska w Niemczech, wojna secesyjna, polskie powstania naChodaka, jest dość powszechnie przyjęte, że „[t]eoretycy rewolucji posługują się określonymi modelami tego zjawiska”. Patrz: Jarosław Chodak, Teorie rewolucji…, s. 26.
94 Mikołaj Banaszkiewicz, „Profesor Jan Baszkiewicz (3 stycznia 1930 – 27 stycznia 2011)”, Politeja¸
t. 15, nr 1, 2011, s. 22. Więcej na temat biografii naukowej i intelektualnej Baszkiewicza patrz tamże
oraz w: Henryk Olszewski, „Jan Baszkiewicz (1930-2011)”, Nauka, nr 1, 2011, ss. 177-182; Henryk
Olszewski, „Jana Baszkiewicza badania nad władzą, społeczeństwem i kulturą polityczną”, [w:] Jan
Baszkiewicz, Państwo. Rewolucja. Kultura polityczna, dz. cyt., ss. 5-17.
95 Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt.
96 Chodzi tu w szczególności o następujące prace: Adam Czarnota, Andrzej Zybertowicz, „Teoria
rewolucji w powijakach. Rozważania teoretyczno-metodologiczne nad książką Jana Baszkiewicza
«Wolność, Równość, Własność»”, Colloquia Communia, nr 3, 1983, ss. 123-152; Jan Baszkiewicz,
„W sprawie teorii rewolucji”, Colloquia Communia, nr 6, 1983, ss. 135-148; Daniel Grinberg, Jacek
Kochanowicz, Stefan Meller, „Rewolucje burżuazyjne”, Przegląd Historyczny, t. 74, nr 4, 1983,
ss. 739-748; Marcin Kula, „Rewolucja burżuazyjna…” dz. cyt.; Sławomir Magala, „Rewolucja jako
próba…”, dz. cyt.; Stanisław Salmonowicz, „Rewolty ludowe…”, dz. cyt.; oraz Tadeusz Łepkowski, „Jan Baszkiewicz…”, dz. cyt. Warto zwrócić uwagę, że chociaż bezpośrednio po jej ukazaniu
się książka Baszkiewicza, która stała się dla polskich autorów pretekstem do licznych recenzji
i polemik (sami tylko Czarnota i Zybertowicz wyliczają trzynaście takich tekstów powstałych
do chwili napisania przez nich recenzji; patrz: Adam Czarnota, Andrzej Zybertowicz, „Teoria rewolucji…”, dz. cyt., s. 123.), została przez część środowiska przyjęta dość chłodno, to – jak przekonuje Mikołaj Banaszkiewicz – jej „(…) wartość (…) wzrasta wraz z upływem lat”. Patrz: Mikołaj
Banaszkiewicz, „Profesor Jan Baszkiewicz…”, dz. cyt., s. 38.
97 Daniel Grinberg, Jacek Kochanowicz, Stefan Meller, „Rewolucje burżuazyjne”, dz. cyt., s. 743.
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rodowe, a nawet narzucone od góry reformy Miedźi [sic!] w Japonii (również Bismarck określony zostaje mianem odgórnego rewolucjonisty). Nie wydaje się przy tym,
aby sam przebieg wydarzeń, czy też ich kontekst społeczny odgrywał większą rolę przy etykietkowaniu [podkr. moje – G.K.]98.

Stanisław Salmonowicz, jak się wydaje, dostrzega w eseju Baszkiewicza te same tendencje, gdy pisze, że
[t]akże i Polska jest dla autora [Wolności. Równości. Własności] krajem rewolucji burżuazyjnych: [jak pisze Baszkiewicz] «Właściwie przecież wszystkie powstania narodowe w Polsce mieszczą się w pojęciu rewolucji burżuazyjnej» (…). Powstaje pytanie, jak bardzo musimy rozszerzać pojęcie rewolucji burżuazyjnej, by do niego trafiło na przykład powstanie listopadowe? [podkr. moje – G.K.]99,

Marcin Kula, w swoim krytycznym omówieniu Wolności. Równości. Własności
stwierdza natomiast po prostu, że definicja rewolucji burżuazyjnych przyjęta
przez Baszkiewicza „(…) pozwala na jej stosowanie szerzej niż w odniesieniu
do jednego, wyodrębnionego okresu historycznego”100, gdzie indziej podsumowując to zdaniem: „Tkwi w książce Baszkiewicza niedopowiedziane założenie o (…) uniwersalności rozpatrywanego zjawiska”101. Teoria Baszkiewicza102, jest zatem, jak wynika z powyższych ocen, nie tylko bardzo inkluzyjna103, ale też konsekwencjonalistyczna.
Dowody na to, że omawianemu autorowi bliskie było takie stanowisko, nietrudno zresztą znaleźć w jego pracach. Baszkiewicz twierdził więc na przykład, że to „nie przez siły społeczne, które je spowodowały” rozpoznajemy
rewolucje burżuazyjne, i że chociaż „[m]ogłoby się wydawać, że naturalnym
hegemonem rewolucji burżuazyjnej jest burżuazja; bardzo często (…) się
Tamże.
Stanisław Salmonowicz, „Rewolty ludowe…”, dz. cyt., s. 250
100 Marcin Kula, „Rewolucja burżuazyjna…”, dz. cyt., s. 135.
101 Tamże.
102 Syntezę Baszkiewicza będziemy niekiedy – zamiennie z terminami model i koncepcja – określać
mianem teorii, chociaż sam jej autor otwarcie przyznawał, że „[j]eśli nawet pozostaniemy na ograniczonym polu badań nad rewolucjami burżuazyjnymi, wypadnie stwierdzić, iż stan badań nie pozwala myśleć o rychłym zakończeniu prac nad ogólną teorią”. Jan Baszkiewicz, „W sprawie teorii…” dz. cyt, s. 137.
103 W pracach Baszkiewicza z I połowy lat 80. XX w., które bierzemy tutaj pod uwagę, ich autor
w oczywisty sposób nie mógł odnosić się do przejścia od realnego socjalizmu do kapitalizmu jako
– ewentualnie – rewolucji burżuazyjnej; notabene, nie robił tego (przynajmniej explicite) również później, do czego wrócimy w Podsumowaniu rozprawy.
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to nie sprawdzi. Niejednokrotnie burżuazja, uczestnicząca aktywnie w rewolucji, usuwa się (…) na drugi plan lub dzieli się hegemonią”104. W innym miejscu eseju pisał natomiast wprost: „Ważne jest to, w jakim kierunku zorientowana jest rewolucja, jak rozwiązuje ona społeczne sprzeczności; bezpośredni,
czynny udział burżuazji nie jest, jak uczy historia, warunkiem sine qua non rewolucji
burżuazyjnej [podkr. moje – G.K.]”105.
Co więcej, Baszkiewicz nie tylko podchodził do rewolucji burżuazyjnych
w sposób konsekwencjonalistyczny, ale też nie wykluczał – podobnie jak autorzy przytaczani przez nas wcześniej w kontekście „rewolucji odgórnych” –
sytuacji, w których za rewolucje tego typu możemy uznawać działania reformatorskie. Pisał więc na przykład, że „(…) głębokie (strukturalne) reformy nie
są «przeciwieństwem» rewolucji [podkr. moje – G.K.], (…) [ponieważ] jak to klarownie wyjaśniał Engels – na każdą rewolucję (…) obok szturmów Bastylii
i ścinania królów składają się właśnie reformy”106, a w Wolności. Równości. Własności stwierdzał wprost, że
[j]eśli (…) rewolucja burżuazyjna nie zdobędzie przewagi, jeśli przekształci się
w mozolny konflikt o władzę lub jeśli poniesie porażkę – reformy, do których sytuacja społeczna dojrzała, również się pojawią. Dawny reżim przeprowadzi je pod
presją rewolucji lub ze strachu przed nią. Nawet dramatyczna klęska rewolucji nie
zablokuje burżuazyjnych przemian: terror kontrrewolucyjny nie jest w stanie ustabilizować sytuacji na dłuższy czas. Także reakcyjne reżimy muszą się odwoływać
do strukturalnych reform, które stają się składnikiem szeroko pojętego procesu
przemian rewolucyjnych. (...) W całym cyklu rewolucyjnym przeplatają się więc rewolucje i reformy. (…) Niekiedy (…) ów proces reform «od góry» przyśpiesza się i odwołuje
do środków gwałtownych. Mamy wówczas do czynienia z «rewolucją od góry», sterowaną przez
władzę. [podkr. moje – G.K.] Nie każdą, nawet bardzo doniosłą reformę strukturalną określimy tym mianem. Rewolucja od góry jest gwałtownym, brutalnym zawęźleniem
procesu przemian i różni się od ewolucyjnego reformizmu. Klasycznym przykładem rewolucji
od góry są działania Bismarcka w latach 1866-[18]71 [podkr. moje – G.K.]107.

Co jednak chyba najważniejsze, Baszkiewicz explicite dopuszczał możliwość
interpretowania w kategoriach rewolucji burżuazyjnych (a przynajmniej „realiJan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność..., dz. cyt., ss. 33-34.
Tamże.
106 Jan Baszkiewicz, „W sprawie teorii…”, dz. cyt., s. 146.
107 Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt., s. 26.
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zacji jej zadań”) wydarzeń nie tylko współczesnych mu, ale nawet przyszłych
względem chwili ukazania się książki. W Wolności. Równości. Własności czytamy
więc na przykład, że „(…) jeszcze i dzisiaj [w 1981 r.] w wielu krajach Trzeciego Świata realizacja demokratycznych zadań, wypełnianych przez rewolucję
burżuazyjną, jest na porządku dnia. (…) Nadaje to refleksji nad rewolucją
burżuazyjną szczególny rys aktualności”108, co w dalszej części książki zostaje
niejako uściślone w następujący sposób: „Można powiedzieć zresztą, że zadania rewolucji burżuazyjnej – demokratyzacja ustroju i emancypacja spod panowania obcego kapitału – czekają ciągle, dziś jeszcze, na realizację w wielu
krajach Ameryki Łacińskiej i, szerzej, Trzeciego Świata”109.
Jeżeli chodzi o prezentację opisowej listy cech rewolucji burżuazyjnych,
to również tutaj dzieło Baszkiewicza wydaje się dobrze odpowiadać potrzebom naszej rozprawy. Jak bowiem wyjaśnia autor Wolności. Równości. Własności:
„(…) wszystkie historyczne dzieła poświęcone rewolucji da się podzielić
na dwie kategorie: albo dotyczą one etiologii, albo też anatomii rewolucji. Mój
esej należy oczywiście do kategorii drugiej [podkr. moje – G.K.]”110. Rozdział pierwszy książki Baszkiewicza, a następnie w szczególności rozdziały od trzeciego
do szóstego, omawiają taką właśnie „anatomię”, systematycznie, wyczerpująco i z przykładami odnosząc się do cech konstytutywnych rewolucji burżuazyjnych (m.in. świadomości rewolucyjnej, detonatora rewolucji, problemu hegemonii, rewolucyjnego terroru itd.)111.
Wreszcie, dzieło Baszkiewicza jako poszukiwany przez nas punkt odniesienia
ma również, jak się wydaje, jeszcze jedną zaletę: „pokrewieństwo” intelektualne i biograficzne pomiędzy jego autorem a Tadeuszem Kowalikiem. Baszkiewicz i Kowalik należeli do jednego pokolenia (pierwszy urodził się, przypomnijmy, w roku 1930, drugi – w 1926 r.). Łączył ich nie tylko język, w którym
przede wszystkim pisali, nie tylko większość życia zawodowego obydwu
przypadała w czasie istnienia Polski Ludowej (w tym, w szczególności, okres
Tamże, s. 29.
Tamże, s. 236.
110 Jan Baszkiewicz, „W sprawie teorii…”, dz. cyt., s. 142. Termin „anatomia rewolucji” Baszkiewicz, jak się wydaje, zapożycza z tytułu książki Crane’a Brintona (The Anatomy of Revolution,
W. W. Norton and Company, Nowy Jork 1938), do czego nawiązuje w Wolności. Równości. Własności
(dz. cyt., s. 30), tytułując w ten sposób nawet podrozdział swojego eseju (tamże, ss. 30-42).
111 Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt., w wielu miejscach.
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formatywny na lata 40. i pierwszą połowę lat 50. XX w.), wreszcie: nie tylko
zarówno Baszkiewicz jak i Kowalik byli przez lata członkami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej112 – z, jak można domniemywać, pobudek związanych z socjalistycznymi przekonaniami obydwu, ale, co chyba najważniejsze, obydwaj długo zaliczali się do grona przedstawicieli (szeroko rozumianego) marksizmu, a następnie – po rozstaniu z tym nurtem – nadal z niego
czerpali113.
Związki myśli Tadeusza Kowalika z marksizmem już sygnalizowaliśmy (bardziej szczegółowo wrócimy do tej kwestii w Podsumowaniu rozprawy).
W przypadku interesujących nas prac Jana Baszkiewicza, ich relację z myślą
marksistowską Stanisław Salmonowicz komentuje w następujący sposób:
„(…) autor swój kunszt badacza i bystrego komparatysty zużył w sporej mierze na udowadnianie, że poglądy dziewiętnastowieczne nadal mają swój pełny
walor”114, by w innym miejscu tekstu uściślić, że „(…) jedynym właściwie
oparciem przeprowadzanych [przez Baszkiewicza w Wolności. Równości. Własności] analiz są pieczołowicie zebrane cytaty z pism Marksa-Engelsa [sic!]”115.
Podobnie Grinberg, Kochanowicz i Meller, którzy piszą, że książka Baszkiewicza sytuuje się „jak najwyraźniej w nurcie rozważań marksistowskich”116,
a podsumowujący jej treść (już po śmierci Baszkiewicza) Mikołaj Banaszkiewicz odnosi się do „(…) wywodów zaprezentowanych w Wolności, równości,
własności [sic!], odzwierciedlających wiernie poglądy klasyków marksizmu”117.
Wreszcie, Tadeusz Łepkowski określa po prostu Baszkiewicza w kontekście
jego eseju mianem „rygorystycznego marksisty” (fr. marxiste rigoureux)118.

Patrz: Józef Koredczuk, „Wrocławski okres w życiu Jana Baszkiewicza”, Miscellanea HistoricoIuridica, t. XIV, nr 1, 2015, s. 280; Tadeusz Kowalik i in., „Trzech na jednego…”, dz. cyt., s. 631.
113 Mimo nakreślenia podobieństw, warto pamiętać również o różnicach dzielących obydwu naukowców. Dla przykładu, chociaż zaliczyliśmy ich do grona marksistów, nie można zapominać,
że Kowalik dość wcześnie – być może jeszcze podczas studiów w Instytucie Kształcenia Kadr
Naukowych (IKKN) w latach 50. XX w. – związał się ze środowiskiem rewizjonistycznych intelektualistów, do którego Baszkiewicz, jak się wydaje, nie należał. Do kwestii wpływu studiów Kowalika w IKKN na poglądy autora Polskiej transformacji wrócimy w Podsumowaniu niniejszej rozprawy.
114 Stanisław Salmonowicz, „Rewolty ludowe…”, dz. cyt., s. 252
115 Tamże, s. 250
116 Daniel Grinberg, Jacek Kochanowicz, Stefan Meller, „Rewolucje burżuazyjne”, dz. cyt., s. 739.
117 Mikołaj Banaszkiewicz, „Profesor Jan Baszkiewicz…”, dz. cyt., s. 38
118 Tadeusz Łepkowski, „Jan Baszkiewicz…”, dz. cyt., s. 232.
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O swoim uznaniu dla myśli marksistowskiej sam Baszkiewicz pisał zresztą
otwarcie. W jego książce czytamy więc na przykład, że „[w] ogólnej teorii rewolucji Marksa, Engelsa i Lenina zawarte zostały eksplikacje procesu rewolucyjnego, które mają zastosowanie do wszystkich rewolucji i dotyczą głębokich
przyczyn rewolucji, sytuacji rewolucyjnej, sił motorycznych rewolucji, hegemonii rewolucyjnej”119. Co ciekawe, zapatrywań w tym względzie nie zmienił
fundamentalnie mimo upływu lat – w tekście opublikowanym pierwotnie
w 1998 r. czytamy więc, że „Podstawowe twierdzenia [w zakresie teorii rewolucji] tych [XIX-wiecznych] myślicieli [Alexisa de Tocqueville’a i Karola
Marksa] zachowały aktualność [podkr. moje – G.K.] (w szczególności rozróżnienie rewolucji jako pełnej transformacji społecznej i rewolucji politycznej)”120.
Przytoczone powyżej fragmenty prac Baszkiewicza sygnalizują bardziej ogólną cechę tego autora, stanowiącą jednocześnie kolejne ogniwo łączące
go z Tadeuszem Kowalikiem. Autor Wolności. Równości. Własności – podobnie
jak Kowalik (do czego, w kontekście Myrdalowskiego ujawniania wartości, odnosiliśmy się już wcześniej w niniejszym Wstępie) – nie ukrywał bowiem własnych zapatrywań i sympatii politycznych. Dał temu wyraz choćby w następującym komentarzu do recenzji swojej książki:
Gdy przystępowałem do pisania mego eseju [Wolności. Równości. Własności], otrzymałem list od anonimowego czytelnika. Zawiadamiał on mnie, że kupił był biografię
Dantona mojego pióra i nawet zaczął ją czytać, lecz zaraz rzucił w ciemny kąt, gdy
stwierdził, że już na samym początku książki powołuję się na «Herr Marxa» [sic!].
Wyznaję, że zachęciło to mnie do szczególnie intensywnego wykorzystania wypowiedzi klasyków socjalizmu. Proszę też zwrócić uwagę na metryczkę mego eseju: wynika
z niej, że oddano go do druku w październiku 1981 roku. Nie warto przypominać, jaki był
wówczas stosunek wielkiej części naszej inteligencji do marksizmu i marksistów. [podkr. moje
– G.K.] Czy to tak trudno zrozumieć, że obfite odwoływanie się do «Herr Marxa» może
mieć po prostu charakter światopoglądowej i ideowej deklaracji? Uważałem bowiem – i uważam
– że w negatywnym stosunku do «Herr Marxa» przejawia się, prócz politycznego zacietrzewienia, żałosny prowincjonalizm, tak ciążący na naszym życiu intelektualnym [podkr. moje –
G.K.]. Oczywiście, dobrze rozumiem, że deklaracje ideowe to w nauce za mało:
w nauce liczą się rezultaty, a nie intencje121.
Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt., s. 11.
Jan Baszkiewicz, „Rewolucja: kilka uwag…”, dz. cyt., s. 799.
121 Jan Baszkiewicz, „W sprawie teorii…”, dz. cyt., s. 139.
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Poza jednoznaczną „deklaracją światopoglądową i ideową” Baszkiewicza,
fragment powyższy ujawnia dodatkową zaletę przyjęcia modelu jego autorstwa za punkt odniesienia w niniejszej rozprawie – „podskórne” zakorzenienie koncepcji zawartych w Wolności. Równości. Własności w realiach społecznopolitycznych Polski lat 80. XX w., a więc czasu i miejsca, których dotyczyć
będą nasze dalsze rozważania. Ta okoliczność, wraz z faktem, że Baszkiewicz
był autorem współczesnym Kowalikowi, polskim i marksistowskim, ogranicza, jak się wydaje, zakres nieprawdopodobieństwa naszej analizy porównawczej, ubezpieczając od zarzutu, że jej rezultat wynika z przyjęcia nieadekwatnego punktu odniesienia (teorii powstałej dziesiątki bądź setki lat wcześniej
niż prace Kowalika, w zupełnie innym kręgu językowo-kulturowym, itd.).
Należy w tym miejscu dodać, że istnieje wiele innych niż Baszkiewicza koncepcji rewolucji burżuazyjnych, które spełniają poszczególne zarysowane
przez nas kryteria przyjęcia za punkt odniesienia. Dla przykładu, często cytowane w naszej rozprawie opus magnum Neila Davidsona: How Revolutionary Were
the Bourgeois Revolutions?, jest zarówno pisane z perspektywy konsekwencjonalistycznej, jak też omawia wiele cech rewolucji burżuazyjnych. Praca ta skupia
się jednak przede wszystkim na historii idei, w szczególności na próbach dowodzenia, że tytułowa koncepcja ma w naukach społecznych rację bytu, a nie
na szczegółowym opisie zjawiska. W dodatku autor ten explicite odrzuca możliwość interpretacji wydarzeń, do których doszło w Europie Wschodniej
w latach 1989-1991 w kategoriach rewolucji burżuazyjnych122. Wreszcie:
„Wydaje mi się, że – zamiast opisywać je jako rewolucje burżuazyjne – znacznie lepiej można
zrozumieć je jako przykłady szerszej kategorii rewolucji politycznej [podkr. N.D.]”. Patrz: Neil Davidson, How Revolutionary…, dz. cyt. s. 380. W innym miejscu książki Davidson przekonuje natomiast, że „[w]raz z tym, jak kapitał w coraz większym stopniu usuwa nawet najmniejsze pozostałości poprzednich sposobów produkcji i formacji społecznych (…), wzorzec rewolucji w coraz większym stopniu skłania się ku typowi «politycznemu» raczej niż «społecznemu», poczynając od rewolucji 1989 roku w Europie Wschodniej, które zmiotły reżimy stalinowskie i rozpoczęły (…) ruch
«w bok», od wschodniego kapitalizmu państwowego [podkr. moje – G.K.] do czegoś na kształt zachodniego modelu ponadpaństwowego” (s. 464). Davidson był więc zwolennikiem specyficznej
perspektywy „kapitalizmu państwowego”, w związku z czym, w sposób oczywisty, nie mógł przychylać się do interpretacji wydarzeń lat 1989-1991 w Europie Wschodniej w kategoriach rewolucji
burżuazyjnej, oznaczającej ruch w kierunku kapitalizmu. Stanowisko (i nadzieje) zwolenników tej
teorii dobrze podsumował w 1991 r. Alex Callinicos: „To, co umiera właśnie w rozpadającym się
bloku wschodnim, to nie socjalizm, w jakkolwiek zdegenerowanej i zniekształconej formie, ale
zaprzeczenie socjalizmu. Jego upadek może zatem pozwolić na przywrócenie właściwego miejsca
autentycznej tradycji marksistowskiej, długo zepchniętej do podziemia”. Patrz: Alex Callinicos, The
122
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w przypadku dzieła Davidsona zdecydowanie trudniej dopatrywać się „pokrewieństwa” intelektualnego z dorobkiem Tadeusza Kowalika. Z tych powodów rezygnujemy więc z przyjęcia za punkt odniesienia pracy Davidsona
(lub jakiejkolwiek innej), a uwzględnimy w tym charakterze – jedyną spośród
znanych nam – koncepcję, która spełnia wszystkie trzy nakreślone kryteria:
model Jana Baszkiewicza123.
5. Cel, hipoteza, założenia i metody
Powyższe wyjaśnienia pozwalają na nakreślenie celów naszego badania. Celem
głównym rozprawy będzie weryfikacja hipotezy, którą zdecydowaliśmy się
sformułować następująco: możliwa jest taka rekonstrukcja poglądów Tadeusza Kowalika na polską transformację systemową przełomu lat 80. i 90. XX w., że efekt tej
rekonstrukcji – w świetle modelu rewolucji burżuazyjnych Jana Baszkiewicza – stanowić
będzie przekonujące uzasadnienie tezy o tym, iż w Polsce doszło wówczas do „epigońskiej
rewolucji mieszczańskiej”124.
Aby umożliwić właściwą realizację powyższego celu głównego, sformułowano także cztery cele szczegółowe. Są to:
(i) przeprowadzenie racjonalnej rekonstrukcji125 tezy Tadeusza Kowalika
o polskiej transformacji systemowej jako „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej”,
(ii) przeprowadzenie racjonalnej rekonstrukcji poglądów Jana Baszkiewicza na rewolucje burżuazyjne,

Revenge of History: Marxism and the East European Revolutions, Pennsylvania State University Press,
University Park 1991, ss. 2-3.
123 Należy przy tym zauważyć, że – jak wynika z naszych studiów literaturowych – nic nie wskazuje
na to, by Tadeusz Kowalik znał teksty Jana Baszkiewicza poświęcone rewolucjom burżuazyjnym,
a przynajmniej: by korzystał z nich podczas pisania swoich prac. Bardziej dokładne zbadanie tej
kwestii wymagałoby jednak pogłębionych studiów archiwalnych, wykraczających poza zakres niniejszej rozprawy.
124 W tym miejscu zasadne wydaje się podkreślenie, co nie jest celem niniejszej pracy. Zawarte
w niej rozważania nie mają za zadanie ustalenia, czy w Polsce rzeczywiście doszło do „epigońskiej
rewolucji mieszczańskiej” (ani jakiejkolwiek innej (kontr)rewolucji). Wyłącznym przedmiotem naszego zainteresowania są bowiem idee Tadeusza Kowalika, a nie faktyczne wydarzenia historyczne.
125 Wszystkie metody badawcze, do których odwołujemy się formułując cele badania, zostaną
szczegółowo omówione w dalszej części Wstępu.
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(iii) przeprowadzenie rekonstrukcji racjonalnej poglądów Tadeusza Kowalika na polskie przemiany ustrojowe do postaci argumentacji na rzecz
postawionej przez niego (i zrekonstruowanej w ramach realizacji
pierwszego celu szczegółowego) tezy,
(iv) przeprowadzenie analizy porównawczej rekonstrukcji poglądów Tadeusza Kowalika mogących posłużyć za argumentację na rzecz jego tezy
oraz rekonstrukcji poglądów Jana Baszkiewicza na rewolucje burżuazyjne (czyli efektów realizacji drugiego i trzeciego celu szczegółowego).
Właściwą realizację celu głównego rozprawy warunkuje jednak nie tylko zrealizowanie celów szczegółowych, ale także prawidłowe i ścisłe określenie założeń wyznaczających ramy naszej analizy. Za fundamentalne założenie rozprawy uznać należy bez wątpienia konieczność zajęcia przez nas stanowiska
konsekwencjonalistycznego, czyli uznanie, że pojęcie rewolucji burżuazyjnej
jest uprawnionym poznawczo konstruktem nauk społecznych. Gdyby bowiem dopuścić możliwość – jak to czynią przedstawiciele omówionych już
przez nas nurtów rewizjonistycznego i Kapitałocentrycznego – że zbiór rewolucji burżuazyjnych jest de facto zbiorem pustym, a analizy w tych kategoriach
są w związku z tym pozbawione merytorycznego uzasadnienia, badanie tezy
Kowalika stałoby się natychmiast w sposób oczywisty bezprzedmiotowe.
Co więcej, cele i zakres tematyczny rozprawy warunkują przyjęcie konsekwencjonalizmu w jego najbardziej inkluzyjnym wariancie, to jest uznanie,
że możliwe jest rozpatrywanie w kategoriach rewolucji burżuazyjnych także
przejścia od realnego socjalizmu do kapitalizmu. Z tym ostatnim ściśle związane jest kolejne założenie, jakie przyjmujemy: że możliwe jest zastosowanie
do specyficznego systemu społeczno-gospodarczego, jakim był realny socjalizm, ściśle określonych kategorii historyczno-teoretycznych, jak sposób produkcji, klasa, burżuazja, itd.126
W rozprawie zakładamy również, opierając się w tym względzie na twierdzeniach autorów przytaczanych już wcześniej w niniejszym Wstępie, że wydaEwentualne wyjątki od tej zasady, wynikające ze zbyt dalekiego odejścia ich możliwych znaczeń
w kontekście wydarzeń w Polsce w latach 80. XX w. od ugruntowanych w teorii, zostaną oddzielnie i szczegółowo omówione. W przeciwnym wypadku, za punkt odniesienia przyjmować będziemy hasła umieszczone w: Tom Bottomore, Laurence Harris, V. G. Kiernan, Ralph Miliband (red.),
A Dictionary of Marxist Thought, wydanie drugie, Blackwell, Oksford 1991.
126
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rzenia, które w literaturze przedmiotu określa się mianem „rewolucji od góry”, można uważać za „pełnoprawne” rewolucje burżuazyjne. Przyjmujemy
także, jak już wyjaśniliśmy, że spośród dostępnych koncepcji rewolucji burżuazyjnych właściwą na potrzeby niniejszej rozprawy będzie synteza (model)
autorstwa Jana Baszkiewicza.
Dwa kolejne założenia odnoszą się bezpośrednio do dorobku Tadeusza Kowalika (i są już implicite zawarte w przedstawionych powyżej rozważaniach).
Pierwsze z nich to uznanie, że Kowalik pisząc o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” miał na myśli rewolucję burżuazyjną, a nie jakikolwiek inny typ rewolucji, bądź też – biorąc pod uwagę, że posługiwał się również na przykład
sformułowaniem „epigońska (kontr)rewolucja mieszczańska” – kontrrewolucję (zostanie to szczegółowo omówione w dalszej części rozprawy). Drugie
natomiast to przyjęcie, że wobec braku całościowej argumentacji Kowalika,
która wspierałaby postawioną przez niego tezę, możemy za takie uzasadnienie
uznać dokonaną przez nas rekonstrukcję jego wybranych poglądów na polską
transformację systemową.
Wreszcie, trzecią grupę założeń, jakie warunkują naszą analizę, stanowią
te dotyczące zastosowanej metody. Ogniskują się one wokół zajęcia przez nas
stanowiska, zgodnie z którym w historii idei uprawniona jest ocena uzasadnienia tezy w oparciu o zestawienie takiej argumentacji z zewnętrznym punktem odniesienia. W przypadku niniejszej rozprawy oznacza to w szczególności
dopuszczenie wykorzystania w takim charakterze wybranego modelu rewolucji burżuazyjnych, z którego wynika lista cech, jakimi powinno charakteryzować się wydarzenie historyczne, by można było uznać je za taką rewolucję.
Konsekwencją powyższego jest także przyjęcie założenia o możliwości zastosowania do analizy poglądów na temat wydarzeń relatywnie współczesnych,
teorii opracowanych (również lub przede wszystkim) w oparciu o doświadczenia z odległej przeszłości.
***
Jak wynika z przedstawionych powyżej rozważań, w rozprawie niniejszej
przyjmujemy stanowisko weryfikacjonistyczne, czyli podjęta zostanie w niej próba potwierdzenia postawionej hipotezy. W wymiarze praktycznym przekładać
się to będzie na zastosowanie przez nas trzech podstawowych metod badaw45

czych. Pierwsza z nich, analiza i krytyka piśmiennictwa (źródeł), nie wymaga, jak
się wydaje, szczegółowego komentarza127, biorąc pod uwagę, że studia literaturowe są istotą prezentowanej pracy.
Omówienie drugiej metody, jaką będziemy się posługiwać, zacząć wypada
od krótkiego wprowadzenia do głównych sposobów pisania historii idei. Richard Rorty do takiego kanonu zalicza: Geistesgeschichten, rekonstrukcje historyczne, rekonstrukcje historyczne oraz doksografie128. Próbę przeniesienia
tego podziału na grunt historii myśli ekonomicznej podjął, między innymi,
Mark Blaug, którego poglądy w tej kwestii następująco streszcza Harro Maas:
[p]ierwszą z nich, Geistesgeschichten, [Blaug] utożsamił z historią kontekstualną; drugą, rekonstrukcje historyczne, z interpretacją idei dawnych ekonomistów «w ich
własnych kategoriach»; trzecią, «rekonstrukcje racjonalne», jako sposób traktowania
dawnych myślicieli jako «współczesnych»; czwartą, doksografie, jako pisma hagiograficzne, których należy unikać129.

Blaug dość jednoznacznie opowiedział się przy tym za zasadnością stosowania w historii ekonomii rekonstrukcji racjonalnych. Autor ten stwierdził między innymi, że w historiografii analiz ekonomicznych mają do odegrania „całkowicie uzasadnioną rolę”130 oraz, że „nie jest łatwo dostrzec, jak ktokolwiek

Jerzy Apanowicz zwraca uwagę, że „[m]etodę tę praktycznie w pierwszym etapie poznania naukowego musi zastosować każdy, kto chce napisać pracę naukową. Jej istota polega na wykazaniu
celowości, oryginalności i nowego ujęcia wyłonionego i podjętego do badań problemu. Należy
za pomocą tej metody wykazać co znamy, a czego nie znamy, co już istnieje i jest zawarte (znane)
w literaturze, a czego nie ma i należy badaniami poznać i udowodnić. Poznania dokonuje się
za pomocą analizy i krytyki literatury badanego przedmiotu (zagadnienia)”. Patrz: Jerzy Apanowicz,
Metodologia ogólna, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia 2002, s. 72. Musimy jedynie dodać w tym miejscu, że w naszej analizie nie znajdzie zastosowania ściśle rozumiana krytyka źródeł,
nie jest bowiem – jak już wyjaśnialiśmy – celem rozprawy zestawienie przedstawianych w pracach
Kowalika i Baszkiewicza koncepcji z zewnętrznym stanem faktycznym. Zamiast tego zakładać będziemy, że twierdzenia zawarte w analizowanych tekstach odzwierciedlały faktyczne przekonania
ich autorów.
128 Richard Rorty, „The Historiography of Philosophy: Four Genres”, [w:] Richard Rorty,
J. B. Schneewind, Quentin Skinner (red.), Philosophy in History. Essays on the Historiography of Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 1984, ss. 49-75.
129 Harro Maas, „A 2x2=4 Hobbyhorse: Mark Blaug on Rational and Historical Reconstructions”,
Erasmus Journal for Philosophy and Economics, t. 6, nr 3, 2013, s. 77.
130 Mark Blaug, „Misunderstanding Classical Economics: The Sraffian Interpretation of the Surplus
Approach”, History of Political Economy, nr 31, 1999, s. 214.
127
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może zaprzeczyć wartości rekonstrukcji racjonalnej jako takiej”131. Rorty
przedstawia następującą charakterystykę takiej rekonstrukcji:
Rekonstrukcje racjonalne mają zazwyczaj na celu powiedzenie, że nieżyjący wielki filozof miał kilka doskonałych pomysłów, ale niestety nie mógł ich wyjaśnić z powodu «ograniczeń
swych czasów» [podkr. moje – G.K.]. Zwykle ograniczają się do stosunkowo niewielkiej części pracy filozofa [podkr. moje – G.K.] (…). Są pisane w świetle pewnych (...) prac filozoficznych, które można słusznie uznać za «dotyczące tych samych kwestii», nad
którymi pochylał się nieżyjący wielki filozof. Ich [rekonstrukcji racjonalnych] celem
jest pokazanie, że odpowiedzi, których [omawiany filozof] udzielił na te pytania,
choć wiarygodne i ekscytujące, wymagają przeformułowania lub oczyszczenia [podkr. moje – G.K.], lub być może pewnego rodzaju precyzyjnego odrzucenia [refutation],
umożliwionego dopiero ostatnio przez dalsze prace na tym samym obszarze132.

Nie jest to jednak jedyne ujęcie koncepcji rekonstrukcji racjonalnej we współczesnej filozofii nauki, które może mieć zastosowanie w naszej rozprawie.
Inne jej rozumienie prezentował na przykład Imre Lakatos w swoich Dowodach i refutacjach133. Jak zwraca uwagę Maas, w pracy tej
(…) racjonalna rekonstrukcja przedstawia logiczną sekwencję argumentów; nie przedstawia tych
argumentów w ich historycznej kolejności pojawiania się [podkr. moje – G.K.] (…). Takie
było rozróżnienie Lakatosa między racjonalnymi i historycznymi rekonstrukcjami;
przedstawienie logiki argumentu w porównaniu z przedstawieniem rzeczywistego przebiegu wydarzeń [podkr. moje – G.K.] (…). Lakatosa pojęcie racjonalnej rekonstrukcji pozwala
Mark Blaug, „On the Historiography of Economics”, Journal of the History of Economic Thought,
t. 12, nr 1, 1990, ss. 30-31. Co ciekawe, pod koniec życia zmienił on w tej kwestii zdanie, postulując
raczej rekonstrukcje historyczne niż racjonalne, co jednak spotkało się z przekonującą krytyką
ze strony Rodolfo Signorino („Rational vs Historical Reconstructions. A Note on Blaug”, European
Journal of the History of Economic Thought, t. 10, nr 2, ss. 329-338; patrz także odpowiedź Blauga: „Rational vs. Historical Reconstruction: A Counter-note on Signorino’s Note on Blaug”, European
Journal of the History of Economic Thought, t. 10, nr 4, 2003, ss. 607-608). Warto zauważyć, że Blaug był
stroną w jeszcze co najmniej jednej debacie poświęconej stosowaniu obydwu typów rekonstrukcji
w analizach z obszaru historii ekonomii – z Paulem Samuelsonem i Donem Patinkinem (Paul
A. Samuelson, Don Patinkin, Mark Blaug, „On the Historiography of Economics: A Correspondence”, Journal of the History of Economic Thought, t. 13, nr 2, 1991, ss. 144-158). Ewolucję poglądów
Blauga w tej kwestii wyczerpująco omawia Maas („A 2x2=4 Hobbyhorse…”, dz. cyt.).
132 Richard Rorty, „The Historiography of Philosophy…”, dz. cyt., ss. 56-57. Sama koncepcja jest
w oczywisty sposób znacznie starsza od pracy Rorty’ego, a na przestrzeni lat, nawet biorąc pod
uwagę tylko filozofię dwudziestowieczną, przypisywano jej różnorakie znaczenia. Więcej na ten
temat patrz: Wojciech Sady, Racjonalna rekonstrukcja odkryć naukowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin
1990.
133 Imre Lakatos, Dowody i refutacje. Logika odkrycia matematycznego, tłum. K. Lipszyc, M. Kozłowski,
Tikkun, Warszawa 2005.
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nam dostrzec, w jaki sposób możliwe jest zrekonstruowanie historycznych stanowisk jako wymiany argumentów, która może prowadzić do teraźniejszości, ale nie
musi być ujęta we współczesnej terminologii (…). Dla Lakatosa rekonstrukcje historyczne dotyczyły [natomiast] rzeczywistej kolejności stanowisk historycznych
(która może różnić się od ich racjonalnej rekonstrukcji)134.

W świetle powyższych definicji wydaje się, po pierwsze, że rekonstrukcje, jakich dokonamy realizując cele naszej pracy, spełnią wszystkie kryteria nakreślone przez Rorty’ego. I tak, omawiać będziemy problemy podniesione przez
„nieżyjących wielkich filozofów”, ale przez nich niedokończone (chociaż nie
tyle z powodu „ograniczeń czasów”, co raczej ze względu na fakt, że teza
o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” w Polsce u Kowalika czy też próby
skonstruowania teorii rewolucji burżuazyjnych przez Baszkiewicza nie należały do zagadnień głównie zajmujących obydwu autorów135). Tezę dyskutować
będziemy przy tym w świetle innego dzieła (autorstwa Baszkiewicza), i uznajemy, że koncepcje, którymi się zajmiemy, w wypadku obydwu myślicieli wymagają pewnych współczesnych uzupełnień lub komentarzy.
Po drugie natomiast, wydaje się, że w związku z zasadniczymi celami naszej
analizy (zestawienie z punktem odniesienia argumentacji zrekonstruowanej
w spójną – a nie ciągłą historycznie – całość), zmuszeni będziemy w naszych
studiach zrezygnować z omawiania prac zarówno Kowalika, jak i Baszkiewi-

Harro Maas, „A 2x2=4 Hobbyhorse…”, dz. cyt., s. 78. Dowody i refutacje to nie jedyna praca,
w której Lakatos odniósł się do problemu rekonstrukcji w nauce. Do grupy tej należy też choćby
artykuł pt. „History of Science and Its Rational Reconstructions”, w którym pisał m.in.: „Każda
racjonalna rekonstrukcja wytwarza pewne charakterystyczne schematy racjonalnego rozwoju wiedzy naukowej. Ale każda z tych normatywnych rekonstrukcji będzie zapewne musiała być uzupełniona przez empiryczne teorie zewnętrzne, by wyjaśnić resztkowe czynniki nieracjonalne. Historia nauki
jest zawsze bogatsza od swych racjonalnych rekonstrukcji. Ale racjonalna rekonstrukcja lub historia
wewnętrzna jest pierwotna, a historia zewnętrzna jedynie wtórna, skoro najważniejsze problemy historii zewnętrznej
są określane przez historię wewnętrzną [podkr. I.L.]”. Imre Lakatos, „History of Science and Its Rational
Reconstructions”, PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, t. 1970,
1970, s. 105 [tłum. Wojciech Sady].
135 W szczególności dotyczyć to będzie Kowalika, który, jak wynika z naszych studiów, chociaż
podtrzymywał swój pogląd o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” w Polsce, to jednak (poza
niewielkimi wyjątkami, które omówimy w dalszej części rozprawy) nie rozwijał go. W konsekwencji, we wszystkich kolejnych publikacjach po jej prezentacji w 1996 r. teza pojawia się w formie
prawie lub w ogóle niezmienionej, bądź też jest jedynie wzmiankowana. Wzmacnia to, jak się wydaje, decyzję o przeprowadzeniu raczej racjonalnej niż historycznej rekonstrukcji jej treści.
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cza, w kolejności ich powstawania, na rzecz skupienia się na odtworzeniu ich
logicznej koherencji, co pozostaje z kolei w zgodzie z poglądem Lakatosa136.
Podsumowując, drugą z głównych metod badawczych zastosowanych w rozprawie będzie rekonstrukcja racjonalna. Co warte podkreślenia, w jej wykorzystaniu będziemy kierować się, sformułowaną przez Quentina Skinnera, fundamentalną zasadą pisania historii idei, głoszącą, iż „[k]oniec końców nikomu
nie można przypisać, że miał na myśli lub zrobił coś, do zaakceptowania czego – jako prawidłowego opisu tego, co miał na myśli lub zrobił – nigdy nie
można by go było skłonić”137. Oczywiście z zachowaniem pełnej świadomości
ograniczeń, jakie dotyczą rekonstrukcji w historii idei, co dobrze wyraził –
we wspomnianej polemice z Blaugiem – Signorino:
Na rekonstrukcję teorii ekonomicznej zawartej w tekście autora z przeszłości
wpływ mają, świadome lub nie, aprioryczne sądy wartościujące interpretatorów.
Mają oni własne poglądy na temat tego, co stanowi właściwą teorię ekonomiczną
lub prawidłową procedurę odróżniania dobrej analizy ekonomicznej od złej, lub,
mówiąc prościej, na temat dokładnego rozwiązania problemu (problemów) analitycznych, z którymi borykali się rekonstruowani ekonomiści z przeszłości. Żadna
rekonstrukcja nie może mieć miejsca bez selekcji, a każda selekcja oznacza ocenę138.

Warto dodać, że łączne przyjęcie przez nas w tym miejscu zarówno stanowiska Lakatosa, jak
i Rorty’ego oraz Blauga, znajduje umocowanie w literaturze przedmiotu. Matthias Klaes przekonuje
bowiem, że „[r]acjonalną rekonstrukcję Lakatosa można uznać za szczególną interpretację racjonalistycznego zaangażowania leżącego u podstaw (...) racjonalnej rekonstrukcji Blauga-Rorty’ego”.
Patrz: Matthias Klaes, „Historiography”, [w:] Warren J. Samuels, Jeff E. Biddle, John B. Davis
(red.), A Companion to The History of Economic Thought, Blackwell, Malden 2003, s. 501.
137 Quentin Skinner, „Meaning and Understanding in the History of Ideas”, History and Theory,
t. 8, nr 1, 1969, s. 28.
138 Rodolfo Signorino, „Rational vs Historical Reconstructions…”, dz. cyt., ss. 332-333. Podobną
myśl znacznie krócej wyraził Paweł Kozłowski, pisząc, że „[h]istoria idei, jako należąca do dziedzin
badań humanistycznych, na interpretacji się (…) opiera”. Patrz: Paweł Kozłowski, „Ekonomia
i historia idei”, Przegląd Humanistyczny, t. LVIII, nr 3, 2014, s. 50-51. Ten, jak się wydaje, ugruntowany w historiozofii pogląd można jednak ująć chyba jeszcze prościej. Edward H. Carr, stwierdza
więc po prostu, że „[h]istoria oznacza interpretację”, w innym miejscu swojego eseju uściślając,
że „[p]unkt widzenia historyka nieodwołalnie przenika do każdej poczynionej przez niego obserwacji; historia jest przeniknięta na wskroś relatywizmem”. Patrz: Edward H. Carr, Historia. Czym
jest, dz. cyt., s. 35, 90. Także twierdzenia Signorino na temat selekcji pozostają w zgodzie z poglądami Carra: „Historyk musi być selektywny. Wiara w pierworodność faktów historycznych, istniejących obiektywnie i niezależnych od interpretacji historyka, jest niedorzecznością (…)” (tamże,
s. 21).
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Co się natomiast tyczy trzeciej z głównych metod badawczych, jakie zastosujemy w niniejszej rozprawie, to będzie nią analiza porównawcza, rozumiana
ogólnie jako aktywność badawcza, której celem jest „stwierdzenie zależności
jednych zjawisk lub wytworów działalności ludzkiej od drugich”139. Do problematyki tej dobrze wprowadza – w związku z książką Baszkiewicza Wolność.
Równość. Własność – Marcin Kula:
[h]istoryk potrzebuje miary. Potrzebuje jej w celu porównywania zjawisk, również
gdy nie zakłada jakoby świat musiał się rozwijać według jednego schematu. Stosuje
miarę nawet gdy sobie z tego nie zdaje sprawy – chociażby przez odniesienie wydarzeń badanych do dawniejszych (nie było chyba historyka rewolucji, który by procesu analizowanego przez siebie nie odnosił, choćby milcząco, do Rewolucji Francuskiej). Pojęcia takie jak «rewolucja burżuazyjna» (ale równie dobrze np. «faszyzm»
czy «ustrój pośredni») są takimi, wyabstrahowanymi z rzeczywistości, miarami.
Są to konstrukty, jeśli kto woli modele [podkr. moje – G.K.], typy idealne, zbudowane wprawdzie na podstawie rzeczywistości, ale przystające do niej (bądź ona
do nich) w sposób stopniowalny, rzadko w 100%. Może się oczywiście zdarzyć,
że jakiś realnie zaistniały zespół zjawisk [podkr. moje – G.K.] stanie się tym «modelowym» – będzie tak charakterystyczny, że zostanie uznany za w pełni typowy desygnat «modelu» – ale przy zróżnicowaniu zjawisk społecznych prawie się to nie
zdarza. Uzyskany na drodze operacji myślowej konstrukt przyrównujemy do rzeczywistości
(bądź odwrotnie) i dopiero wówczas możemy stwierdzić jej różnorodność, odbieganie rzeczywistych
procesów od uznanych za najbardziej charakterystyczne dla danej klasy zjawisk, odważmy się
powiedzieć typowych. Tylko przez takie przyrównanie możemy śledzić częstotliwość występowania
poszczególnych cech zjawiska [podkr. moje – G.K.]140.

I dalej, w bezpośrednim odniesieniu do metodyki badań nad rewolucjami
burżuazyjnymi:
Pojęcie «rewolucji burżuazyjnej» jest w badaniach (…) potrzebne jako wzorzec odniesienia. W realnie zaistniałej rzeczywistości wykryjemy jakiś stopień przybliżenia
do tego wzorca, bądź, w praktyce częściej, jakieś jego elementy. Rzeczywistość stanie się łatwiej zrozumiała. (…) W wypadku Rewolucji Francuskiej zachodzi największa, choć pewno też niepełna, zgodność pomiędzy teoretyczną konstrukcją
a rzeczywistością. W wypadku innych procesów mniejsza, bądź wybiórcza – a cały
szereg europejskich nowożytnych rewolucji można by ułożyć w skalowane continuum według ich odległości od ścisłego, skądinąd nieistniejącego, desygnatu pojęcia.
Baszkiewicz zresztą de facto taką właśnie z grubsza procedurę stosuje. O Rewolucji
139
140

Jerzy Apanowicz, Metodologia ogólna, dz. cyt., s. 72.
Marcin Kula, „Rewolucja burżuazyjna…”, dz. cyt., ss. 145-146.
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Francuskiej mówi, iż była burżuazyjna «par excellence»141 – po czym śledzi historię
innych krajów, zastanawiając się, jakie jej fragmenty są elementami przekształceń poszukiwanego typu [podk. moje – G.K.]; także w jakim stopniu i w jakich aspektach rzeczywistości owe przekształcenia się dokonały142.

Ściśle rzecz ujmując, opisana w przytoczonych fragmentach tekstu Kuli procedura badawcza zalicza się do instrumentarium porównawczej analizy historycznej
w rozumieniu socjologii historyczno-porównawczej143. Goldstone wyróżnia
„(…) dwa główne podejścia stosowane w porównawczej analizie historycznej:
śledzenie procesu i testowanie zgodności [podkr. moje – G.K.]”144. Z tych dwóch,
tylko drugie z nich znajdzie bezpośrednie zastosowanie w naszej pracy:
[t]estowanie zgodności stanowi podstawę do stwierdzeń dotyczących «wspólnych
wzorców». (…) Celem testowania zgodności nie jest zatem ustalenie uniwersalnych
uogólnień w szerokim (i być może niepowiązanym) zakresie przypadków. Testowanie zgodności wykorzystuje raczej owoce śledzenia procesów, aby podważyć
i poprawić nasze rozumienie tego, w jaki sposób poszczególne przypadki, będące
przedmiotem zainteresowania, są ze sobą powiązane bądź [przeciwnie:] różne. (…)
Korzystający z testowania zgodności uczeni formułują twierdzenia w kwestii liczby przypadków
«pasujących» do określonej sekwencji przyczynowej lub wzoru (lub «modelu») [podkr. moje –
G.K.] 145.

W szczególności, na potrzeby realizacji czwartego celu szczegółowego naszego badania, posłużymy się pewnym wariantem operacjonalizacji testowania
zgodności, zaproponowanym przez Brzechczyna. Autor ten – po zrelacjonowaniu listy cech, które u Goldstone’a „określać mają zasięg zmiany społeczAbstrahujemy w niniejszej rozprawie od tego, czy Baszkiewicz słusznie uznawał rewolucję francuską za burżuazyjną. Chyba najlepiej znanym przykładem stanowiska biegunowo odmiennego jest
praca Geroge’a Comninela: Rethinking the French Revolution: Marxism and the Revisionist Challenge, Verso, Nowy Jork 1987.
142 Marcin Kula, „Rewolucja burżuazyjna…”, dz. cyt., s. 146.
143 Jack A. Goldstone, w kontekście zastosowania tej metody do badań nad rewolucjami, wyjaśnia,
że „[t]o, czego generalnie podejmuje się porównawcza analiza historyczna, to badanie pojedynczego przypadku lub niewielkiej liczby przypadków [rewolucji] w celu zidentyfikowania związków
przyczynowych (…) na potrzeby przetestowania (i potencjalnego podważenia) wcześniej funkcjonujących silnych przekonań”. Patrz: Jack A. Goldstone, „Comparative Historical Analysis and
Knowledge Accumulation in the Study of Revolutions”, [w:] James Mahoney, Dietrich
Rueschemeyer (red.), Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, Cambridge University Press,
Cambridge 2003, s. 46.
144 Jack A. Goldstone, „Comparative Historical Analysis…”, dz. cyt., s. 47.
145 Tamże, s. 50.
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nej” w rewolucji146, w następujący sposób opisuje praktyczną możliwość ustalenia rezultatu badania prowadzonego z wykorzystaniem tej metody:
Jeżeli wystąpienie cechy oznaczymy przez 1, a jej brak – przez 0, to można w ten
sposób charakteryzować różne formy zmiany społecznej przybierające postać rewolucji lub reformy. Na przykład rewolucja rosyjska 1917 roku (…) i rewolucja
chińska będą całościowymi zmianami społecznymi, które oznaczymy jako
(1,1,1,1,1,1,1,1). Rewolucję francuską oznaczymy jako (1,1,1,1,1,1,0,1), ponieważ
nie doszło w niej do zmiany struktury własności w gospodarce. Wojnę secesyjną
w Ameryce można ująć symbolicznie jako (1,1,0,1,1,0,0,1), gdyż nie wystąpił w niej
bunt mas, nie zmieniło się położenie klasy uprzywilejowanych ani nie uległa przeobrażeniu struktura własnościowa. Rewolucja angielska przedstawiałaby się jako
(1,1,1,1,1,0,0,1); w porównaniu z wojną secesyjną w Anglii miała miejsce oddolna
mobilizacja mas. W tym zapisie stabilność społeczna oznaczana jest przez osiem
zer. Powyższe porównanie może być argumentem na rzecz postępu poznawczego
dokonującego się w ramach socjologii historyczno-porównawczej, przynajmniej
w zakresie precyzowania pojęć i wysubtelniania typologii zmian społecznych147.

Zalety zastosowania takiego podejścia do rozwiązania problemu badawczego
niniejszej rozprawy, w świetle postawionych jej celów, wydają się oczywiste.
Należy w tym miejscu jedynie raz jeszcze bardzo wyraźnie podkreślić pewną
fundamentalną kwestię. Inaczej niż historycy czy socjologowie historyczni,
którzy mierzą się ze zjawiskami ze świata rzeczywistego, nie będziemy w naszej analizie mogli tak jednoznacznie stwierdzać o wystąpieniu lub braku cechy (przypisywać „zera” lub „jedynki”), poruszać będziemy się bowiem
na obszarze historii idei, a więc opierając całkowicie na interpretacji tekstów.
***
Dla prawidłowej realizacji wyznaczonych celów przyjęto podział rozprawy
na pięć części: wstęp, trzy rozdziały oraz zakończenie. W rozdziale pierwszym
omówiona zostanie szczegółowo teza Tadeusza Kowalika głosząca, że polska
transformacja systemowa z lat 80. XX w. była de facto „epigońską rewolucją
„Należą do nich: a) utrata legitymizacji władzy; b) bunt elit przeciwko państwu; c) rewolta mas
wiejskich i miejskich przeciwko władzy państwowej; d) upowszechnienie się przemocy i/lub wojna
domowa; e) zmiana politycznych instytucji; f) zmiana położenia społecznego i statusu tradycyjnych
elit (głownie arystokracji ziemskiej); g) zmiana w strukturze własnościowej i formach organizacji
produkcji oraz h) zmiana wierzeń i symboli, które usprawiedliwiają zmianę władzy, statusu i bogactwie [sic!]”. Patrz: Krzysztof Brzechczyn, „Polityka jako proces…”, dz. cyt., s. 308.
147 Krzysztof Brzechczyn, „Polityka jako proces…”, dz. cyt., s. 308.
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mieszczańską”. Wnikliwej analizie poddana będzie nie tylko jej merytoryczna
treść, ale również miejsce w literaturze przedmiotu, konstrukcja semantyczna
(zastosowanie określeń „epigońska” oraz „mieszczańska”) oraz możliwe inspiracje towarzyszące jej sformułowaniu.
Rozdział drugi poświęcony będzie prezentacji dokonanej przez Baszkiewicza
syntezy poglądów klasyków marksizmu na rewolucje burżuazyjne (modelu),
wzbogaconej o niektóre krytyczne recepcje, z jakimi spotkała się jego główna
praca na ten temat. W szczególności, omówione zostaną cechy, jakimi muszą
charakteryzować się wydarzenia historyczne, by – w świetle koncepcji Baszkiewicza – mogły zostać zaliczone do kategorii rewolucji burżuazyjnych.
W rozdziale trzecim, w oparciu o wybrane prace Tadeusza Kowalika poświęcone polskim przemianom systemowym, zostaną zrekonstruowane jego poglądy i twierdzenia mogące zostać uznane za uzasadnienie dla tezy o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” w Polsce na przełomie lat 80 i 90.
XX w. Punkt odniesienia stanowić będzie przy tym lista cech takich rewolucji,
wyodrębnionych i przedyskutowanych w rozdziale drugim.
Zakończenie zawierać będzie podsumowanie procedury badawczej, polegające na analizie porównawczej listy cech rewolucji burżuazyjnych według Baszkiewicza (zidentyfikowanych w rozdziale drugim) z listą twierdzeń Kowalika
mogących posłużyć za odpowiadające tym cechom argumenty w uzasadnianiu
tezy o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” (opisanych w rozdziale trzecim).
Pozwoli nam to na stwierdzenie czy udało się zweryfikować postawioną
w niniejszej rozprawie hipotezę. Zakończenie zawierć będzie również krótką
próbę wyjaśnienia uzyskanych rezultatów.
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Rozdział 1. Tadeusza Kowalika teza o polskiej transformacji
systemowej jako „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej”
1. Zasadnicza treść tezy
We Wstępie wskazaliśmy na Tadeusza Kowalika jako autora tezy głoszącej,
że w Polsce w latach 80. XX w. miała miejsce „epigońska rewolucja mieszczańska”148. Wyjaśniliśmy, że przedstawił ją po raz pierwszy w artykule opublikowanym w Nowym Życiu Gospodarczym, w wydaniu z 15 września 1996 r. 149
(a następnie, w języku angielskim, wiosną 1997 r. w amerykańskim czasopiśmie Dissent150) i podtrzymywał w kolejnych publikacjach do końca życia151.
W niniejszym rozdziale przejdziemy do szczegółowego omówienia treści tezy
w ujęciu problemowym, czyli do jej racjonalnej rekonstrukcji.
Swój krótki artykuł Kowalik zaczyna od zwrócenia uwagi na, jak uważa,
oczywistą okoliczność, że „w rewolucjach mieszczańskich kontynentalnej Europy robotnicy odgrywali kluczową rolę”152. Na potwierdzenie tego przytacza
(w tej pracy oraz w wielu innych, w których nawiązuje do tezy) następujący
fragment referatu Oskara Langego z 1931 r. pt. „Kryzys socjalizmu”:
Lub, jak ją określał niekiedy, „rewolucja epigońsko-mieszczańska”. Takiego terminu Kowalik
użył na przykład w tytule rozdziału z 2003 r.: „Polska rewolucja epigońsko-mieszczańska na drodze do Europy” (dz. cyt.). Nie miało to jednak, jak się wydaje, żadnego znaczenia dla samej treści
tezy.
149 Tadeusz Kowalik, „Sierpień…”, dz. cyt.
150 Tadeusz Kowalik, „The Polish Revolution”, dz. cyt.
151 W tym miejscu wypada podkreślić duże znaczenie dla naszych rozważań faktu, że Kowalik zdecydował się umieścić swój artykuł z 1996 r. w – opublikowanym już po jego śmierci – zbiorze
pt. O lepszy ład społeczno-ekonomiczny (dz. cyt.). To, że Tadeusz Kowalik, mogąc bez wątpienia pominąć ów artykuł, zdecydował się na uwzględnienie go w – jak się okazało – swojej ostatniej pracy,
świadczyć może o tym, iż do końca życia uznawał go za ważne osiągnięcie, niezależnie od tego,
w jaki sposób ewoluował jego stosunek do postawionej tam tezy (w kontekście takiej ewolucji warto przywołać opinię Kowalika, wyrażoną przy okazji omawiania prac Josepha E. Stiglitza:
„(…) jako historyk myśli wiem, że kolejne wydania nie odzwierciedlają już dokładnie aktualnej
myśli autora”; patrz: Tadeusz Kowalik, Sławomir Sierakowski, „Od Stiglitza do Keynesa”, Krytyka
Polityczna, nr 9/10, 2005, s. 200). O tym, że O lepszy ład społeczno-ekonomiczny była to „ostatnia książka napisana i przygotowana przez Tadeusza Kowalika”, a także o tym, że wyboru dokonał sam
Kowalik, a nie redagujący ten tom Paweł Kozłowski („Selekcja [tekstów do książki] nie była
(…) zadaniem łatwym. Dokonał jej Autor.”), dowiadujemy się z „Wprowadzenia” do tej pracy.
Patrz: Paweł Kozłowski, „Wprowadzenie”, [w:] Tadeusz Kowalik, O lepszy ład…, dz. cyt., s. 11.
152 Tadeusz Kowalik, „Sierpień…”, dz. cyt., s. 520.
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Gdy po wojnie we wszystkich krajach Europy Środkowej, w Niemczech, w Austrii,
na Węgrzech, w Czechach, w Polsce, załamywały się resztki ancien regime’u, gdzie
na gruzach monarchii Hohenzollernów, Habsburgów i Romanowów powstawały
mieszczańskie republiki demokratyczne, twórcą tych republik był ruch robotniczy.
Nie mając dość sił, aby republikom przez siebie stworzonym nadać charakter klasowo-proletariacki, ruch robotniczy nie mógł uniknąć tego, że republiki, które
stworzył, stały się klasowymi państwami mieszczańskimi. Powstała […] tragikomiczna sytuacja: partie robotnicze tworzyły republiki, które były w swej treści socjologicznej mieszczańskimi państwami klasowymi153.

W każdym przypadku, gdy przywołuje powyższy cytat, Kowalik komentuje
go w podobny sposób, ale chyba najbardziej zwięźle i treściwie w Systemach
gospodarczych, gdzie czytamy, że
w przytoczonej opinii [Langego] wyrażona została myśl, która jako żywo pasuje
do rewolucji solidarnościowej. Mianowicie: mieszczańska, kapitalistyczna rewolucja była
dziełem, jak to się zdarzało dawniej, masowego ruchu pracowników najemnych [podkr. moje –
G.K.]. W rezultacie spektakularnych, masowych strajków, najpierw w Lublinie, potem w Gdańsku, Szczecinie i na Śląsku [kolejność strajków wskazuje, że Kowalik
ma tutaj na myśli lipiec i sierpień 1980 r. – G.K.]154, odnieśli oni wielkie zwycięstwo
polityczne, często nazywane rewolucją155. Jednakże latem 1989 roku owo zwycięstwo
Oskar Lange, „Kryzys socjalizmu”, [w:] Oskar Lange, Wybór pism, t. 1: Drogi do socjalizmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, s. 93. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, „Sierpień…”,
dz. cyt., s. 520.
154 W kwestii kolejności i przebiegu strajków w Polsce latem 1980 r. patrz np.: Sławomir Magala,
Walka klas w bezklasowej Polsce, tłum. J. Dąbrowski, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
2012.
155 Na marginesie zwróćmy jedynie uwagę, jak bardzo wyważone wydają się uwagi Kowalika
na temat tej rewolucji (w której, przynajmniej do pewnego stopnia, uczestniczył jako doradca Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku w sierpniu 1980 r.; na ten temat patrz zwłaszcza: Tadeusz Kowalik, „Wspomnienia ze Stoczni Gdańskiej”, [w] tenże, O lepszy ład…, dz. cyt.,
ss. 490-519), gdy porównać je choćby z entuzjastycznymi opisami „rewolucyjnych mas ludowych”,
jakich autorem był on w latach 50. XX w. Dla przykładu, w tekście, który ukazał się pierwotnie
w 1957 r. w, redagowanym wówczas przez Kowalika, Życiu Gospodarczym, czytamy, że „[m]asy ludowe tworzą historię. (…) Na co dzień przede wszystkim jako producenci, w okresach zaś przełomowych – jako rewolucyjne zastępy”, a dalej: „Masowemu ruchowi rewolucyjnemu nie mogą wystarczyć – jako ideologia – same naukowo wyrażone tezy. Są żywiołowo uzupełniane wynikającymi
z tęsknot ludu do szczęśliwej przyszłości pięknymi ideałami oraz najbardziej im odpowiadającymi
hasłami i sloganami. Czyż można się dziwić prostym żołnierzom rewolucji, że są marzycielami
i jednocześnie – jakże często – utopistami?”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „O socjalizmie bez mistyki.
Uwagi jak najbardziej osobiste”, [w:] tenże, O lepszy ład…, dz. cyt, ss. 429-431. Trzeba jednak przyznać także, że już wówczas Kowalik nie podchodził do „rewolucyjnych mas ludowych” bezkrytycznie. Pisał na przykład, że „[m]asy robotnicze przystępują do ruchu rewolucyjnego niewdrożone
153
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szybko się przeobraziło w ich klęskę. [podkr. T.K.] Wyłoniło się «mieszczańskie państwo
klasowe» [podkr. moje – G.K.], które wypromowało najmniej przychylną dla robotników Środkowej Europy wersję kapitalizmu 156.

Tak rozumianą rewolucję, której przebieg, zdaniem Kowalika, został w Polsce
odtworzony „w niemal klasycznej postaci”, datuje on w artykule z Nowego Życia Gospodarczego na lata 1980-1992157, a bezpośrednich przyczyn upatruje
w następującym splocie okoliczności:
Chwilowy alians robotników z inteligencją, której powierzono sprawy programowe,
wydatne wsparcie Kościoła oraz międzynarodowych organizacji finansowych
umożliwił pokojową transformację rewolucji robotniczej w mieszczańską [podkr. moje –
G.K.]158.

W co najmniej jednym tekście Kowalik dodaje także, że istotne dla wystąpienia i przebiegu rewolucji w Polsce były szczególne – ze względu na warunki
realnego socjalizmu – uwarunkowania w zakresie struktury społecznej:
Nowością sytuacji w Polsce jest to, że ruch robotniczy nie stawił czoła silniejszej,
lepiej zorganizowanej sile. W pełni rozwinięta rewolucja kapitalistyczna miała miejsce w warunkach, w których klasa burżuazyjna [podkr. T.K.] i jej zorganizowana reprezentacja nie istniały. W ten sposób nowi władcy przewidywali przyszłość, tworząc podstawy nowego systemu sprzyjającego dopiero przyszłej klasie średniej [podkr.
T.K.]159.

do racjonalnego myślenia. Bardzo często są to wczorajsi praktykujący wyznawcy religii. Nowa ideologia zajmuje miejsce i spełnia rolę religii. Istnieje więc wielki problemat epoki: co uczynić, jak postępować, by teoria naukowa, która staje się siłą materialną, gdyż opanowuje masy, nie przekształciła się w umysłach tych mas w wiarę, w zespół dogmatów, kanonów i przykazań” (s. 431).
156 Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 358. Inna wersja tego komentarza brzmi:
„(…) uważam, że w (…) opinii [Langego] zawarta została zasadnicza myśl, która jako żywo pasuje
do rewolucji solidarnościowej. Mianowicie: mieszczańska, kapitalistyczna rewolucja była dziełem,
jak to się zdarzało dawniej, masowego ruchu pracowników najemnych. W rezultacie zaś, i to jest
paradoksalne, powstała jedna z wersji kapitalizmu, którą nie waham się określić jako jeden z najbardziej niesprawiedliwych ustrojów społecznych drugiej połowy XX wieku. (…) To pokojowe przeobrażanie się rewolucji w kontrrewolucję [podkr. moje – G.K.], w przegraną zwycięzców (…). Politycznie
wygrana walka miała oznaczać dotkliwą, społeczną i ekonomiczną porażkę samych zwycięzców
(…)”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Polska rewolucja epigońsko-mieszczańska…”, dz. cyt., s. 225.
Za szczególnie istotne uznać wypada użycie podkreślonego przez nas sformułowania, do czego
wrócimy dalej w niniejszym rozdziale.
157 Tadeusz Kowalik, „Sierpień…”, dz. cyt., s. 520.
158 Tamże., s. 521.
159 Tadeusz Kowalik, „Why the Social Democratic Option Failed…”, dz. cyt., s. 224.
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Z powyższych fragmentów dowiadujemy się więc, że dla Tadeusza Kowalika
istotą „mieszczańskiej rewolucji” w Polsce było ustanowienie „mieszczańskiego państwa klasowego”, czyli restauracja kapitalizmu, w dodatku w wersji
„najmniej przychylnej dla robotników”; że doszło do niej przy bardzo dużej
aktywności robotników; że wpływ na to miał „chwilowy alians” tych ostatnich z inteligencją, a także zaangażowanie kościoła katolickiego oraz organizacji międzynarodowych; wreszcie: że wszystko to rozegrało się w warunkach
braku faktycznej klasy burżuazyjnej i jej zorganizowanej reprezentacji.
Przytoczone twierdzenia unaoczniają jednak także, że Kowalik, stawiając swoją tezę, pozostawił więcej nierozwiązanych kwestii niż udzielił jednoznacznych odpowiedzi. Przede wszystkim, w kontekście przytoczonego powyżej
fragmentu artykułu z 1996 r., uderza samo sformułowanie tytułu: „Sierpień –
epigońska rewolucja mieszczańska”, które jednoznacznie sugeruje, jakoby autor za rewolucję mieszczańską uznawał wydarzenia Sierpnia ’80 (czy też,
ogólniej, lat 1980-1981). Sam Kowalik w innej pracy pisał zresztą wprost:
„[p]rzechodzę do uzasadnienia mojej (od sześciu lat głoszonej) tezy, że Sierpień 1980 [roku] był rewolucją epigońsko-mieszczańską [podkr. moje – G.K.]”160.
Takie stanowisko nie znajduje jednak, jak się wydaje, potwierdzenia ani w treści artykułu z Nowego Życia Gospodarczego, ani też w poglądach wyrażonych
przez Kowalika w którejkolwiek innej jego pracy poświęconej tej problematyce. W sformułowaniu tym ujawnia się sprzeczność, polegająca nie tylko na –
jak pokazaliśmy powyżej – znacznie szerszym zakreśleniu gdzie indziej przez
Tadeusza Kowalika ram opisywanych wydarzeń: na lata 1980-1992, ale także
w jednoznacznym wskazaniu na następstwo tychże wydarzeń w jego interpretacji. Kowalik pisze explicite, w więcej niż jednej pracy, że w Polsce doszło
do transformacji „rewolucji robotniczej w mieszczańską” czy też „rewolucji
w kontrrewolucję” – a zatem to nie „robotniczy” Sierpień ’80 był tą „mieszczańską rewolucją” (bądź „kontrrewolucją”; wrócimy do tego zagadnienia),
nastąpiła ona dopiero po nim161.

Tadeusz Kowalik, „Polska rewolucja epigońsko-mieszczańska…”, dz. cyt., s. 225.
Interpretacja taka znajduje potwierdzenie nie tylko w pracach samego Kowalika, ale także innych autorów piszących na ten sam temat. Dla przykładu, Zbigniew Marcin Kowalewski w swoim
artykule uderzająco podobnie – w kontekście tytułu tekstu Kowalika z 1996 r. – zatytułowanym:
„Sierpień – zdradzona rewolucja”, jednoznacznie stwierdza, że „wydarzenia te [rewolucja lat 1980160
161
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Co więcej, Kowalik daje w swoich pracach mocne podstawy by uznać,
że za ruch robotniczy, w imieniu i interesie robotników działający, sam uznawał nie tylko Solidarność z lat 1980-1981, ale także tę późniejszą: aż do (połowy) 1989 r. Wydarzenia tego przełomowego roku następująco komentuje
w Systemach gospodarczych:
(…) politycznie wygrana walka miała oznaczać dotkliwą, społeczną i ekonomiczną
porażkę samych zwycięzców [czyli robotników; podkr. moje – G.K.] (…) Gwałtowne
przewroty, a zwłaszcza krwawe rewolucje często przynoszą rezultaty nieprzewidziane i niechciane. W Polsce zaś przekazywanie władzy odbywało się pokojowo,
w wyniku wcześniej zawartego kompromisu. Robotnicy byli wspomagani przez inteligentów [podkr. moje – G.K.], co ten kompromis ułatwiało i powinno zapewnić większą
przewidywalność dalszego biegu wypadków, możliwość wyboru pośród znanych alternatyw. Wydawały się to zapowiadać Porozumienia Okrągłego Stołu162.

Skoro więc, jak twierdzi Kowalik, robotnicy w 1989 r. byli „zwycięzcami”,
to znaczy, że co najmniej do połowy 1989 r. nie może być jeszcze mowy
o rewolucji „mieszczańskiej”, nawet jeśli (a jest to w świetle prac Kowalika
niejasne) nie postrzega on już ówczesnych wydarzeń jako rewolucji robotniczej. Co więcej, skoro w 1989 r. robotnicy polscy byli, jak czytamy, jedynie
„wspomagani” przez inteligentów, to znaczy, że wciąż jeszcze byli wtedy
w opinii Kowalika podmiotem (siłą sprawczą) rozgrywających się wydarzeń.
Wreszcie, w co najmniej jednej swojej wypowiedzi Kowalik odniósł się
do dyskutowanego tutaj zagadnienia wprost. W wywiadzie udzielonym
Krzysztofowi Lubczyńskiemu w 2006 r. stwierdził, że nie dostrzega bezpośredniego związku pomiędzy Porozumieniami Sierpniowymi a „(…) późniejszymi wydarzeniami prowadzącymi do kapitalizmu. Podstawowe wydarzenia
i wybory, decyzje, które doprowadziły do kapitalizmu typu pierwotnej akumulacji kapitału miały miejsce późną wiosną i latem 1989 r.”163. Tym samym ty1981] były typową i klasyczną rewolucją robotniczą [podkr. moje – G.K.]”, którą jednak „w stanie
wojennym rozbito”. Patrz: Zbigniew Marcin Kowalewski, „Sierpień – zdradzona rewolucja”, Nowy
Robotnik, nr 7, 2005, s. 9. Przekonującą argumentację na rzecz tezy, że rewolucja, która wybuchła w
Polsce w latach 1980-1981, miała charakter robotniczy (a zatem z pewnością nie burżuazyjny),
rozwija Michał Siermiński w swojej książce pt. Pęknięta „Solidarność”. Inteligencja opozycyjna a robotnicy
1964-1981 (Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2020).
162 Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., ss. 358-359.
163 Tadeusz Kowalik, Krzysztof Lubczyński, „Bez buntu się nie obejdzie”, [w:] Tadeusz Kowalik,
O lepszy ład…, dz. cyt., s. 342.
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tuł tekstu (oraz nieliczne wypowiedzi) Kowalika, sugerujący „mieszczański”
charakter Sierpnia ’80, uznać należy za, co najwyżej, niefortunny skrót myślowy.
2. Chronologia
Powyższe rozważania prowadzą nas bezpośrednio w kierunku kilku kolejnych, wymagających rozstrzygnięcia problemów z omawianą tutaj tezą. Pierwszym z nich jest konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie: w którym dokładnie momencie historii Polski miało, zdaniem Kowalika, dojść do opisywanej przez niego „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej”?
Wskazówki w tym względzie znajdujemy już w dwóch przytoczonych powyżej fragmentach („Jednakże latem 1989 roku (…) zwycięstwo [robotników]
szybko się przeobraziło w ich klęskę” oraz „Podstawowe wydarzenia i wybory, decyzje, które doprowadziły do kapitalizmu typu pierwotnej akumulacji
kapitału miały miejsce późną wiosną i latem 1989 r.”). Podobnych sformułowań jest jednak u Kowalika znacznie więcej164. W pierwszej kolejności
zwróćmy uwagę na poniższy akapit:
Początkowo mogło się wydawać, że wybory 4 czerwca 1989 r. były zwycięstwem
reprezentacji silnego, ogarniętego ideą samorządności ruchu pracowniczego, ruchu
– powtórzmy – w swej podstawie socjaldemokratycznego. A tymczasem, poczynając od tego zwycięstwa, latem owego roku ujawnił się i dokonał prawicowy zwrot [podkr.
moje – G.K.], w wyniku którego powstał jeden z najbardziej niesprawiedliwych
ustrojów społeczno-ekonomicznych w Europie drugiej połowy XX wieku. Robotnicza rewolta [sic!] znalazła swe zwieńczenie w epigońsko-mieszczańskiej restauracji kapitalizmu
na modłę anglosaską [podkr. moje – G.K.]165.

Poza ważnym ostatnim zdaniem, z którego – raz jeszcze – wynika jednoznacznie, że Tadeusz Kowalik stawia znak równości pomiędzy „epigońskomieszczańską rewolucją” a „epigońsko-mieszczańską restauracją kapitalizmu”,
Pomijamy w tym miejscu mniej ścisłe (ale całkowicie zgodne z prezentowaną linia argumentacji)
wypowiedzi Kowalika, wskazujące ogólnie na rok 1989 jako okres rewolucyjny. Zaliczają się
do nich na przykład: „(…) w 1989 r. (…) Polska weszła na niefortunną drogę przemian ustrojowych” (Tadeusz Kowalik, „Polska transformacja a nurty liberalne”, dz. cyt., s. 186.) czy też sformułowanie głoszące, że rok 1989 był „Rokiem Wielkich Wyborów” (Tadeusz Kowalik, „Dystrybucyjna sprawiedliwość…”, dz. cyt., s. 82).
165 Tadeusz Kowalik, „Ekonomia polityczna klęski…”, dz. cyt., s. 212.
164
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w przytoczonym fragmencie znajdujemy stwierdzenie explicite, że „prawicowy
zwrot” dokonał się latem 1989 r., po 4 czerwca tego roku166. Z tą konkluzją
współgra bardziej teoretyczne stwierdzenie Kowalika, że „(…) do późnego lata
1989 r. [podkr. moje – G.K.] wszystkie (…) reformy [systemowe w Polsce]
utrzymywano w granicach poprzedniego mega-systemu społecznogospodarczego [tzn. realnego socjalizmu – G.K.]”167. I wreszcie jeszcze jedno
uściślenie: w Polskiej transformacji czytamy, że „[w]e wrześniu 1989 roku [podkr.
moje – G.K.] (…) proklamowano skok w prywatną gospodarkę rynkową,
rzekomo oparty na sprawdzonych wzorach (…)”168. Uzasadnione wydaje się
tym samym przyjęcie, że – mimo ogólnego nakreślenia jej ram czasowych
na lata 1980-1992 – momentu w historii określanego przezeń mianem „rewolucji mieszczańskiej”, Tadeusz Kowalik upatrywał w drugiej połowie 1989
r., w szczególności: w późnym lecie tego roku.
W tym miejscu stajemy jednak przed jeszcze jednym problemem natury chronologicznej: skoro strajki, które – jak pisze Kowalik w jednym z przytoczonych powyżej fragmentów – doprowadziły do „sukcesu politycznego” rewolucji, miały miejsce w 1980 r., a „rewolucja mieszczańska” dopiero w drugiej
połowie roku 1989, to jak należy postrzegać ciągłość (bądź jej brak) pomiędzy
tymi wydarzeniami? W szczególności: czy „transformacja rewolucji robotniczej w mieszczańską”, o której pisze, nastąpiła, jak wynika z niektórych jego
wypowiedzi, dopiero w samym 1989 r., czy też może wypełniła prawie całą
dekadę lat 80. XX w.?
Niestety, chociaż, jak zobaczymy w kolejnych rozdziałach, w swoich pracach
Tadeusz Kowalik kilkukrotnie nawiązywał do zmian, jakie zachodziły w laPodobnie pisze o tym Kowalik w co najmniej dwóch innych pracach. I tak, na przykład,
w „Przedmowie” do pierwszego tomu wydania dokumentów i analiz transformacyjnych Stanisława
Gomułki czytamy, że jego „[p]odstawę (…) stanowi dokumentacja brzemiennego w wydarzenia drugiego
półrocza ’89 r. [podkr. moje – G.K.], a jego główną treścią jest proces przygotowywania tego,
co przeszło do historii jako Plan Balcerowicza” (Tadeusz Kowalik, „Przedmowa”, [w:] tenże (red.),
Stanisław Gomułka i transformacja polska. Dokumenty i analizy 1968-1989, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2010, s. 13), natomiast w Polskiej transformacji Kowalik stwierdza, że „(…) późnym
latem [1989 r., podkr. moje – G.K.] zapadły decyzje przesądzające o zwycięstwie koncepcji kapitalizmu anglosaskiego, budowanego poprzez wstrząs i wyrzeczenia” (Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 52).
167 Tadeusz Kowalik, „Why the Social Democratic Option Failed…”, dz. cyt., s. 224.
168 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 141.
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tach 80. XX w. w szeregach Solidarności, to jednak zostawił zbyt mało wskazówek, w dodatku najczęściej o zbyt ogólnikowym charakterze (a niekiedy
wprost sprzecznych ze sobą), by móc na ich podstawie próbować udzielić
jednoznacznej odpowiedzi na postawione powyżej pytania. W szczególności,
jak się wydaje, Kowalik nie rozstrzygnął w swoim dorobku, czy opisywane
przez niego zmiany, do których doszło w Polsce, zachodziły stopniowo
i w sposób ciągły przez całe lata 80. XX w., czy też w 1989 r. nastąpił w tym
względzie jakiś gwałtowny przełom. Dobrze ilustrują to dwa cytaty z Systemów
gospodarczych. Kowalik najpierw pisze tam, że „[o]d ćwierćwiecza (od czasu
pierwszej «Solidarności», a nie od 1989 r. [podkr. moje – G.K.]) nasz kraj przechodzi procesy radykalnych reform i głębokich zmian systemowych”169,
by następnie, zaledwie kilka stron dalej, stwierdzić, że „[n]a przełomie lat 80.
i 90. ubiegłego wieku niespodziewanie [podkr. moje – G.K.] rozpadł się system
komunistyczny”170.
3. Rewolucja czy kontrrewolucja?
Jak widzieliśmy wcześniej, Tadeusz Kowalik pisał w kontekście polskiej transformacji o „rewolucji”, „kontrrewolucji”, a nawet o „robotniczej rewolcie”.
W artykule z 1996 r. określa on te wydarzenia jeszcze mianem „przewrotu
społecznego”171. Stanowi to, jak się wydaje, część kolejnego wymagającego
od nas komentarza problemu z omawianym tutaj wycinkiem dorobku Kowalika: braku precyzji terminologicznej. O ile nie będziemy się odnosić do określeń „przewrót” i „rewolta”, jako incydentalnie tylko wzmiankowanych172,
Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 6.
Tamże, s. 12.
171 „Największy w Europie, najbardziej masowy ruch robotniczy dokonał przewrotu społecznego
[podkr. moje – G.K.], z którego wyłonił się jeden z najbardziej niesprawiedliwych ustrojów społecznych, jakie zna historia tego kontynentu w bieżącym stuleciu”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Sierpień…”, dz. cyt., s. 520.
172 Na marginesie możemy jedynie zwrócić uwagę, że, jak wyjaśnia Jan Baszkiewicz, „[o]d rewolucji
przewrót różni się brakiem istotnych przekształceń w klasowej podstawie systemu. Pucz lub zamach stanu często tylko zmienia układy personalne: tak jest zazwyczaj z przewrotami pałacowymi.
(…) Pucz lub zamach stanu może też oznaczać jednorazowe pogwałcenie zasad ustroju, po którym
wszystko powraca na stare tory (…), może wreszcie wywrócić wszystkie instytucje polityczne bez
zmiany w klasowym panowaniu (…)”. Patrz: Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność..., dz. cyt.,
ss. 19-20. Jeśli chodzi natomiast o odróżnienie rewolucji od rewolty, Baszkiewicz wskazuje na kluczowe znaczenie świadomości klasowej zrewolucjonizowanych mas, ich zorganizowania oraz pro169
170
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to niezbędne wydaje się przeprowadzenie dyskusji występujących u Kowalika
terminów „rewolucja” i „kontrrewolucja”.
W literaturze przedmiotu problemy z odróżnianiem rewolucji i kontrrewolucji, czy też jednego typu rewolucji od innego, są – jak się wydaje – dość powszechnie znane (częściowo odnieśliśmy się już do nich we Wstępie).
Do pierwszej ze wspomnianych par nawiązuje, w kontekście przemian w Europie Wschodniej na przełomie lat 80. i 90. XX w., Catherine Samary. Wymienia ona „(…) dwie połączone cechy charakteryzujące wydarzenia z lat
1989-1991: odrzucenie struktury społeczno-gospodarczej i istniejącego systemu politycznego na rzecz kapitalizmu (ruch rewolucyjny lub kontrrewolucyjny,
w zależności od przyjętej perspektywy [podkr. moje – G.K.]), ale poprzez reformy
narzucone z góry”173. O drugiej z nich Neil Davidson pisze wprost, że „[c]hoć
bez wątpienia będzie to wprawiać w zdumienie przyszłe pokolenia, przez dużą część dwudziestego wieku jeden z trwałych problemów lewicy stanowiła
niezdolność odróżnienia rewolucji burżuazyjnej od proletariackiej” 174.
Nie dziwi więc, że przed podobnym problemem stanął w swoich pracach także Tadeusz Kowalik. Jak wynika z przytaczanych już fragmentów jego prac,
przedstawił w nich (implicite) co najmniej dwie różne interpretacje wydarzeń,
które miały miejsce w Polsce w latach 80. XX w. Według pierwszej z nich,
najpierw wybuchła rewolucja robotnicza, która dopiero później przekształciła
się (lub została przekształcona) w burżuazyjną („pokojowa transformacja rejektu rewolucyjnego: „Świadomość i organizacja: to chyba klucz do wyjaśnienia «bezpłodności»
rewolt. Brak im z reguły realistycznego «projektu rewolucyjnego» – nawet wtedy, gdy ich przywódcy (...) formułują program dojrzały, przekraczający wymiar mętnego egalitaryzmu. Brak też rewoltom umiejętności organizowania zdobytego terenu. Te dwie słabości odróżniają rewoltę od rewolucji, choćby i nieudanej” (tamże, s. 22). Nie wyczerpuje to jednak zagadnienia, bowiem, jak przekonuje dalej autor Wolności. Równości. Własności, rewolucję łatwo pomylić nie tylko z puczem, przewrotem czy zamachem stanu. Baszkiewicz wskazuje także na coś, co określa mianem sytuacji pseudorewolucyjnej, która „(…) tylko z pozoru wydaje się brzemienna w rewolucję. Klasycznym przykładem
jest roznamiętnienie we Francji przełomu XIX i XX wieku wokół sprawy Dreyfusa. Rozbudziła
ona niebywałe pasje, konflikty i polemiki. Wielu ludziom zdawało się, że cały porządek społeczny
się łamie, a kraj stoi u progu rewolucji. Jednakże kryzys ogarnął niemal wyłącznie warstwy wykształcone i dobrze sytuowane; jego wpływ na masy był nikły. Jules Guesde pisał, że robotnicy
upatrują w sprawie Dreyfusa tylko «wojnę domową wśród burżuazji» (tamże, s. 125).
173 Catherine Samary, „Zatarta pamięć o samorządności pracowniczej”, Le Monde diplomatique –
edycja polska, nr 3 (163), maj/czerwiec 2020, s. 26.
174 Neil Davidson, How Revolutionary…, wydanie skrócone, dz. cyt., s. XV.
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wolucji robotniczej w mieszczańską”). Wedle drugiej natomiast, doszło tylko
do jednej rewolucji – robotniczej, po której nastąpiła burżuazyjna kontrrewolucja („pokojowe przeobrażanie się rewolucji w kontrrewolucję”).
Co ważne, nic nie wskazuje na to, by rozwiązanie tego problemu interesowało
Kowalika. W późniejszych pracach pisał więc na przykład o „(kontr)rewolucji
epigońsko-mieszczańskiej”175, odsuwając od siebie w ten sposób konieczność
samodzielnego dokonywania rozstrzygnięć, co oczywiście nie oznacza, że jego
prace są całkowicie pozbawione refleksji w tym względzie. W rozdziale monografii z 2011 r. znajdujemy więc, na przykład, następujący fragment:
Ma (…) rację Bronisław Łagowski, pisząc, że Solidarność «W głębszym wymiarze
historycznym była kontrrewolucją, ale empirycznie biorąc, przebiegała jak rewolucja, z dodatkiem: samoograniczająca się». Podobny sens nadawałem określeniu
«Sierpnia 1980» jako rewolucji epigońsko-mieszczańskiej176.

Jest to w pracach Kowalika poświęconych polskim przemianom fragment
bodaj najbliższy wyjaśnienia, w jaki sposób jego autor rozumiał w kontekście
transformacji systemowej w Europie Wschodniej termin „kontrrewolucja”.
Jednak w innych tekstach znajdujemy twierdzenia, które podają w wątpliwość
uznanie, że Kowalik mógł skłaniać się do takiej kontrrewolucyjnej interpretacji. Dla przykładu, tak pisał o tym w tekście z 2001 r.:
[W 1989 r.] pracownicy stracili pod względem społecznym i politycznym. Czy było
tak, ponieważ, jak twierdzą niektórzy, [w 1918 r.] robotnicy musieli zostać przekupieni, ponieważ rewolucja socjalistyczna pukała do drzwi, podczas gdy siedemdziesiąt lat później [pod koniec lat 80. XX w.] nastąpił okres kontrrewolucji [podkr. moje
– G.K.]? Oczywiście coś w tym jest, ale jako wyjaśnienie jest to zbyt ogólne. Zbyt uproszczone,
choć nie bez ziarna prawdy, jest przekonanie wielu szeregowych związkowców, że zostali zdradzeni przez intelektualistów [podkr. moje – G.K.]177.

Poza ciekawą definicją kontrrewolucji jako raczej zdrady dawnego sojusznika
niż działań jawnego, od początku znanego przeciwnika, Kowalik stwierdza
więc w powyższym fragmencie, że nazwanie wydarzeń z końca lat 80. XX
w. „kontrrewolucją” jest dopuszczalne, ale zawiera w sobie tylko część prawdy. O krok dalej Tadeusz Kowalik poszedł chyba w Polskiej transformacji, gdzie
Tadeusz Kowalik, „Polska transformacja a nurty liberalne”, dz. cyt., s. 189.
Tadeusz Kowalik, „Animal spirits…”, dz. cyt., ss. 15-16.
177 Tadeusz Kowalik, „Why the Social Democratic Option Failed…”, dz. cyt., s. 225.
175
176
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ewentualność kontrrewolucji niejako degraduje z poziomu rozważań teoretycznych do, zaledwie, kwestii postrzegania otaczającej rzeczywistości przez
jedną z grup społecznych:
Nie będę tu powtarzał mojej wysoce krytycznej oceny polskiej transformacji, jej
epigońsko-mieszczańskiego charakteru, odbieranej przez robotników – głównych aktorów
«solidarnościowej» rewolucji – jako wyraz kontrrewolucji [podkr. moje – G.K.]178.

Zdanie powyższe ujawnia przy okazji, jak się wydaje, jeszcze co najmniej jedną nieścisłość w twierdzeniach Kowalika. Jak pokazaliśmy wcześniej, pisał
on – zgadzając się w tym z Łagowskim – o Solidarności jako sile kontrrewolucyjnej. Tutaj jednak związek i ruch społeczny zostaje przedstawiony jako
de facto podmiot rewolucji robotniczej, przeciwko któremu kontrrewolucja
ta jest skierowana.
Ta i pozostałe sprzeczności w kwestii tego, czy w Polsce w 1989 r. doszło,
zdaniem Kowalika, do rewolucji czy też kontrrewolucji, zmuszają nas
do pewnych arbitralnych rozstrzygnięć opartych na interpretacji179. Najbardziej przekonujące wydaje się odwołanie tutaj do, sygnalizowanej już wcześniej, inspiracji dla rozważań Kowalika: referatu Oskara Langego z 1931 r.
Lange pisał w nim o „(…) roli, jaką ruch robotniczy spełnił w Europie Środkowej, roli kontynuatora i wykończyciela [sic!] rewolucji mieszczańskiej
(…)”180, jednoznacznie sugerując, że chodzi o sytuację, w której ruch robotniczy uczestniczy do końca (a wręcz samodzielnie „wykańcza”, w sensie – „dokańcza”) rewolucję burżuazyjną, a zatem z pewnością nie o przekształcenie,
w którymś momencie jej przebiegu, rewolucji w kontrrewolucję. Taką interpretację przyjmiemy w niniejszej rozprawie jako najbardziej prawdopodobne
Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 221. Co ciekawe, fragment ten, stanowiący
w Polskiej transformacji akapit otwierający jeden z podrozdziałów rozdziału trzynastego, zniknął całkowicie z wydania angielskiego. Patrz: Tadeusz Kowalik, From Solidarity…, dz, cyt., s. 302.
179 Nie jest to, jak się wydaje, pozbawione uzasadnienia metodycznego nie tylko w historii idei
(o czym pisaliśmy we Wstępie), ale także w historii w ogóle. Cytowany już przez nas Edward
H. Carr pisał w tym kontekście, że „[h]istoria jest (…) procesem selekcji w kategoriach znaczenia
historycznego. (…) Tak jak z niezmierzonego oceanu faktów historyk wybiera te, które mają dla
niego znaczenie, tak też z wielości sekwencji przyczyn i skutków wybiera te, które są historycznie
znaczące; miarą zaś znaczenia historycznego jest zdolność do dopasowania ich do wybranego
wzorca racjonalnego wyjaśniania i interpretacji”. Patrz: Edward H. Carr, Historia. Czym jest, dz. cyt.,
ss. 131-132.
180 Oskar Lange, „Kryzys socjalizmu”, dz. cyt., s. 92.
178
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(czyli, w naszej opinii, możliwie najbliższe przekonaniom Kowalika) rozstrzygnięcie przedstawionych powyżej sprzeczności.
4. Mieszczańska czy burżuazyjna?
Poza opisanymi w poprzednich punktach rozdziału, postawiona przez Tadeusza Kowalika teza rodzi jeszcze co najmniej dwa inne problemy natury terminologicznej. Po pierwsze, niezbędna wydaje się dyskusja, dlaczego Kowalik
pisał o rewolucji „mieszczańskiej”, a nie „burżuazyjnej”. Po drugie natomiast,
ustalić należy, co rozumiał przez rewolucji tej „epigonizm”.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że nigdzie w tekstach podnoszących
tezę Kowalik nie wyjaśnia, co dokładnie rozumie przez „rewolucję mieszczańską”. W jednym z opisów zwraca jedynie uwagę, iż w określeniu tym
chodzi mu o rewolucję „opart[ą] na masowym bezrobociu, zubożeniu, rażących nierównościach”181. Nie tłumaczy to jednak, czy autor Polskiej transformacji używał słowa „mieszczańska” zamiast „burżuazyjna” celowo, uwzględniając różnice między tymi terminami, czy też może uważał je za zasadniczo tożsame, decyzję o wykorzystaniu jednego a nie drugiego podejmując z pozamerytorycznych przyczyn.
Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na, jak się wydaje, dość powszechny
wśród badaczy pogląd, że burżuazja jest określeniem specyficznym dla kapitalizmu, natomiast mieszczaństwo to termin bardziej ogólny, stosowany zazwyczaj
do formacji przedkapitalistycznych. Tak wyjaśnia to na przykład Ryszard Kołodziejczyk:
Wyraz «burżuazja» pochodzi od francuskiego la bourgeoisie [sic!] czyli mieszczaństwo. Nie są to jednak pojęcia zupełnie jednoznaczne. Terminu burżuazja używa
się dziś potocznie dla określenia głównej [w sensie dominującej – G.K.] klasy kapitalistycznego społeczeństwa. Nie stosuje się więc nazwy burżuazja do epoki przedkapitalistycznej (…). Do burżuazji (…) zalicza się tylko najzamożniejszą część właściwego mieszczaństwa w okresie formowania się zwycięstwa gospodarki kapitalistycznej. Dlatego pojawienie się burżuazji jako uformowanej warstwy czyli klasy

181

Tadeusz Kowalik, „Sierpień…”, dz. cyt., s. 522.
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społecznej wiąże się z rozwojem kapitalistycznej formacji społeczno-gospodarczej.
Jest więc ona tworem czasów nowożytnych, rodząc się wraz z kapitalizmem182.

Nie można całkowicie wykluczyć, że formułując swoją tezę Tadeusz Kowalik
– biorąc pod uwagę (przynajmniej formalną) absencję burżuazji w realnym
socjalizmie, na którą zwracał uwagę choćby w przywoływanym już cytacie,
w którym pisał o „tworzeniu podstaw nowego systemu sprzyjającego dopiero
przyszłej klasie średniej” – zastosował termin „mieszczaństwo” celowo, chcąc
uniknąć odwołań do burżuazji. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak,
że zignorował on zupełnie ewentualne różnice między burżuazją a mieszczaństwem, a odniesienie do tego drugiego przejął od swoich autorytetów, z prac
których korzystał podczas pisania artykułu do Nowego Życia Gospodarczego.
I tak, w szczególności, w przywoływanym już przez nas referacie Langego
z 1931 r. (który Kowalik opublikował i opatrzył komentarzami w tegoż Wyborze pism, a następnie, jak widzieliśmy, przytaczał w tekście z 1996 r.), jego autor, odwołując się do wydarzeń określanych powszechnie w literaturze mianem „rewolucji burżuazyjnych”, konsekwentnie i bez wyjątku pisze o „rewolucjach mieszczańskich”, i to mimo że samym terminem „burżuazja” posługuje się w tym samym tekście wielokrotnie. Utożsamienie przez Langego
w tym kontekście „mieszczaństwa” z „burżuazją” chyba najlepiej ilustruje następujący fragment:
(…) austriacka socjaldemokracja (…) zrozumiała, że państwo, które ona sama
stworzyła, którego każdej chwili gotowa była bronić przed powrotem Habsburgów, jest jednak niczym więcej jak tylko klasowym państwem mieszczańskim [podkr.
moje – G.K.], «eine Bourgeoisrepublik» [republiką burżuazyjną] (jak je określił Otto
Bauer), że to państwo jest, jak każde państwo mieszczańskie, tylko aparatem panowania klasowego w rękach burżuazji [podkr. moje – G.K.]183.

Mamy zatem najpewniej do czynienia z przejęciem przez Kowalika terminologii (dodajmy, że – jak się wydaje – nieprecyzyjnej i anachronicznej) z tekstu
Langego, ale także od Edwarda Lipińskiego, co widać we fragmencie krótkiego tekstu tego autora, który Kowalik również przytacza w „Sierpniu – epigońskiej rewolucji mieszczańskiej”:
Ryszard Kołodziejczyk, Miasta, mieszczaństwo, burżuazja w Polsce w XIX w. Szkice i rozprawy historyczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979, ss. 138-139.
183 Oskar Lange, „Kryzys socjalizmu”, dz. cyt., s. 94.
182
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Archimedesowy punkt oparcia rozkwitu sił wytwórczych naszego kraju nie leży
w działalności Carlylowskich wodzów przemysłu, w silnych indywidualnościach
poszczególnych przedsiębiorców. Żyjemy w epoce, gdzie nie wysiłek genialnej jednostki, lecz zbiorowy trud społeczności i zorganizowana praca mas stanowią o postępie społecznym […]. Dziś w społeczeństwach Zachodu punkt ciężkości rozkwitu sił gospodarczych [opiera się – przyp. T.K.] na działalności zrzeszeń gospodarczych i świadomej akcji państwa […]. Mieszczaństwo [podkr. moje – G.K.] w Polsce
nie może już urzeczywistnić tych żądań, jakie urzeczywistniło w swoim czasie
mieszczaństwo Anglii, Niemiec, Ameryki184.

Trzeba w tym miejscu dodać, że stosowanie zamiennie w języku polskim,
w tym w literaturze fachowej, słów „burżuazja” i „mieszczaństwo” nie wydaje
się być bez precedensu nawet wśród badaczy zagadnienia rewolucji burżuazyjnych. Zdarzało się to więc na przykład Janowi Baszkiewiczowi185 czy Stanisławowi Salmonowiczowi186, co bez wątpienia jeszcze bardziej uprawdopodabnia interpretację, że także Kowalik traktował te określenia jako synonimy.
Zwłaszcza że, jak się wydaje, robił to nie tylko w kontekście polskiej „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej”: w jednym z jego tekstów czytamy na przykład
o rewolucji francuskiej jako „liberalno-mieszczańskiej”187.
Wreszcie, pewnego rodzaju potwierdzenie, że intencją Tadeusza Kowalika,
gdy pisał o rewolucji „mieszczańskiej”, było de facto nawiązanie do procesów
określanych zazwyczaj w literaturze mianem rewolucji burżuazyjnej, znajdujemy także w jego własnych pracach. Tam, gdzie Kowalik dyskutuje swoją
tezę w języku angielskim – w którym funkcjonuje jedynie słowo bourgeoisie,
w związku z czym typowo polski problem rozróżnienia „mieszczaństwa”
i „burżuazji” zasadniczo nie występuje – znajdujemy po prostu określenie bourgeois revolution. Dla przykładu, w opublikowanym w 1997 r. w Dissent tłumaEdward Lipiński, Problemy, pytania, wątpliwości. Z warsztatu ekonomisty, Państwowe Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 1981, ss. 592-593. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, „Sierpień…”, dz. cyt.,
s. 522.
185 „Dla rewolucji burżuazyjnych niewątpliwie wspólnym mianownikiem jest aktywna obecność
mas ludowych. Bez ich interwencji niemożliwa jest prawdziwa rewolucja mieszczańska [podkr. moje –
G.K.]”. Patrz: Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt., s. 30.
186 „(…) o rewolucji burżuazyjnej może być mowa tylko wtedy, gdy to rzeczywiście mieszczaństwo
[podkr. moje – G.K.] sięga po władzę”. Patrz: Stanisław Salmonowicz, „Rewolty ludowe…”,
dz. cyt., s. 252.
187 Tadeusz Kowalik, „Spory wokół Nowej Trzeciej Drogi”, [w:] tenże, O lepszy ład…, dz. cyt.,
s. 98.
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czeniu tekstu z Nowego Życia Gospodarczego, mamy „bourgeois revolution”/„revolution of the epigones”188, a w From Solidarity to Sellout – „bourgeois epigone revolution”189. Biorąc pod uwagę, że – przynajmniej w przypadku
drugiej ze wspomnianych prac – wiemy z pewnością, iż Kowalik ściśle współpracował z osobą tłumaczącą w procesie powstawania przekładu 190, bezpiecznym wydaje się przyjęcie, że gdyby jego intencją w użyciu w języku polskim określenia „mieszczaństwo” było dokonanie rozróżnienia pomiędzy
tą warstwą społeczną a burżuazją, odniósłby się do tego w jakiś sposób w tekstach angielskich. Brak takiego odniesienia uznajemy za znaczący, co, jak się
wydaje, dostatecznie uzasadnia traktowanie przez nas w niniejszej rozprawie
„rewolucji mieszczańskiej” u Kowalika jako tożsamej z przyjętą w literaturze
„rewolucją burżuazyjną”.
5. Kwestia epigonizmu
Epigonizm to, według definicji słownikowej, „naśladownictwo utalentowanych poprzedników” lub „propagowanie przestarzałych i nieaktualnych idei”
(z gr. epigonos – urodzony później, potomek)191. Tym samym epigon to „naśladowca, mierny następca wielkich, utalentowanych poprzedników”, „kontynuator nieaktualnych idei, przeżywających się kierunków w filozofii, literaturze, sztuce”192. To termin, jak się wydaje, lubiany przez Kowalika193, nie dziwi
Tadeusz Kowalik, The Polish Revolution, dz. cyt., w wielu miejscach.
Tadeusz Kowalik, From Solidarity…, dz. cyt., s. 10. W festschrifcie Kowalika Ewa Karwowski tłumaczy natomiast tytuł artykułu z 1996 r. jako „July [sic!] – the bourgeois revolution of the latecomers”. Nie zmienia to oczywiście faktu, że nadal mowa jest o „bourgeois revolution”. Patrz: Ewa
Karwowski, Hanna Szymborska, Jan Toporowski, „Bibliography of Published Works…”, dz. cyt.,
s. 246.
190 Jesteśmy wdzięczni Pani Elizie Lewandowskiej, tłumaczce Polskiej transformacji na język angielski,
za przekazanie nam cennych informacji na ten temat.
191 Słownik wyrazów obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 302.
192 Tamże. Bodaj najbardziej rozpoznawalnym odwołaniem do takiej postawy w naukach społecznych, chociaż bez posłużenia się samym terminem epigonizm, są następujące dwa zdania, którymi
Karol Marks rozpoczął Osiemnastego brumaire’a Ludwika Bonaparte: „Hegel powiada gdzieś,
że wszystkie wielkie wydarzenia i postacie historyczne występują, rzec można, dwukrotnie. Zapomniał dodać: za pierwszym razem jako tragedia, za drugim – jako farsa”. Patrz: Karol Marks,
Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte, Książka i Wiedza, Warszawa 1975, s. 33.
193 Jeden z najwcześniejszych przykładów jego użycia przez tego autora znajdujemy w, przytaczanym już artykule z 1957 r.: „Ile elementów «religijnego systemotwórstwa», ileż chrześcijańskiej
moralistyki można znaleźć w dziełach wielkiej trójcy socjalistycznej [Marksa, Engelsa i Lenina –
188
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więc, że także w tezie o polskiej transformacji systemowej jako rewolucji
mieszczańskiej posłużył się nim dla podkreślenia pewnych – jego zdaniem –
istotnych i wyróżniających cech takiego zjawiska.
Jak wyjaśnił w rozdziale monografii z roku 2003, Kowalik uważał polską „rewolucję mieszczańską” za
(…) epigońską w trojakim sensie194. Po pierwsze, sięgała ona do wzorów, które już
po I wojnie światowej zdezaktualizowały się [podkr. moje – G.K.]. Rewolucje (…) [w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1918-1919 – G.K.] oznaczały polityczną
przegraną robotników, ale nie społeczną [podkr. T.K.]. Z punktu widzenia społecznego oznaczały one stworzenie podstaw państwa opiekuńczego (np. w Polsce
ośmiogodzinny dzień pracy i wiele innych uprawnień pracowniczych). Natomiast,
po 1989 roku mamy do czynienia zarówno z polityczną, jak i społeczną klęską pracowniczej większości195.

Dalej Kowalik wyjaśnia, iż – jego zdaniem – w Polsce nastąpiła rewolucja epigońska
w tym znaczeniu, że jest ona mocno spóźniona. W drugiej połowie XX wieku szereg krajów
dokonało [sic!] modernizacji przemysłowej bez pierwotnej akumulacji kapitału [podkr. moje –
G.K.]; bez przesuwania dochodów od biednych do bogatych. Przykłady: Austria,
Finlandia, a nawet Hiszpania. W żadnym z tych krajów nie mieliśmy do czynienia
z modernizacją opartą na akumulacji kapitału prowadzącej do absolutnego zubożenia dużych grup społecznych. Raczej następował, nierówny co prawda, ale jednak
wzrost dochodów, poprawa warunków życia i pracy wszystkich podstawowych
grup społecznych. Oprócz krajów wymienionych, dotyczy to chyba wszystkich
«azjatyckich tygrysów»196.

Wreszcie
jest to rewolucja epigońska w tym znaczeniu, iż promuje pierwotną akumulację kapitału
w warunkach, gdy jest ona niekonieczna [podkr. moje – G.K.], ponieważ przy wszystkich
G.K.], a cóż dopiero w sektach ich epigonów [podkr. moje – G.K.]”. Patrz: Tadeusz Kowalik,
„O socjalizmie bez mistyki…”, dz. cyt., s. 430.
194 Tadeusz Kowalik, „Polska rewolucja epigońsko-mieszczańska…”, dz. cyt., s. 226. W artykule
z Nowego Życia Gospodarczego analogiczne zdanie brzmi: „Określam tę rewolucję jako w dwojakim
[podkr. moje – G.K.] sensie epigońską”. Patrz: Tadeusz Kowalik: „Sierpień…”, dz. cyt., s. 521.
Przedstawienie uzasadnienia dla „epigonizmu” rewolucji w trzech zamiast dwóch punktach (przy
zasadniczo niezmienionej ich treści), to jedna z bardzo niewielu innowacji, jakie Kowalik wprowadził do swojej argumentacji na temat tezy na przestrzeni kilkunastu lat jej głoszenia.
195 Tadeusz Kowalik, „Polska rewolucja epigońsko-mieszczańska…”, dz. cyt., s. 226.
196 Tamże.
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zastrzeżeniach, Polska znajduje się na średnim poziomie rozwoju. Nie jesteśmy
w fazie przechodzenia od produkcji ręcznej do masowej, fabrycznej, gdzie
ów przysłowiowy milion dolarów zdobyty złodziejską drogą był konieczny na zakup maszyn, na utworzenie fabryk. Nie ma takiej potrzeby. Dość szybki wzrost
PKB w latach 1994-1999 świadczył właśnie o tym, że wystarczyła niewielka modernizacja i przekazanie części aparatu produkcyjnego w prywatne ręce, by gospodarkę uczynić znacznie bardziej efektywną. Okazało się, że możliwa była wysoka
stopa wzrostu PKB przy małych nakładach modernizacyjnych i tylko częściowej
zmianie struktury własnościowej. Oznacza to, że błędne okazało się przekonanie,
że przemysł polski 1989 r. nadawał się jedynie na szmelc. (…) Dlatego uważam,
że w 1989 r. gospodarka polska nie znajdowała się w ruinie, czy jak po pożarze
(opinia L. Balcerowicza), ani też, że następstwem planu Balcerowicza było «zgruzowanie» przedsiębiorstw państwowych do tego stopnia, że zamknięte zostały
możliwości szybkiego wzrostu197.

Ta, sama w sobie klarowna i wyczerpująca, argumentacja Kowalika wymaga
kilku słów komentarza. Przede wszystkim wydaje się, że stwierdzenie z artykułu z 1996 r., mówiące, że „rewolucja mieszczańska” jest w zarysowanej
koncepcji „epigońska” w dwojakim znaczeniu, było znacznie bliższe prawdy.
Drugi i trzeci z przytoczonych powyżej argumentów sprowadzają się bowiem
do odrzucenia przez Kowalika konieczności akumulacji pierwotnej jako rzekomego warunku modernizacji lub poprawy efektywności gospodarki. Z drugiej strony, argumenty pierwszy i drugi polegają zasadniczo na twierdzeniu
o niedopasowaniu w czasie – „spóźnieniu” czy „dezaktualizacji” idei, które,
zdaniem Kowalika, stanowiły teoretyczne fundamenty polskiej transformacji.
Nie byłoby zatem, jak się wydaje, pozbawione zasadności stwierdzenie,
że Kowalik przedstawia epigonizm polskiej „rewolucji mieszczańskiej” tylko
w de facto jednym, szeroko rozumianym wymiarze: przyjęcia za naczelną zasadę transformacji ustrojowej dawno zdezaktualizowanego poglądu o niezbędTamże. W artykule z 1996 r. Kowalik na ten sam temat krócej: „(…) rewolucja ta była epigońską
także w innym znaczeniu. Ten typ rewolucji mieszczańskiej należy już coraz bardziej do przeżytków. W wielu krajach powstawała nowoczesna prywatna gospodarka rynkowa bez pierwotnej
akumulacji kapitału na wzór amerykańskiej, angielskiej czy nawet niemieckiej. Umożliwia to, z jednej strony, zrzeszeniowa (akcyjna) forma kapitału, z drugiej – fakt, że te nowe rewolucje dokonały
się w krajach, które mają już wielki (często za wielki) przemysł, nie potrzebują więc przysłowiowego pierwszego miliona dolarów pochodzącego ze spekulacji, kradzieży, defraudacji, by umożliwić
przejście od manufaktury do fabryki. Z tych samych względów wcale niekonieczne jest już również
zubożenie jednych, by rosły kapitały innych.” Patrz: Tadeusz Kowalik, „Sierpień…”, dz. cyt.,
s. 522.
197
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ności akumulacji pierwotnej dla zreformowania czy też zmodernizowania gospodarki (ze wszystkimi tego konsekwencjami).
6. Geneza tezy i jej miejsce w literaturze przedmiotu
W poprzednich punktach rozdziału zrekonstruowaliśmy (w ujęciu racjonalnym) tezę Tadeusza Kowalika o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej”
w Polsce. Na zakończenie wyjaśnić wypada, jakie teza ta zajmuje miejsce
w literaturze przedmiotu, a także co mogło zainspirować polskiego autora
do jej sformułowania.
Po raz pierwszy termin „rewolucja burżuazyjna” w kontekście przemian zachodzących w Europie Wschodniej pod koniec lat 80. XX w. został użyty, jak
się wydaje, na wiosnę 1989 r., w artykule opublikowanym w miesięczniku
Monthly Review. Jego autor, Daniel Singer, pisze tam, że „[o]bserwujemy
(…) początek ogromnego wstrząsu w Europie Wschodniej: rewolucję burżuazyjną [podkr. moje – G.K.] w instytucjach w połączeniu z wciąż niepewną reformą gospodarczą w krajach, w których większość własności prywatnej została wyeliminowana”198. Opinię tę Singer podtrzymał między innymi w niewiele ponad rok późniejszym tekście z tego samego periodyku, gdzie, odnosząc się do sytuacji panującej w Związku Radzieckim na przełomie lat 80. i 90.
XX w., stwierdził, że „(…) pierestrojka w pierwszych latach swego istnienia
dostarczała radosnego doświadczenia kraju budzącego się ze snu (…). Związek Radziecki stał się zupełnie innym krajem. Wszystkie te wolności – słowa
czy zgromadzeń – są [jednak], jak będziemy twierdzić, jedynie rewolucją burżuazyjną, która przyszła do Rosji spóźniona o dwa stulecia [podkr. moje – G.K.]”199.
Autorów, którzy w podobnym kontekście pisali o rewolucji burżuazyjnej było
jednak więcej200. W artykule z New Left Review z 1990 r., w którym rewolucje
1989 r. określił mianem „korygujących” (rectifying), Jürgen Habermas pisał:
Daniel Singer, „On Revolution”, Monthly Review, t. 41, nr 2, czerwiec 1989, s. 33.
Daniel Singer, „Prometheus Rebound?”, Monthly Review, t. 42, nr 3, lipiec-sierpień 1990, s. 83.
Zbliżone stanowisko w tym względzie, chociaż bez odniesień wprost do „rewolucji burżuazyjnej”,
zajął na tych samych łamach niedługo później Samir Amin. Patrz: Samir Amin, „Thirty Years
of Critique of the Soviet System”, Monthly Review, t. 44, nr 1, maj 1992, ss. 43-50.
200 Abstrahujemy przy tym całkowicie od różnych sposobów rozumienia terminu „rewolucja burżuazyjna” w przywoływanych poniżej pracach, co wydaje się oczywiste, biorąc pod uwagę, że ich
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W Polsce i na Węgrzech, w Czechosłowacji, Rumunii i Bułgarii (…) do zniesienia
republik ludowych [w 1989 r.] doszło pod znakiem powrotu do dawnych, narodowych symboli, i tam, gdzie było to możliwe, stało się ono kontynuacją tradycji politycznych i organizacji partyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Tutaj –
w miarę jak rewolucyjne zmiany nabierają mocy i stają się rewolucyjnymi wydarzeniami – znajdujemy również najdobitniejsze wyrażenie pragnienia konstytucyjnego
połączenia się z dziedzictwem rewolucji burżuazyjnych [podkr. moje – G.K.], natomiast społecznie i politycznie – ze stylami aktywności gospodarczej i życia kojarzonymi z rozwiniętym kapitalizmem, zwłaszcza tym w wydaniu Wspólnoty Europejskiej201.

To w odniesieniu do tego właśnie tekstu Habermasa, w dwa lata później
Krishan Kumar stwierdzi, że „[r]ok 1789, klasyczna «rewolucja burżuazyjna»,
jest (…) jednym z oczywistych punktów odniesienia dla rewolucji roku
1989”202. Podobnie zdawkowe sugestie znaleźć można także na przykład
w pracach Deana McSweeney’a i Clive’a Tempesta 203 czy też Valentine
M. Moghadam204.
Jednak do chwili opublikowania tekstu Kowalika we wrześniu 1996 r. twierdzenia, że wydarzenia roku 1989 r. mogły być rewolucją burżuazyjną, nie
ograniczały się jedynie do (jak w przypadku wymienionych powyżej przykładów) krótkich wzmianek205. Niektórzy autorzy prezentowali bowiem tego typu analizy – czasami bardziej rozwinięte od tej przedstawionej przez Polaka –
co najmniej równolegle wobec niego. Dotyczy to w szczególności prac Colina
Barkera i Colina Mooersa, którzy swoją wersję tezy o rewolucyjnoburżuazyjnym charakterze roku 1989 r. w Europie Wschodniej przedstawili
autorzy wywodzili się z różnych nurtów i przyjmowali często biegunowo odległe od siebie założenia.
201 Jürgen Habermas, „What Does Socialism Mean Today? The Rectifying Revolution and the
Need for New Thinking on the Left”, New Left Review, nr 183, 1990, ss. 4-5.
202 Krishan Kumar, „The Revolutions of 1989: Socialism, Capitalism, and Democracy”, Theory and
Society, t. 21, nr 3, czerwiec 1992, s. 318.
203 Dean McSweeney, Clive Tempest, „The Political Science of Democratic Transition in Eastern
Europe”, Political Studies, t. 41, nr 3, 1993, ss. 408-419.
204 Valentine M. Moghadam, „Gender and Revolutionary Transformation: Iran 1979 and East Central Europe 1989”, Gender and Society, t. 9, nr 3, 1995, s. 337.
205 Notabene, pojawiających się w literaturze naukowej również współcześnie. Dla przykładu,
w tekście Jacquesa Rupnika z 2017 r. czytamy, że „[rok] 1989 celebrowano jako (…) spóźnioną
«rewolucję burżuazyjną» bez burżuazji”. Patrz: Jacques Rupnik, „Evolving or Revolving? Central
Europe since 1989”, Eurozine, 15 grudnia 2017, s. 1.
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już w roku 1994, w referacie wygłoszonym podczas konferencji brytyjskiego
Towarzystwa Studiów Politycznych. Twierdzili w nim między innymi, że wydarzenia tamtego okresu „nabierają sensu, gdy rozważać je jako przypadek
«rewolucji burżuazyjnych»”206 (ich koncepcja zostanie bardziej szczegółowo
omówiona w Podsumowaniu naszej rozprawy).
Względna popularność tezy, że w Europie Wschodniej, w tym w Polsce, doszło na przełomie lat 80. i 90. XX w. do rewolucji burżuazyjnych uprawniła
badaczkę tematu do stwierdzenia w połowie pierwszej dekady XXI
w., iż „rewolucje w Europie Wschodniej, jak twierdzi wielu [podkr. moje –
G.K.] były rewolucjami burżuazyjnymi (…)”207. Opinia ta dotyczyła jednak
w oczywisty sposób nie tylko odniesień wprost, ale również tych prac, których
autorzy, chociaż nie posługiwali się samym terminem „rewolucja burżuazyjna”, ewidentnie na takie zjawisko wskazywali. Przywołamy tutaj tylko kilka
przykładów208.
Colin Barker, Colin Mooers, „Marxism and the 1989 Revolution”, [w:] Patrick Dunleavy, Jeffrey
Stanyer (red.), Contemporary Political Studies: Proceedings of the Annual Conference Held at the University
of Wales Swansea March 29th-31st 1994, t. 2, Political Studies Association of the United Kingdom,
Newcastle upon Tyne 1994, s. 999; cyt za: Richard Sakwa, „The Age of Paradox: the Antirevolutionary Revolutions of 1989–91”, [w:] Moira Donald, Tim Rees (red.), Reinterpreting Revolution
in Twentieth-Century Europe, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2001, s. 164. W kilka miesięcy po publikacji tekstu Kowalika w Nowym Życiu Gospodarczym, referat Barkera i Mooersa, w rozwiniętej wersji, ukazał się jako artykuł w czasopiśmie Cultural Dynamics. Patrz: Colin Barker, Colin Mooers,
„Theories of Revolution…”, dz. cyt.
207 Dorothee Bohle, „Neoliberal Hegemony, Transnational Capital and the Terms of the EU’s
Eastward Expansion”, Capital & Class, t. 30, nr 1, 2006, s 75.
208 Pomijamy tutaj natomiast z oczywistych względów takie koncepcje, które albo sugerują,
że do rewolucji burżuazyjnej w Polsce doszło w innym momencie XX w. niż przełom lat 80. i 90.,
albo też które zostały sformułowane już po publikacji artykułu Kowalika z 1996 r. Do najbardziej
oryginalnych wśród nich zalicza się bez wątpienia – spełniająca obydwa powyższe kryteria – teza
filozofa Andrzeja Ledera, wyrażona w książce pt. Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej
(Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014), której treść dobrze podsumowuje krytyczny
recenzent tej pracy: „(…) teza Prześnionej rewolucji głosi, że wbrew utartym poglądom w Polsce miała
miejsce rewolucja burżuazyjna. Nie dokonała się ona jednak po 1989 roku ani tym bardziej przed
rokiem 1939, jej właściwe epicentrum przypada na lata 1939-1956. Problem w tym, że choć jej
ostatecznymi beneficjentami miały być polskie masy, to właściwym podmiotem byli najpierw
Niemcy (dokonujący zagłady żydowskiego mieszczaństwa) i staliniści (przeprowadzający reformę
rolną). Trauma transpasywnego współuczestnictwa w zagładzie Żydów i wywłaszczeniu ziemian
miała uruchomić proces zacierania wszelkiej pamięci o tych zbrodniach. Współczesna klasa średnia, wypierając się własnej historycznej genezy, brnie dziś albo w kuriozalne rojenia o swojej szlacheckiej przeszłości, albo we wzorce hiperglobalne, których najbardziej groteskowym ucieleśnie206
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W swoim artykule z Frankfurter Allgemeine Zeitung z 1991 r. Ernst Nolte pisał
o rewolucji „konserwatywnej” w takim sensie, że sprzyja ona burżuazji („rehabilituje ją”, jak głosi tytuł)209. Andrew Arato w tekście z 1993 r. stwierdził
natomiast, że „(…) rewolucje 1989 r. (…) jak wszystkie rewolucje «europejskie», ale w odróżnieniu od komunistycznych (…) zatrzymują się na progu
burżuazji i narodu [podkr. A.A.], starając się raczej zachować je niż wyeliminować”210. W rok później, w tekście, z którym notabene (w innych jego aspektach)
polemizował Tadeusz Kowalik 211, Zygmunt Bauman przyrównał rewolucje
przełomu lat 80. i 90. XX w. do rewolucji lutowej w Rosji („Społeczeństwa
Europy Środkowej i Wschodniej zwycięsko zakończyły swoją rewolucję lutową. Niebezpieczeństw październikowej wciąż dalece nie można wykluczyć”212). Wreszcie, sugestie tego typu pojawiły się również, i to bardzo wcześnie, także u polskich autorów. W wywiadzie, którego udzielił z okazji dwusetnej rocznicy wybuchu Rewolucji Francuskiej, Stefan Meller wypowiedział
się o trwających wówczas w Polsce wydarzeniach jako o „dokańczaniu” rewolucji francuskiej („Można powiedzieć, że Rewolucja Francuska dopełniła się
dopiero teraz (…) w części Europy Wschodniej (…). [W] sposób paradoksalny, odmieniony, udoskonalony (…) ideał Rewolucji Francuskiej odżywa
na nowo (…)”213.).
Dyskutowana przez nas w niniejszej rozprawie teza Tadeusza Kowalika nie
powstała zatem w próżni i bez wątpienia nie była pierwszym takim głosem
w literaturze poświęconej przemianom, do jakich doszło w Europie Wschodniej. Z drugiej jednak strony, nic nie wskazuje na to, aby Kowalik przy jej
formułowaniu opierał się na jakichkolwiek źródłach opisujących zmiany zachodzące w Polsce pod koniec lat 80. XX w. jako rewolucję burżuazyjną.
niem stała się «zawrotna kariera jaką w polskim mieszczaństwie zrobiło spożywanie sushi»”. Patrz:
Michał Pospiszyl, „Prześniona walka klas. Leder, Marks i mieszczańska rewolucja”, Praktyka Teoretyczna, nr 4(10), 2013, s. 206.
209 Ernst Nolte, „Die unvollständige Revolution. Die Rehabilitierung des Bürgertums und der defensive Nationalismus”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, nr 24, 1991, s. 27.
210 Andrew Arato, „Interpreting 1989”, Social Research, t. 60, nr 3, 1993, s. 613.
211 Tadeusz Kowalik, „On the Transformation of Post-communist Societies: The Inefficiency
of Primitive Capital Accumulation”, International Political Science Review, t. 17, nr 3, 1996, ss. 289-296.
212 Zygmunt Bauman, „A Revolution in the Theory of Revolutions?”, International Political Science
Review, t. 15, nr 1, 1994, s. 22.
213 Stefan Meller, Marek Baster, „Dyskretny urok rewolucji”, [w:] Stefan Meller, Pożegnanie z rewolucją, Verba, Chotomów 1991, s. 276.
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Do swoich wniosków doszedł, jak się wydaje, samodzielnie, w oderwaniu
od zagranicznej literatury przedmiotu. Możemy przy tym jedynie domyślać
się, skąd czerpał w tym względzie inspiracje.
Bezpośrednim bodźcem kierującym rozważania Tadeusza Kowalika
we wspomnianym kierunku mógł być bez wątpienia artykuł Oskara Langego
z 1931 r. pt. „Kryzys socjalizmu” 214, którego fragmentem (cytowanym już
przez nas w tym rozdziale) Kowalik zaczynał tekst z Nowego Życia Gospodarczego (i który potem przywoływał w większości prac, w których omawiał swoją
tezę). Ważny punkt odniesienia dla tezy o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” w Polsce stanowiła też zapewne – wielokrotnie przytaczana i dyskutowana przez Kowalika – książka Bruce’a Ackermana na temat przyszłości „rewolucji liberalnej”215. Mogła ona, z przyczyn chronologicznych (polskie wydanie ukazało się w grudniu 1996 r., już po publikacji artykułu z Nowego Życia
Gospodarczego), nie mieć wpływu na samo sformułowanie tezy216, ale bez wątpienia nie pozostała bez znaczenia dla podtrzymania przez Kowalika tej koncepcji na przestrzeni kolejnych kilkunastu lat. Jednak, ujmując rzecz bardziej
ogólnie, teza o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” w Polsce była zapewne
efektem co najmniej kilku lat studiów Kowalika nad polską transformacją.
Studiów, dodajmy, które – ewoluując przez kolejnych kilka dekad – znalazły
swoje zwieńczenie w Polskiej transformacji217.
Dobry przykład rozważań Kowalika na temat polskich przemian poprzedzających postawienie tezy, stanowi rozdział z monografii zbiorowej z 1991
Oskar Lange, „Kryzys socjalizmu”, dz. cyt.
Bruce Ackerman, Przyszłość rewolucji liberalnej, tłum. H. Grzegołowska-Klarkowska, Oficyna Naukowa, Warszawa 1996. Z terminem tym kojarzone jest również nazwisko Jürgena Habermasa
w kontekście przytaczanego już tutaj tekstu z New Left Review („What Does Socialism…” dz. cyt.).
Jednak Adrian Pop pierwszeństwo w zastosowaniu terminu „rewolucja liberalna” do wydarzeń
w Europie Wschodniej pod koniec lat 80. XX w. przypisuje Ralfowi Dahrendorfowi i jego Reflections on the Revolution in Europe (Random House, New York 1990; wydanie polskie: Rozważania nad
rewolucją w Europie, tłum. M. Gottesman, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1991). Patrz:
Adrian Pop, „The 1989 Revolutions in Retrospect”, Europe-Asia Studies, t. 65, nr 2, 2013, ss. 347369.
216 Możliwe jest oczywiście, że Kowalik znał angielski oryginał pracy Ackermana, opublikowany
cztery lata wcześniej (Bruce Ackerman, The Future of Liberal Revolution, Yale University Press, New
Haven 1992). Niestety, nie mamy żadnych przesłanek, które pozwoliłyby poprzeć takie twierdzenie.
217 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt.
214
215
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r. zatytułowany „Zmiana ustroju – wielka operacja czy proces społeczny?” 218.
Co szczególnie ciekawe, zawiera on już bardzo wiele z elementów analiz Kowalika, które dwadzieścia-trzydzieści lat później stanowiły podstawę jego najważniejszych prac z tego obszaru. Mamy tam więc krytykę zarówno Planu
Balcerowicza, jak i jego autorów (nie tylko wicepremiera, ale też na przykład
Jeffreya Sachsa), podkreślenie roli Waldemara Kuczyńskiego (i jego wpływu
na Tadeusza Mazowieckiego) dla kształtu polskiej transformacji, krytykę
twierdzeń o „bezalternatywności” Planu, nawiązania do myśli Ralfa Dahrendorfa219, ale także – co chyba najważniejsze – określenie polskich przemian
jako „odgórnej rewolucji”. W kontekście tej ostatniej, Kowalik, dyskutując
coś, co nazywa „konstruktywizmem” Balcerowicza i jego ekipy, pisze:
Koncepcja «odgórnej rewolucji» [podkr. moje – G.K.], państwa jako wielkiego demiurga, łącznie z obsesją wielkiego pośpiechu, opiera się na głębokim przekonaniu,
że społeczeństwo, a przynajmniej jego większość, jest, lub staje się coraz bardziej
przeciwne zaprojektowanym przemianom. W najlepszym przypadku powoływać
się można na «reprezentację» przyszłych interesów społecznych, czyli na coś w rodzaju Lukacsowskiej «potencjalnej świadomości», tylko tym razem nie klasy robotniczej, lecz specyficznie pojmowanego «społeczeństwa obywatelskiego», lub tak
upragnionej klasy średniej. Ciągle podkreślana trudność polega na tym, że ową
upragnioną klasę średnią trzeba dopiero stworzyć. (…) I tego właśnie ma dokonać
owa odgórna rewolucja [podkr. moje – G.K.], rewolucyjne państwo220.

Wątek ten powraca jeszcze w kilku pracach Kowalika. W polemice z tekstem
Maurice’a Glasmana221, Kowalik stwierdza:
Jako program stabilizacji gospodarki Plan Balcerowicza odniósł niezaprzeczalne
sukcesy. Jednak jako program rewolucji odgórnej [podkr. moje – G.K.] okazał się porażką. Moim zdaniem rozbieżność między projektem a jego realizacją jest tak wielka, nie tylko w sferze ekonomicznej, ale także w niezamierzonych konsekwencjach
społecznych i politycznych, że całkowicie uzasadniają one określenie przez socjoTadeusz Kowalik, „Zmiana ustroju – wielka operacja czy proces społeczny?”, [w:] Radzisława
Gortat (red.), Społeczeństwo uczestniczące, gospodarka rynkowa, sprawiedliwość społeczna, Instytut Nauk
Politycznych PAN, Warszawa 1991, s. 29-50.
219 Ukoronowaniem tych rozważań w dorobku Kowalika jest, jak się wydaje, poświęcony myśli
Dahrendorfa tekst z 2001 r. Patrz: Tadeusz Kowalik, „O możliwości wyboru systemu ekonomicznego. Dahrendorf po 10 latach” [w:] tenże, O lepszy ład…, dz, cyt., ss. 142-156.
220 Tadeusz Kowalik, „Zmiana ustroju…”, dz. cyt., s. 33.
221 Maurice Glasman, „The Great Deformation: Polanyi, Poland and the Terrors of Planned Spontaneity”, New Left Review, nr 205, 1994, ss. 59-86.
218
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logia «wielkiego wybuchu» w Polsce mianem wydarzenia z natury samodestrukcyjnego222.

O takiej interpretacji wydarzeń z końca lat 80. XX w. Kowalik wspomina też
jeszcze w rozdziale monografii z 1995 r., gdy pisze: „Nawet dzisiaj, kiedy zanikła wiara w szybkie zbudowanie kapitalizmu, a możliwości «rewolucji odgórnej»
[podkr. moje – G.K.] wyczerpały się, nadal zakłada się, że nie ma alternatywy
dla pierwotnie sformułowanego programu transformacji”223. Rozważenie tego
wątku wydaje się być istotne z co najmniej dwóch powodów.
Po pierwsze, odniesienia do transformacji gospodarki realnego socjalizmu
w kategoriach „rewolucji odgórnej” są obecne u Kowalika od lat 80. 224 do połowy 90. XX w. Ale nie później. Po 1996 r. Kowalik już bodaj nigdy nie używa tego terminu, a pisząc o polskiej transformacji jako rewolucji określa
ją wyłącznie mianem „epigońsko-mieszczańskiej” (w różnych wariantach).
Wydaje się zatem, że „rewolucja odgórna” poprzedzała „epigońskomieszczańską” w rozważaniach Kowalika, po czym została przez tę drugą
całkowicie wyparta.
Co ważne, różnice między tymi dwiema koncepcjami wydają się być dość
znaczące. Pisząc o „rewolucji odgórnej” Kowalik nie odnosi się na przykład
do Sierpnia ’80, nie nawiązuje również ani do dynamiki wydarzeń lat 19801992, ani nawet tylko do tych, które rozegrały się na przestrzeni roku 1989.
W pierwszej połowie lat 90. XX w. dla Kowalika „rewolucją odgórną” w PolTadeusz Kowalik, „A Reply to Maurice Glasman”, New Left Review, nr 206, 1994, s. 134.
Tadeusz Kowalik, „From «Self-Governing Republic» to Capitalism: Polish Workers and Intellectuals”, [w:] Marguerite Mendell, Klaus Nielsen (red.), Europe: Central and East, Black Rose Books,
Montreal-New York-London 1995, s. 106.
224 Kowalik zajmował się zagadnieniem możliwości „wybuchu” „rewolucji odgórnej” w realnym
socjalizmie jeszcze przed 1989 r. W ważnym artykule o „reformie przełomowej” realnego socjalizmu, polemizując z Richardem Lowenthalem, pisał m.in.: „Moim zdaniem, Lowenthal za bardzo
utożsamia zależność gospodarki od systemu politycznego z funkcjami mobilizacyjnymi państwa,
a zwłaszcza z powtarzającymi się często «odgórnie przeprowadzanymi rewolucjami». Bezpośrednia
mobilizacja społeczeństwa do osiągnięcia przez partię lub państwo określonych zadań może występować coraz rzadziej lub nawet zanikać, władza może zrezygnować z «rewolucji odgórnej» [podkr.
moje – G.K.], a mimo to partia i państwo nadal będą sprawowały w realnym socjalizmie nieporównanie większą kontrolę nad gospodarką, nad kształtem jej organizacji, nad stawianymi przed nią
zadaniami, niż to obserwujemy w krajach kapitalistycznych, nawet w tych o wysokim stopniu interwencjonizmu państwowego czy paternalizmu (jak np. w Japonii)”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Reforma przełomowa realnego socjalizmu”, [w:] tenże, O lepszy ład…, dz. cyt., s. 467.
222
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sce był bowiem, jak wynika z jego prac, sam tylko Plan Balcerowicza. Jednocześnie, chociaż autor Polskiej transformacji nie odwołuje się do żadnej teorii
„rewolucji odgórnych”, z przytoczonych powyżej fragmentów dość jednoznacznie wynika, że jego wizja tego typu wydarzeń była zasadniczo zgodna
z definicjami przywołanymi przez nas we Wstępie (gdzie, przypomnijmy, opisaliśmy ją jako sytuację, w której władza narzuca społeczeństwu danego kraju
kapitalistyczne stosunki produkcji, wykorzystując do tego kontrolę sprawowaną nad aparatem państwowym).
Powyższe spostrzeżenie stanowi drugi powód, dla którego rozważenie tego
wątku w pracach Tadeusza Kowalika jest dla nas istotne. Okazuje się bowiem,
że „rewolucja odgórna” jako sposób opisu polskich przemian nie tylko poprzedzała u niego „rewolucję mieszczańską”, ale – biorąc pod uwagę,
że pierwsza z nich, jak pokazaliśmy uprzednio, w literaturze często traktowana jest jako zawierająca się w zbiorze rewolucji burżuazyjnych – stanowiła być
może ważny intelektualny etap w dochodzeniu przez Kowalika do jego tezy
o drugiej.
Nasze wcześniejsze stwierdzenie, że Kowalik rozwinął swoją tezę samodzielnie, a nie zapożyczył ją od innych piszących w tym samym czasie o rewolucji
burżuazyjnej w Europie Wschodniej, prowadzi nas bezpośrednio do kolejnego: o możliwej oryginalności pewnych aspektów tej koncepcji.
W pierwszej kolejności w tym kontekście należy podkreślić, że Kowalik sformułował i przedstawił swoją tezę w języku polskim. W naszych studiach literaturowych nie udało nam się znaleźć jakichkolwiek przesłanek do stwierdzenia, by ktoś explicite uczynił to przed nim. Nikt też, co równie ważne, nie zrobił tego chyba później, ani też nie kwestionował Kowalika autorstwa tej propozycji (na przykład przy okazji ukazywania się kolejnych publikacji, w których – jak zaraz zobaczymy – Kowalik do takiego autorstwa się przyznawał).
Wydaje się zatem uzasadnione stwierdzenie, że teza Tadeusza Kowalika była
oryginalna w literaturze polskojęzycznej. Co szczególnie istotne, sam Kowalik
wydawał się być przekonany o tym fakcie.
W 2003 r. Kowalik pisał więc: „[p]rzechodzę do uzasadnienia mojej [podkr.
moje – G.K.] (od sześciu lat głoszonej) tezy, że Sierpień 1980 [r.] był rewolu-
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cją epigońsko-mieszczańską”225, natomiast w referacie z 2007 r. twierdził:
„(…) długo utrzymujące się, choć w różnym napięciu, osobliwości [polskiej
transformacji] skłoniły mnie do wyrażenia w 1996 r. opinii, że w Polsce powstał jeden z najbardziej niesprawiedliwych ustrojów społeczno-ekonomicznych Europy drugiej połowy XX wieku. W związku z tym upoważniło mnie
to do określenia polskiej (kontr)rewolucji jako epigońsko-mieszczańskiej [podkr. moje –
G.K.]. Dalszy bieg wypadków tylko umacniał mnie w tym przekonaniu” 226.
Pogląd o oryginalności jego tezy w literaturze polskojęzycznej wspierają ustalenia Piotra Borowca, który dokonał przeglądu terminów, jakimi określano
polską rewolucję 1989 r. W swojej książce Borowiec pisze więc o
(…) ustalenia[ch] Antoniego Dudka, mówiącego o «reglamentowanej rewolucji»
czy też – w wersji bardziej radykalnej – o «sterowanej rewolucji». (…) Niejednoznaczny charakter zmian sprzyjał [także] budowaniu nowych określeń, w jakimś
sensie powiązanych z rewolucją. Najbardziej znanym przykładem jest neologizm
«refolucja», utworzony przez Timothy’ego Gartona Asha. (…) [Pojawiło się również] określenie działalności «Solidarności» mianem «rewolucji zdrowego rozsądku». Przedstawiciele elit symbolicznych nie zawsze radzili sobie z «twórczym» nazwaniem tego, co działo się w kraju. Przymiotniki, jakie dodawano wówczas
do metafory «rewolucja» (…) to m.in.: «pokojowa», «rewolucja w majestacie prawa», «aksamitna», «łagodna», «cicha», «samoograniczająca się», «bezkrwawa», «wynegocjowana», «prawna i konstytucyjna». Określeń i definicji rewolucji było zdecydowanie więcej; w dyskursie pojawiły się określenia: «pełzająca», «demokratyczna»,
«Solidarności», «rewolucja 1989 roku», «pokojowa rewolucja Solidarności», «polska», «wolności», «ewolucyjna», «ustrojowa», «cywilizacyjna», «liberalna», «kadrowa»,
«rynkowa», «moralna». (…) Retoryka rewolucyjna pojawiała się często także przy
kolejnym przypominaniu zwycięstwa z 1989 roku. W takich przypadkach dochodziło do wykorzystania najbardziej rozpowszechnionego rozumienia terminu «rewolucja» w polskim dyskursie politycznym. (…) «rewolucja 1989 roku miała być
rewolucją wolności». Wspominano też o «rewolucji rynkowej» dokonanej w krótkim czasie. W tym samym kontekście używano sformułowań: «antykomunistyczna
rewolucja roku 1989», «rewolucja 1989 roku», «pokojowa rewolucja 1989 roku»,
«moralna rewolucja», «[rewolucja] nowego początku»227.

Tadeusz Kowalik, „Polska rewolucja epigońsko-mieszczańska…”, dz. cyt., s. 225.
Tadeusz Kowalik, „Polska transformacja a nurty liberalne”, dz. cyt., s. 189.
227 Piotr Borowiec, Czas polityczny po rewolucji. Czas w polskim dyskursie politycznym po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 376-378, 381. Do powyższej listy Borowca wypada dodać jeszcze co najmniej jedno określenie, jakiego użyto dla opisania polskiej rewo225
226
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Wśród zebranych przez Borowca kilkudziesięciu określeń rewolucji 1989
r. nie ma, jak widać, „burżuazyjnej” ani „mieszczańskiej”, co wzmacnia naszą
tezę o oryginalności koncepcji Kowalika na gruncie polskiego piśmiennictwa228.
Wreszcie pamiętać należy, że chociaż dalej utożsamiać ją będziemy z rewolucją burżuazyjną, teza Kowalika dotyczy „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej”, a więc już samo dookreślenie przymiotnikiem „epigońska” uznać można za innowację wprowadzoną przez jej autora. Być może z tego właśnie powodu Jane Hardy zaliczyła Tadeusza Kowalika do grona współautorów koncepcji „mieszczańskiej rewolucji, która odbyła się bez mieszczaństwa” 229.

lucji, zwrócił bowiem na nie uwagę sam Kowalik, cytując następujący fragment artykułu Janusza
Surdykowskiego z 1990 r.: „(…) w Polsce wracającej do Europy musi dokonać się najpierw ekonomiczna i psychologiczna rewolucja liberalistyczna [podkr. moje – G.K.] (to znaczy musi powstać
formacja wręcz dziewiętnastowiecznego kapitalizmu z jego pierwotną akumulacją, wyzyskiem
i nierównościami), by można było mówić o bardziej nowoczesnych formach organizacji państwa
i gospodarki (…)”. Patrz: Janusz Surdykowski, „Między demokracją a polskim piekłem”, Gazeta
Wyborcza, nr 180, 4 sierpnia 1990, s. 6. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, „Czy sprawiedliwość społeczna
kosztuje?”, [w:] tenże, O lepszy ład…, dz. cyt., s. 247 [poprawiono według oryginału]. Lista Borowca
z oczywistych przyczyn – jako oparta wyłącznie na polskim dyskursie – nie uwzględnia wielu określeń funkcjonujących na przykład w literaturze anglojęzycznej. Tylko wśród przywoływanych
w niniejszym rozdziale można wskazać na dwa takie: rewolucje „korygujące” Habermasa i rewolucje „anty-rewolucyjne” Sakwy. Patrz: Jürgen Habermas, „What Does Socialism…”, dz. cyt.; Richard Sakwa, „The Age of Paradox…”, dz. cyt.
228 Argument ten osłabiać może w pewnym stopniu zauważalna (i bez wątpienia nieunikniona)
niekompletność listy Borowca. W swojej kwerendzie nie dotarł on bowiem choćby do prac samego
Tadeusza Kowalika poświęconych „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” w Polsce. Co ciekawe,
dorobek Kowalika nie jest Borowcowi obcy: autor Czasu politycznego po rewolucji wspomina
go na przykład w innym miejscu książki jako autora określenia polskich przemian mianem „rewolucji odgórnej” (s. 523).
229 „Tymczasem neogramscianie i inni radykałowie przywrócili analizę klasową w myśleniu o transformacji, ale w argumentach na temat mieszczańskiej rewolucji, która odbyła się bez mieszczaństwa, kryły się sugestie, że w Polsce i reszcie regionu po prostu nie było klasy kapitalistów przed
1990 r.”. Patrz: Jane Hardy, Nowy polski kapitalizm, wydanie drugie, poprawione, tłum. A. Czarnacka, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2012, ss. 79-80. Dla ścisłości zauważyć należy,
że Hardy odwołuje się w tym fragmencie do uwag Kowalika z tekstu późniejszego niż artykuł opublikowany w Nowym Życiu Gospodarczym – rozdziału monografii z roku 2001. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Why the Social Democratic Option Failed…”, dz. cyt.
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Rozdział 2. Jana Baszkiewicza model rewolucji burżuazyjnych
1. Zagadnienia wstępne
Jak wyjaśniliśmy we Wstępie, Jana Baszkiewicza model rewolucji burżuazyjnych, przedstawiony przede wszystkim w książce pt. Wolność. Równość. Własność. Rewolucje burżuazyjne230, jest zasadniczo syntezą prac klasyków marksizmu, poświęconą anatomii tego typu wydarzeń (Baszkiewicz wylicza i opisuje
ich cechy), którą charakteryzuje inkluzyjne i konsekwencjonalistyczne podejście do problemu, a także uznanie, że również narzucone „odgórnie” reformy
mogą stanowić formę rewolucji burżuazyjnych. Podkreśliliśmy również,
że konstrukcja koncepcji Baszkiewicza może być uznana za w pewien sposób
powiązaną z realiami społeczno-politycznymi Polski lat 1980-1981, kiedy
to powstawał esej, oraz wskazaliśmy na pewne „pokrewieństwo intelektualne
i biograficzne” pomiędzy jej autorem a Tadeuszem Kowalikiem. Wreszcie,
sygnalizowaliśmy, że w związku z esejem Baszkiewicza powstały liczne recenzje i polemiki.
W niniejszym rozdziale przedstawimy racjonalną rekonstrukcję modelu Baszkiewicza, wykorzystując – tam gdzie będzie to niezbędne, a jednocześnie, według naszej najlepszej wiedzy, niesprzeczne z przekonaniami autora Wolności.
Równości. Własności – nie tylko jego własne twierdzenia, ale także komentarze
odnoszące się do jego eseju, a pochodzące z prac innych autorów.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że poświęcając swoją książkę zarysowi teorii rewolucji burżuazyjnych, Baszkiewicz nie podejmuje próby przedstawienia jednej definicji takiej rewolucji. Chyba najbardziej zbliża się do tego,
gdy z aprobatą cytuje Włodzimierza Lenina, zdaniem którego „[r]ewolucja
burżuazyjna – to taka rewolucja, która nie wychodzi poza ramy burżuazyjnego, tj. kapitalistycznego ustroju społeczno-ekonomicznego. Rewolucja burżuazyjna wyraża potrzeby rozwoju kapitalizmu (…)”231. Gdzie indziej jednak,
Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt.
Włodzimierz I. Lenin, „Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej”, [w:] tenże,
Dzieła, t. 9: czerwiec-listopad 1905, Książka i Wiedza, Warszawa 1953, s. 34. Cyt. za: Jan Baszkiewicz,
Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt., s. 31. Adam Czarnota i Andrzej Zybertowicz zgłaszają
do tego przytoczenia Lenina przez Baszkiewicza porządkującą uwagę terminologiczną: „Upraszczając: «potrzeby rozwoju kapitalizmu», to bezpośrednie lub dalekosiężne interesy tych grup społecz230
231
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autor Wolności. Równości. Własności przedstawia zazwyczaj definicyjne dychotomie bądź dalej jeszcze idące rozróżnienia, nie dokonując wyborów pomiędzy dyskutowanymi możliwościami. I tak, na przykład, stwierdza, że
rewolucję burżuazyjną możemy (…) pojmować dwojako. W szerokim sensie rewolucja burżuazyjna to cały cykl kapitalistycznych przemian aż do pełnego ukonstytuowania nowego społecznego systemu, wypełniony rewolucjami («od dołu»
i «od góry») oraz reformami. W sensie węższym będzie to konkretna rewolucja
«od dołu»: niderlandzka, angielska, francuska. A zatem (…) «jedna z fal, które biją
w dawny reżim». Potocznie o rewolucjach burżuazyjnych mówi [się] z reguły w tym
drugim, węższym znaczeniu232.

W innych miejscach książki Baszkiewicz dodaje jednak kolejne, jak je określa,
„skale i przekroje”, zauważając między innymi, że „[m]ożna (…) [także] mówić o całej epoce rewolucji burżuazyjnych, to jest o przejściu do formacji kapitalistycznej w skali globalnej. Epoka ta zaczyna się w XVI wieku i postępuje
po linii wznoszącej się aż do rewolucji europejskiej 1848 roku” 233. Możemy
co najwyżej spekulować – biorąc pod uwagę fakt, iż Baszkiewicz nie wyróżniał pozytywnie któregoś z tych sposób rozumienia rewolucji burżuazyjnych –
że uznawał je za w równym stopniu zasługujące na takie miano.
Okoliczność powyższa nie wydaje się jednak stanowić przeszkody dla instrumentalnego wykorzystania modelu Baszkiewicza do realizacji nakreślonych
we Wstępie celów rozprawy. Jak zwrócił uwagę Eric Selbin, w badaniach poświęconych rewolucjom same w sobie „definicje nie rozwiązują problemów”234. Pozostawimy w związku z tym próby rozstrzygnięcia, jaką definicję
rewolucji burżuazyjnych Jan Baszkiewicz mógł uznawać za najbliższą swoim
przekonaniom. Zamiast tego skoncentrujemy się na rekonstrukcji elementów
jego modelu – cech charakteryzujących takie rewolucje.

nych, których działania (niezależnie od ich uświadamianych celów) prowadzą w obiektywnym rezultacie do rozwoju kapitalistycznych stosunków produkcji. Zatem, «wyrażać» potrzeby kapitalizmu, może znaczyć: stwarzać korzystniejsze warunki dla działań grup ludzi rozwijających kapitalistyczne stosunki produkcji.” Adam Czarnota, Andrzej Zybertowicz, „Teoria rewolucji…”, dz. cyt.,
s. 143.
232 Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność..., dz. cyt., ss. 26-27.
233 Tamże, s. 29.
234 Eric Selbin, Modern Latin American Social Revolutions, wydanie drugie, Westview Press, Boulder
1999, s. 4. Cyt. za: Jarosław Chodak, Teorie rewolucji…, dz. cyt., s. 25 [tłum. Jarosław Chodak].
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Na szczególną uwagę zasługuje w tym względzie próba schematycznego, bazującego na „anatomicznym” charakterze pracy Baszkiewicza, ujęcia zależności pomiędzy podstawowymi cechami rewolucji burżuazyjnych, jakiej podjęli
się w swojej recenzji Wolności. Równości. Własności Adam Czarnota i Andrzej
Zybertowicz235, za punkt wyjścia przyjmując wymieniane przez autora eseju
przyczyny rewolucji burżuazyjnych:
[Baszkiewicza] zarys teorii wskazującej przyczyny rewolucji (...), [n]ieco rzecz
upraszczając (...) można przedstawić tak: (…) (1) przyczyny głębokie → (2) przyczyny bliskie → (3) rewolucja (wybuch). (Strzałki oznaczają relację generowania,
wytwarzania następnika przez poprzednik). Tak zarysowany schemat wygląda logicznie; zobaczymy teraz jak wygląda on po konkretyzacji: (…) (1) napięcia
i sprzeczności w całym sposobie produkcji → (2) sytuacja rewolucyjna + świadomość rewolucyjna + detonator → (3) wybuch rewolucyjny236.

W odpowiedzi na tekst Czarnoty i Zybertowicza, Jan Baszkiewicz w następujący sposób odniósł się do powyższej próby schematycznego ujęcia jego poglądów:
Autorzy (…) asekurują się klauzulą, że ów schemat nieco rzecz upraszcza. Nieco?...
Myślę, że bardzo. (…) W moim ujęciu «przyczyny głębokie» odnoszą się do rewolucji burżuazyjnej w szerokim znaczeniu tego terminu, pojmowanej więc nie jako
pojedynczy «wybuch», lecz jako konstytuowanie się nowego, kapitalistycznego społeczeństwa; jako proces «łączący dialektycznie obalanie i adaptowanie, rewolucje
Adam Czarnota, Andrzej Zybertowicz, „Teoria rewolucji…”, dz. cyt.. Wykorzystanie tej pracy
wydaje się uprawnione w szczególności w świetle opinii samego Baszkiewicza o niej: „Wynikające
z (…) [moich] wywodów cechy wyróżniające rewolucji burżuazyjnej (…) [Czarnota i Zybertowicz]
starają się uporządkować. Jestem im za to wdzięczny (…)”. Patrz: Jan Baszkiewicz, „W sprawie
teorii…”, dz. cyt., s. 146. Jak słusznie zauważa autor Wolności. Równości. Własności, tekst Czarnoty
i Zybertowicza ma porządkujący charakter w szczególności w odniesieniu do listy cech rewolucji
burżuazyjnych w jego ujęciu. Warto jednak zaznaczyć, że także lista opracowana przez tych autorów nie jest pozbawiona mankamentów. Dotyczy to zwłaszcza, jak się wydaje, ich chwilami niedostatecznie uważnej lektury eseju Baszkiewicza. Dla przykładu, kwestię „ruchu mas” (zostanie omówiona szczegółowo w dalszej części tego rozdziału) Czarnota i Zybertowicz odnaleźli jedynie
w wywiadzie udzielonym przez Jana Baszkiewicza tygodnikowi Tu i Teraz („Teoria rewolucji…”,
dz. cyt., ss. 141-142), gdy tymczasem pisze on o tym zagadnieniu wprost w Wolności. Równości. Własności: „Dla rewolucji burżuazyjnych niewątpliwie wspólnym mianownikiem jest aktywna obecność
mas ludowych. Bez ich interwencji niemożliwa jest prawdziwa rewolucja mieszczańska”. Patrz: Jan
Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność..., dz. cyt., s. 30. Baszkiewicz sam zresztą słusznie zwrócił
uwagę na pewną – jak ją określił – „niechlujność” Czarnoty i Zybertowicza w tym względzie. Patrz:
Jan Baszkiewicz, „W sprawie teorii…”, dz. cyt., s. 146.
236 Adam Czarnota, Andrzej Zybertowicz, „Teoria rewolucji…”, dz. cyt., ss. 137-138.
235
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i reformy». Tak więc na przyczyny głębokie spojrzeć należy z perspektywy szerszej
niż to sugeruje wyżej przytoczony schemat. Rewolucja w znaczeniu węższym (pojedyncza fala w rewolucyjnym cyklu) generowana jest przez owe przyczyny głębokie, ale i wzajem wywiera na nie zazwyczaj potężny wpływ [podkr. moje – G.K.]: zmienia
stan napięć w sposobie produkcji, wpływa na układy sił społecznych, przeobraża
klasowe konflikty i sojusze. Te oddziaływania odnoszą się nie tylko do czasu trwania samej
rewolucji, ale i późniejszego przebiegu «cyklu rewolucyjnego». [podkr. moje – G.K.] To skłania do rozpatrywania problemu nie w kontekście jednej eksplozji, lecz całego cyklu237.

Korygując schemat, w jaki jego poglądy wpisali Czarnota i Zybertowicz,
Baszkiewicz wydaje się więc, po pierwsze, twierdzić, że wszystkie trzy opisane
przez nich fazy nie rozgrywają się na tym samym poziomie analizy, ale raczej
stanowią o kolejnych przejściach od poziomu najbardziej ogólnego („napięcia
i sprzeczności w całym sposobie produkcji”), przez pośredni („sytuacja rewolucyjna” czy „świadomość rewolucyjna”), aż po najbardziej konkretny: faktyczny wybuch rewolucyjny.
Po drugie natomiast, autor Wolności. Równości. Własności zgłasza co najmniej
jedną zasadniczą uwagę w kwestii proponowanych przez krytycznych czytelników jego pracy wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi fazami schematu. Baszkiewicz zauważa mianowicie, że w jego ujęciu współzależność pomiędzy elementami 1) i 2) schematu, to nie tyle wynikanie 2) z 1), co relacja
dwukierunkowa, inaczej – sprzężenie zwrotne. Wydaje się, że nie będzie nadużyciem stwierdzenie, iż poprawka ta, chociaż nie wyrażona przez jej autora explicite, ma także zastosowanie do współzależności pomiędzy punktami 2) i 3)
oraz 1) i 3).

Jan Baszkiewicz, „W sprawie teorii…”, dz. cyt., s. 143. Wyjaśnienia w tym miejscu wymaga posłużenie się przez Baszkiewicza terminami „przyczyny głębokie” oraz „przyczyn bliskie” rewolucji.
W Wolności. Równości. Własności czytamy, że „(...) można wyróżnić «głębokie» przyczyny rewolucji
burżuazyjnej pojmowanej jako zmiana formacji, zastąpienie dawnego społeczeństwa przez nowe,
kapitalistyczne. Te przyczyny dojrzewają powoli. (...) Ale to tylko podstawa do rewolucji burżuazyjnej pojętej jako długi proces łączący dialektycznie obalanie i adaptowanie, rewolucje i reformy.
W tym procesie są poszczególne eksplozje – rewolucje kruszące dawny régime. Musi dla nich istnieć
odpowiednie paliwo, owe «przyczyny bliskie» – to, co określimy dziś jako sytuację rewolucyjną.
I wreszcie musi paść iskra, która spełnia rolę zapłonu, wyzwala rewolucyjną eksplozję”. Patrz: Jan
Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność..., dz. cyt., ss. 120-121.
237
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Możemy w związku z powyższym zaprezentować dopełnioną przez uwagi
Baszkiewicza, zmodyfikowaną wersję schematu: 1) przyczyny głębokie
(po konkretyzacji: napięcia i sprzeczności w całym sposobie produkcji) ↔
2) przyczyny bliskie (sytuacja rewolucyjna + świadomość rewolucyjna + detonator) ↔ 3) rewolucja (wybuch) ↔ 1) (ponownie) przyczyny głębokie; gdzie
symbol wynikania (→) zastąpiono symbolem sprzężenia zwrotnego (↔).
Modyfikacja ta ma z punktu widzenia realizacji celu niniejszej rozprawy zasadnicze znaczenie. Dwukierunkowe relacje, sygnalizujące wzajemne oddziaływanie kolejnych elementów schematu, w praktyce bardzo utrudniają bowiem (lub wręcz uniemożliwiają) próbę wykazania takich zależności w odniesieniu do konkretnych wydarzeń historycznych238. Co więcej, zerojedynkowy
charakter takich współzależności najczęściej nie znajduje właściwego odzwierciedlenia w niedookreślonych związkach pomiędzy wydarzeniami i procesami rekonstruowanej przez badacza rzeczywistości historycznej. Pozostawia to nas de facto z listą sytuacji i zjawisk („napięcia i sprzeczności w całym
sposobie produkcji”, „sytuacja rewolucyjna”, „świadomość rewolucyjna”, itd.)
do zidentyfikowania, bez możliwości precyzyjnego rozstrzygania o relacjach
przyczynowo-skutkowych pomiędzy nimi.
Czarnoty i Zybertowicza próba syntetycznego podsumowania koncepcji
Baszkiewicza nie kończy się jednak na omówionym powyżej schemacie.
W innym miejscu artykułu piszą oni bowiem, że aby w świetle jego modelu
móc uznać, że mamy do czynienia z rewolucją burżuazyjną, trzeba również
(…) stwierdzić wystąpienie takich zjawisk jak: a) «gwałtowna zmiana w państwie»,
przerwanie ciągłości prawnej i tworzenie własnej legalności; b) «istotne przekształcenia w klasowej podstawie systemu», «zmiana w klasowym panowaniu»; c) wysuwanie zadań politycznych i socjalnych, «realistyczny projekt rewolucyjny», pojawie-

W podobnym kierunku, jak się wydaje, szły poniekąd wnioski Czarnoty i Zybertowicza, gdy –
w odniesieniu do wykraczającej poza powyższy schemat listy cech rewolucji burżuazyjnych w modelu Baszkiewicza (która zostanie omówiona poniżej) – zwracali uwagę, że „[n]ie jest (…) jasne,
jakiego rodzaju powiązania zachodzą między tymi zjawiskami [cechami – G.K.] na gruncie kategorii
rewolucji; czy niektóre z nich nie winny być traktowane jako pochodne wobec innych. (…) [Baszkiewicz] tych wątpliwości nie rozstrzyga”. Adam Czarnota, Andrzej Zybertowicz, „Teoria rewolucji…”, dz. cyt., s. 141.
238

87

nie się «alternatywy dla społecznego status quo»; d) «umiejętność organizowania
zdobytego terenu» [przez rewolucjonistów – G.K.]239.

I dalej:
Rzecz komplikuje się jeszcze bardziej, gdy (…) zajrzymy do rozmowy przeprowadzonej z autorem [Wolności. Równości. Własności] (…) w tygodniku «Tu i Teraz»240.
J. Baszkiewicz stwierdził tam m.in.: e) «prawdziwa rewolucja nie może się dokonać
bez jakiegoś ruchu mas»; f) «rewolucja jest kompletną zmianą systemu politycznego
i systemu społecznego w połączeniu ze zmianą substratu klasowego władzy»;
g) «pierwszym przejawem rewolucji jest zmiana person, zmiana ekip. Bez tego
o rewolucji nie ma mowy». Punkt f) można by potraktować jako wyrażenie innymi
słowy punktu b) [z poprzednio przytoczonego fragmentu – G.K.] (…). W punktach e) i g) są natomiast przedstawione elementy całkiem nowe w stosunku do charakterystyki zawartej w książce 241.

Próbując podsumować poglądy Baszkiewicza na rewolucje burżuazyjne,
Czarnota i Zybertowicz podnoszą również dwa zasadnicze problemy wymagające rozwiązania. Pierwszy z nich wynika implicite z przytoczonego powyżej
fragmentu artykułu („Punkt f) można by potraktować jako wyrażenie innymi
słowy punktu b)”) i sprowadza się do konieczności udzielenia odpowiedzi
na pytanie: ile cech rewolucji burżuazyjnych uwzględnia Baszkiewicz w swoim
modelu? Drugi, równie istotny, jest natomiast natury metodycznej – autorzy
recenzji pytają: „(…) czy dopiero łączne [podkr. A. Cz. i A. Z.] wystąpienie
wyliczonych zjawisk jest rewolucją [burżuazyjną], czy też wystarczy zajście
tylko niektórych z nich”242.
Rozstrzyganie tych kwestii zacznijmy od wymienienia wszystkich kryteriów,
jakie padły w przytoczonych wyżej fragmentach, tym razem dzieląc je na takie, które umownie nazwiemy ogólnymi (podstawowymi), czyli wynikające
ze schematu przyczyn rewolucji burżuazyjnych (będą to: (i) napięcia i sprzeczności w (całym) sposobie produkcji; (ii) sytuacja rewolucyjna; (iii) świadomość
Adam Czarnota, Andrzej Zybertowicz, „Teoria rewolucji…”, dz. cyt., s. 141.
Jan Baszkiewicz, Zbysław Rykowski, Wiesław Władyka, „Sztuka stosowana. O rewolucji i reformie z profesorem Janem Baszkiewiczem rozmawiają Zbysław Rykowski i Wiesław Władyka”,
Tu i Teraz, nr 28, 8 grudnia 1982, ss. 1, 4.
241 Tamże, ss. 141-142. O tym, że w przypadku „punktu e)” nie jest to uzasadnione stwierdzenie,
pisaliśmy już wcześniej w niniejszym rozdziale.
242 Adam Czarnota, Andrzej Zybertowicz, „Teoria rewolucji…”, dz. cyt., s. 141.
239
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rewolucyjna; (iv) detonator; oraz (v) wybuch rewolucyjny) jak również takie,
które dalej określać będziemy mianem szczegółowych (pomocniczych, dodatkowych).
Będą to: (vi) gwałtowna zmiana w państwie, przerwanie ciągłości prawnej
i tworzenie własnej legalności; (vii) istotne przekształcenia w klasowej podstawie systemu, zmiana w klasowym panowaniu; (viii) wysuwanie zadań politycznych i socjalnych, realistyczny projekt rewolucyjny, pojawienie się alternatywy dla społecznego status quo (krócej: projekt rewolucyjny); (ix) umiejętność
organizowania zdobytego terenu; (x) ruch (aktywność) mas; (xi) kompletna
zmiana systemu politycznego i społecznego w połączeniu ze zmianą substratu
klasowego władzy; (xii) zmiana ekip.
Chociaż Czarnoty i Zybertowicza próbę usystematyzowania cech rewolucji
burżuazyjnych w modelu Baszkiewicza trzeba uznać za dość udaną (pogląd
taki, jak już widzieliśmy, wyraził także sam Baszkiewicz), to jednak przedstawiony powyżej jej rezultat wymaga, naszym zdaniem, pewnych modyfikacji
i uzupełnień, wynikających zarówno z sugestii i wątpliwości samych jego autorów, jak również z naszych własnych studiów nad zagadnieniem. W związku z tym, w powyższej liście wprowadzamy następujące zmiany: po pierwsze,
punkt (xii) „zmiana ekip” traktować będziemy jako część punktu (vi) „gwałtowna zmiana w państwie, przerwanie ciągłości prawnej i tworzenie własnej
legalności”; po drugie, idąc za wskazówką Czarnoty i Zybertowicza, połączymy w jeden punkt – oznaczony numerem (vii) – dwa dotychczasowe, dotyczące przekształceń klasowych: vii) „istotne przekształcenia w klasowej podstawie systemu, zmiana w klasowym panowaniu” oraz (xi) „kompletna zmiana
systemu politycznego i społecznego w połączeniu ze zmianą substratu klasowego władzy”; wreszcie po trzecie, punkt ix) „umiejętność organizowania
zdobytego terenu” zostanie omówiony jako część szerszego zjawiska, obszernie opisanego przez Baszkiewicza w Wolności. Równości. Własności, otrzymując
w związku z tym nowe podsumowanie: „hegemonia burżuazji”.
W rezultacie uzyskujemy listę dziesięciu cech rewolucji burżuazyjnych, którą
jednak dodatkowo rozszerzymy o kolejne – poza wspomnianą powyżej „hegemonią burżuazji”, zastępującą wcześniejszy punkt ix) – które nie znalazły
się w rozważaniach Czarnoty i Zybertowicza, ale naszym zdaniem są warte
uwzględnienia. Zaliczają się do nich (wszystkie określenia pochodzą z Wolno-
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ści. Równości. Własności243): (xi) inteligencki sztab rewolucji; (xii) czynnik zewnętrzny – współistnienie i doniosłość problemu narodowego; (xiii) idea
i praktyka dokańczania rewolucji (w tym rola propagandy); (xiv) kult lidera;
(xv) terror ekonomiczny; oraz (xvi) kwestia religii i reakcyjna rola kleru 244.
Przy tym wynikające z nich potencjalnie kryteria przynależności wydarzeń
do kategorii rewolucji burżuazyjnych będą bez wyjątku (jako nienależące
do omówionego wcześniej schematu) zaliczać się do wyodrębnionej przez nas
powyżej grupy cech „szczegółowych”.
W ten sposób udzielamy własnej odpowiedzi na pierwsze z postawionych
przez Czarnotę i Zybertowicza pytań – dotyczące ostatecznej liczby cech rewolucji burżuazyjnych w modelu autora Wolności. Równości. Własności. Jeśli
chodzi natomiast o drugie wyartykułowane przez krytycznych recenzentów
tego eseju pytanie: o (roz)łączność kryteriów, czyli, innymi słowy, które cechy
w koncepcji Baszkiewicza (i dlaczego) należy uważać za niezbędnie obecne,
by można było w danym przypadku mówić o rewolucji burżuazyjnej, to odpowiedź na nie zawiera się już implicite w przedstawionym powyżej przez nas
podziale tych cech na „ogólne” i „szczegółowe”.
Do pierwszej z tych grup zaliczają się cechy, którymi, naszym zdaniem, proces lub wydarzenie historyczne musi koniecznie charakteryzować się, aby można było określić je mianem rewolucji burżuazyjnej w sensie Jana Baszkiewicza.
Jest to założenie oczywiste biorąc pod uwagę, iż w kategorii czynników „podstawowych” znajdują się, z jednej strony, fundamentalne przyczyny, bez których do rewolucji burżuazyjnej dojść – w świetle modelu Baszkiewicza – nie
może, a z drugiej: także sam wybuch rewolucyjny, czyli pojedyncze wydarzenie, któremu przypisujemy miano rewolucji. Odnosząc się natomiast do kwestii (roz)łączności, przyjmiemy, że cechy z listy podstawowych muszą wystąpić wszystkie (łącznie), inaczej bowiem omówiony powyżej schemat, z którego wynikają, pozostałby niepełny (niedomknięty).
Z drugiej natomiast strony, do grupy cech szczegółowych zaliczamy takie,
które – naszym zdaniem – mogą, ale niekoniecznie muszą zostać zidentyfiJan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt., w wielu miejscach.
Cała zastosowana numeracja ma jedynie charakter porządkujący i w żadnym wypadku nie oznacza następowania po sobie lub hierarchii ważności cech. W związku z tym także ich omawianie –
w dalszej części rozdziału – nie będzie związane przedstawioną w niniejszym punkcie kolejnością.
243
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kowane, abyśmy mogli mówić o rewolucji burżuazyjnej w świetle modelu
Baszkiewicza. Wynika to wprost z lektury Wolności. Równości. Własności, gdzie,
jak zobaczymy dalej w niniejszym rozdziale, jej autor wielokrotnie podkreśla,
że każde z tych kryteriów z osobna nie warunkuje uznania wydarzenia za rewolucję burżuazyjną245. Odnosić się to będzie zwłaszcza do (omówionych
pokrótce we Wstępie) rewolucji „odgórnych”, w przypadku których część
cech „pomocniczych”, jak choćby „aktywność mas ludowych”, w oczywisty
sposób nie znajdzie zastosowania. Uwaga ta może przy tym okazać się szczególnie istotna z punktu widzenia realizacji celu rozprawy, biorąc pod uwagę,
że – jak już sygnalizowaliśmy – nierzadkie w literaturze jest rozpatrywanie
polskiej transformacji systemowej 1989 r. właśnie w kategoriach rewolucji
„od góry”.
Na zakończenie rozważań w tym punkcie musimy podnieść jeszcze jedną,
niezwykle istotną kwestię. Jak już wyjaśnialiśmy, model Baszkiewicza jest konsekwencjonalistyczny, co oznacza, że podstawowym warunkiem – poprzedzającym wszystkie opisane w niniejszym rozdziale – uznania rewolucji za burżuazyjną jest w nim rezultat takiej rewolucji, który musi „wyrażać potrzeby rozwoju kapitalizmu”. Rodzi to jednak pytanie: jak zasada ta współgra z opisaną
powyżej listą cech, z których żadna bezpośrednio nie odwołuje się do wydarzeń bądź zjawisk, które jednoznacznie wskazywałyby na kapitalistyczny charakter skutków wynikających z ich wystąpienia? W świetle treści prac Baszkiewicza, jedyną możliwą odpowiedzią wydaje się być uznanie za konieczne
jednoczesności występowania obydwu tych elementów: zarówno cech, jak również przejścia do (w kierunku) kapitalizmu. Inaczej rzecz ujmując: gdy rewolucja wykazuje wszystkie omówione w niniejszym rozdziale cechy, ale jej ostatecznym rezultatem jest, na przykład, socjalizm, to nie jest ona burżuazyjna
w ujęciu Jana Baszkiewicza 246.

Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt., w wielu miejscach.
Można oczywiście wyobrazić sobie również hipotetyczny przypadek odwrotny, czyli gdy rewolucja prowadzi do kapitalizmu, ale nie wykazuje żadnej z wymienionych cech. W praktyce niezwykle
trudno byłoby jednak wskazać w historii na taką sytuację, w której doszło do rewolucyjnej zmiany
systemowej przy nieobecności przynajmniej głównych kategorii omówionych w niniejszym rozdziale.
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2. Napięcia i sprzeczności w sposobie produkcji oraz sytuacja rewolucyjna
Szczegółowość omówienia charakterystyk szesnastu zidentyfikowanych przez
nas w poprzednim punkcie cech rewolucji burżuazyjnych będzie w sposób
oczywisty zróżnicowana. Niektóre, za Baszkiewiczem, uznamy za niewymagające bardziej obszernego komentarza, podczas gdy innym będziemy musieli
poświęcić więcej miejsca. Do tej drugiej kategorii zalicza się bez wątpienia
punkt: „napięcia i sprzeczności w (całym) sposobie produkcji”.
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że w swoich pracach poświęconych rewolucjom burżuazyjnym Jan Baszkiewicz nie wyjaśnia jak rozumie
termin „sposób produkcji” oraz co oznaczać mają „napięcia i sprzeczności”
w nim występujące, ograniczając się co najwyżej do bardzo ogólnych uwag
w rodzaju: „(…) dojrzewanie układu kapitalistycznego w obrębie dawnego
społeczeństwa stwarza napięcia i sprzeczności w całym sposobie produkcji”247. W związku z tym – w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że Wolność.
Równość. Własność jest, jak już wyjaśniliśmy, syntezą poglądów klasyków marksizmu – przyjmiemy, iż autor ten posługiwał się tymi kategoriami w znaczeniach, jakie nadawali im przede wszystkim Karol Marks i Fryderyk Engels.
Pierwszy z wymienionych – we fragmencie Przyczynku do krytyki ekonomii politycznej, który, jak twierdzi Susan Himmelweit, jest „słynny” w dyskutowanym
tutaj kontekście248 – wyjaśniał, że
[w] społecznym wytwarzaniu swego życia ludzie wchodzą w określone, konieczne,
niezależne od ich woli stosunki, stosunki produkcji, które odpowiadają określonemu szczeblowi rozwoju ich materialnych sił wytwórczych. Całokształt tych stosunków produkcji stanowi ekonomiczną strukturę społeczeństwa, realną podstawę,
na której wznosi się nadbudowa prawna i polityczna i której odpowiadają określone
formy świadomości społecznej. Sposób produkcji życia materialnego [podkr. moje –
G.K.] warunkuje społeczny, polityczny i duchowy proces życia w ogóle. Nie świadomość ludzi określa ich byt, lecz przeciwnie, ich byt społeczny określa ich świadomość. Na określonym szczeblu swego rozwoju materialne siły wytwórcze społeczeństwa popadają w sprzeczność z istniejącymi stosunkami produkcji, lub –
co jest tylko prawnym tego wyrazem – ze stosunkami własności, w obrębie których się dotąd rozwijały [podkr. moje – G.K.]. Z form rozwoju sił wytwórczych stosunki
Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt., s. 121.
Susan Himmelweit, „Mode of Production”, [w:] Tom Bottomore i in. (red.), A Dictionary…,
dz. cyt., s. 379.
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te zamieniają się w ich kajdany. Wówczas następuje epoka rewolucji socjalnej. Wraz
ze zmianą podłoża ekonomicznego odbywa się szybciej lub wolniej przewrót w całej olbrzymiej nadbudowie. (…) W grubszych zarysach można określić azjatycki, antyczny,
feudalny i nowożytny burżuazyjny sposób produkcji, jako progresywne epoki ekonomicznej formacji społecznej [podkr. moje – G.K.]249.

W przytoczonym fragmencie widać zatem, po pierwsze, że według Marksa
sprzeczności narastające w sposobie produkcji – pomiędzy materialnymi siłami wytwórczymi społeczeństwa a istniejącymi stosunkami produkcji bądź,
bardziej konkretnie, stosunkami własności, w których obrębie się dotąd rozwijały – prowadzą do „epoki rewolucji socjalnej”, ale również, po drugie,
że mamy w tym wypadku do czynienia z procesem długotrwałym, wieloaspektowym i na szeroką skalę. Rozwinięcie powyższej argumentacji znaleźć
można u Engelsa, który swoje rozważania w Anty-Dühringu odniósł zarówno
do (faktycznego) przejścia od feudalizmu do kapitalizmu, jak i (potencjalnego)
– od kapitalizmu do socjalizmu:
(…) nowe siły wytwórcze mogą być zachowane i dalej rozwijane tylko przez wprowadzenie nowego sposobu produkcji [podkr. moje – G.K.], odpowiadającego ich obecnemu stopniowi rozwoju; walka między dwiema klasami [podkr. moje – G.K.], wytworzonymi przez dotychczasowy sposób produkcji i wciąż przezeń odtwarzanymi,
w coraz ostrzejszym przeciwieństwie, ogarnęła wszystkie kraje cywilizowane i staje
się z dnia na dzień zacieklejsza250.

Wskazuje on zatem na walkę klas jako przejaw dyskutowanych tutaj sprzeczności251. Istnieją przesłanki by uznać, że Baszkiewicz podzielał ten pogląd.
Karol Marks, Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, [w:] Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzieła,
t. 13, tłum. S. Filmus i in., Książka i Wiedza, Warszawa 1966, ss. 9-10.
250 Fryderyk Engels, „Anty-Dühring”. Przewrót w nauce dokonany przez pana Eugeniusza Dühringa,
[w:] Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzieła, t. 20, tłum. P. Hoffmann, T. Zabłudowski, Książka
i Wiedza, Warszawa 1972, ss. 296-297.
251 Podobną sugestię, choć nie explicite, wyraził Karol Marks we fragmencie trzeciego tomu Kapitału,
który Himmelweit określa mianem „roboczej definicji «sposobu produkcji»”, którą „chętnie akceptują wszystkie strony debaty” na ten temat (patrz: Susan Himmelweit, „Mode of Production”,
dz. cyt., s. 381.). Marks pisze tam, że „[s]pecyficzną formę ekonomiczną, w której nieopłaconą
pracę dodatkową wyciska się z bezpośrednich producentów, określa stosunek panowania i niewoli,
stosunek, który wyrasta bezpośrednio z samej produkcji i z kolei wywiera na nią określający wpływ.
Ale na tym opiera się cała struktura społeczności ekonomicznej wyrastającej z samych stosunków
produkcji, a tym samym także jej specyficzny kształt polityczny. Bezpośredni stosunek właścicieli warunków produkcji do bezpośrednich producentów [podkr. moje – G.K.] – stosunek, którego każdorazowa
forma odpowiada stale w sposób naturalny określonemu stopniowi rozwoju sposobu pracy, a więc
249
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W Wolności. Równości. Własności czytamy na przykład, że to „(…) układ sił klasowych, zmieniający się wraz z ekonomicznym rozwojem [podkr. moje – G.K.] – rewolucja przemysłowa ma tu znaczenie pierwszoplanowe – determinuje przeobrażenia kapitalistyczne w drodze rewolucji (…)”252.
W innym miejscu polemiki z Dühringiem Engels zauważa natomiast, że stanowiąca istotę napięć w sposobie produkcji „[s]przeczność między społeczną
produkcją a kapitalistycznym zawłaszczaniem ujawnia się w kryzysach z gwałtowną siłą [podkr. moje – G.K.] (…) sposób produkcji buntuje się przeciw sposobowi wymiany, siły wytwórcze buntują się przeciw sposobowi produkcji,
który do nich nie dorósł”253. Sprzecznościami w sposobie produkcji wyjaśniona jest zatem w tym miejscu nie tylko nieuchronność rewolucji, ale także
kryzysy gospodarcze. Co jednak kluczowe, możliwe jest, jak się wydaje, odwrócenie argumentu zawartego w przywołanym powyżej fragmencie, by na tej
podstawie uznać, że kryzys społeczno-ekonomiczny w danym sposobie produkcji świadczy o występujących w nim sprzecznościach i napięciach.
Przedstawione fragmenty prac klasyków marksizmu wskazują więc, naszym
zdaniem, na dwie możliwe manifestacje (konkretyzacje) prowadzących do rewolucji „napięć i sprzeczności w sposobie produkcji”, to jest na walkę klas,
ogniskującą się w konfliktach o podłożu ekonomicznym, oraz na poważny
(chroniczny) kryzys społeczno-gospodarczy. Konstatacja powyższa wymaga
jednak pewnego komentarza.
Kwestia tego, czym jest „sposób produkcji” i do jakich historycznych systemów społeczno-gospodarczych termin ten może być stosowany, jest
we współczesnej literaturze marksistowskiej przedmiotem kontrowersji, których omówienie bez wątpienia wykracza poza tematykę i objętość niniejszej
rozprawy254. Zauważmy więc jedynie, że w literaturze tej istnieją przekonujące
stanowiska, zgodnie z którymi za sposób produkcji nie możemy uznawać sysi jej społecznej sile wytwórczej – oto w czym odkrywamy zawsze najgłębszą tajemnicę, utajoną
podstawę całej konstrukcji (…)”. Patrz: Karol Marks, Kapitał, t. 3, księga 3, [w:] Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzieła, t. 25, cz. 2, Książka i Wiedza, Warszawa 1984, s. 515.
252 Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt., s. 121.
253 Fryderyk Engels, „Anty-Dühring”…, dz. cyt., s. 308.
254 Główne stanowiska w tej kwestii relacjonuje Susan Himmelweit („Modes of Production”,
dz. cyt.).
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temu funkcjonującego przez kilkadziesiąt lat w Związku Radzieckim i krajach
Bloku Wschodniego, określanego przez nas mianem realnego socjalizmu. Dla
przykładu, Zbigniew Marcin Kowalewski, przedstawiając własną definicję
sposobu produkcji255, stwierdza również, że „(…) utrzymujący się w (…) [realnym socjalizmie] sposób wyzysku [podkr. moje – G.K.] nie stanowi[ł] żadnego
względnie stabilnego i trwałego sposobu produkcji [podkr. moje – G.K.]”256, by dalej
w następujący sposób rozwinąć tę myśl:
Żadna «nowa forma społeczeństwa klasowego», jaka pojawiła się kiedykolwiek
w dziejach, nie utrzymywała się zaledwie przez kilkadziesiąt lat. Już sama krótkotrwałość, a także radykalna niestabilność tej «nowej formy» [czyli realnego socjalizmu – G.K.], świadczy o tym, że w ZSRR, a następnie w bloku radzieckim ani nie powstał żaden nowy sposób produkcji [podkr. moje – G.K.] (np. w rodzaju enigmatycznego «kolektywizmu biurokratycznego»), ani w żadnej formie nie odrodził się stary [podkr.
moje – G.K.] (w rodzaju chimerycznego «kapitalizmu państwowego» w jego rozmaitych odmianach teoretycznych)257.

Uwagi powyższe wydają się mieć duże znaczenie w kontekście realizacji celu
rozprawy. We Wstępie sygnalizowaliśmy, że w przypadku niektórych z wykorzystywanych przez nas terminów marksistowskich, ze względu na specyfikę
niniejszego badania (próba zastosowania modelu Baszkiewicza do analizy poglądów Kowalika na przejście od realnego socjalizmu do kapitalizmu) może zaistnieć potrzeba ich uściślenia bądź zmiany. Wobec powyższych uwag Kowalewskiego jest bardzo możliwe, że w przypadku „sposobu produkcji” mamy
do czynienia z taką właśnie koniecznością258. Z drugiej jednak strony, przywo„(…) sposób produkcji jest jednością stosunków produkcji i sił wytwórczych. (…) wszystkie
(antagonistyczne) sposoby produkcji są pewnymi sposobami wyzysku, natomiast nie wszystkie
sposoby wyzysku są sposobami produkcji – tylko bardzo nieliczne. Dany sposób wyzysku jest zarazem sposobem produkcji tylko wtedy, gdy odpowiadające mu stosunki wyzysku i siły wytwórcze
stanowią jedność. To znaczy wtedy, gdy procesy pracy, a wraz z nimi siły wytwórcze (moce produkcyjne pracy społecznej), w tym siła robocza bezpośrednich wytwórców (ich zdolność do pracy),
są formalnie i realnie podporządkowane stosunkom wyzysku”. Patrz: Zbigniew Marcin Kowalewski, „Robotnicy i biurokraci. Jak w bloku radzieckim ukształtowały się i funkcjonowały stosunki
wyzysku”, [w:] Michał Siermiński, Pęknięta „Solidarność”. Inteligencja opozycyjna a robotnicy 1964-1981,
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2020, ss. 414-415.
256 Zbigniew Marcin Kowalewski, „Robotnicy i biurokraci…”, dz. cyt., s. 356.
257 Tamże, ss. 409-410. Rozwinięcie poglądów tego autora w dyskutowanej kwestii zostanie przedstawione bardziej obszernie w Podsumowaniu rozprawy.
258 Warto zauważyć, że – jak się wydaje – ani Tadeusz Kowalik, ani Jan Baszkiewicz, nigdzie
w swoich pracach nie stosują terminu „sposób produkcji” w odniesieniu do realnego socjalizmu.
255
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łane powyżej zastrzeżenia nie wydają się odnosić do zidentyfikowanych przez
nas w pismach klasyków marksizmu przejawów napięć i sprzeczności.
W związku z tym w dalszych rozważaniach poszukiwać będziemy w pracach
Kowalika opisów walki klas i kryzysu społeczno-gospodarczego w realnym
socjalizmie, ignorując kwestię, czy ten ostatni był sposobem produkcji czy też
nie. Dla zachowania większej precyzji terminologicznej zrezygnujemy jednocześnie z pisania o „sposobie produkcji”, odnosząc się odtąd w kontekście
niniejszego punktu do „napięć i sprzeczności w funkcjonowaniu całego systemu społeczno-gospodarczego”.
***
Innym podstawowym kryterium pozwalającym na zidentyfikowanie rewolucji
burżuazyjnych w ujęciu Baszkiewicza jest wystąpienie „sytuacji rewolucyjnej”.
Omawiając to zagadnienie, autor Wolności. Równości. Własności w pierwszej kolejności wskazuje na nierozerwalny związek pomiędzy taką sytuacją a projektem rewolucyjnym oraz ruchem (aktywnością) mas (zostaną one omówione
w dalszej części rozdziału). Następnie zwraca on uwagę, że chociaż rewolucja
bez sytuacji rewolucyjnej jest niemożliwa, to jednak nie każda taka sytuacja
musi koniecznie doprowadzić do wybuchu rewolucji 259. Wreszcie, Baszkiewicz wskazuje na trzy przejawy sytuacji rewolucyjnej: „kryzys polityczny [podkr.
moje – G.K.] – «prawdziwą dezorganizację rządu», «zamieszanie w rządzie»,
«rozpaczliwą sytuację rządu» – oraz kryzys społeczny [podkr. moje – G.K.],
[a także] (…) znaczny wzrost aktywności mas [podkr. moje – G.K.]”260. Wszystkie one wymagają pewnego komentarza.
Jeśli chodzi o kryzys polityczny, to, zdaniem autora Wolności. Równości. Własności, jest on

„Sytuacja rewolucyjna nie przesądza (…) o sukcesie rewolucji; jest koniecznym warunkiem wybuchu rewolucji, ale nie daje żadnej gwarancji jej zwycięstwa. «Nie było, nie ma nie będzie i nie
może być takich rewolucji, które nie ryzykowałyby, że poniosą klęskę». O sukcesie rewolucji nie
decyduje bynajmniej tylko sytuacja wyjściowa, ale i dynamika procesu rewolucyjnego, zmiany
w układzie sił, dojrzewanie całych grup i klas społecznych, ich rosnące doświadczenie, ale też ich
rosnące znużenie, ich polityczne słabości, ich błędy i zdrady”. Patrz: Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt., s. 122.
260 Tamże, ss. 121-122.
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(…) nieodłącznym składnikiem sytuacji rewolucyjnej i polega na położeniu patowym, to jest zablokowaniu instytucji politycznych, na bankructwie polityki klas rządzących, załamywaniu się respektu dla «normalnych» reguł politycznych, na gwałtownych sporach wśród elity władzy – i szerzej, wśród klas posiadających – wokół
potrzeby reform, ich tempa, ich rozmiaru261.

Na kryzys społeczny natomiast, składają się, w opinii Baszkiewicza, „poczucie
uciemiężenia lub odruchy żywiołowego protestu przeciw niemu”, jak bowiem
zwraca uwagę, „[w]zrost ucisku, nędzy, poczucia beznadziejności położenia
i frustracji idzie w parze z polityzacją mas. Następuje powiązanie rewindykacji
socjalnych z politycznymi. (...) Kryzys społeczny w sytuacji rewolucyjnej
to nie zwykłe poczucie niedoli, poruszenia właściwe tej sytuacji nie są zwyczajnymi «zamieszkami głodowymi». Nawet nędza się wówczas upolityczniała”262.
Wreszcie, „aktywność mas”, której wzrostu należy zdaniem Baszkiewicza
oczekiwać w ramach sytuacji rewolucyjnej, nie musi wcale przejawiać się
w czynnym oporze wobec władzy. Przeciwnie
(...) w procesie rewolucyjnym (...) opór bierny odgrywa niemałą rolę [i] może być ważnym
składnikiem sytuacji rewolucyjnej [podkr. moje – G.K.]. Nie chodzi tu jedynie o odmowę aprobaty dla istniejących instytucji, ale także o odmowę wykonywania rozkazów
władzy. (…) Marks [w kontekście Wiosny Ludów w Niemczech – G.K.] wiązał
wielkie nadzieje z uchwałą pruskiego Zgromadzenia (15 XI 1848), by ludność Prus
odmówiła rządowi płacenia podatków. Nazwał to nawet «sposobem burżuazyjnym» walki z reakcją i wierzył w jego skuteczność263.

Następnie autor Wolności. Równości. Własności omawia procesy i zjawiska, które
mogą w jego opinii prowadzić do wystąpienia tak scharakteryzowanej sytuacji
rewolucyjnej. Pierwszym z nich jest, jak zauważa (chociaż nie explicite), nie tyle
„bezwzględna” nędza mas, co raczej nierówności społeczne, zwłaszcza gdy
systematycznie rosną:
Jak to się dzieje, że długotrwałe frustracje społeczne zawęźlają się wreszcie w sytuację rewolucyjną? Bardzo często wyrasta ona z gwałtownego kryzysu ekonomicznego. (...) [Jednak] Crane Brinton twierdził, że nędza ekonomiczna nie jest koniecznym symptomem sytuacji rewolucyjnej, chociaż może jej towarzyszyć. Łatwiej
Tamże, ss. 128-129.
Tamże, s. 128.
263 Tamże, s. 243.
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się zgodzić, że nie zawsze symptomem tej sytuacji jest kryzys ekonomiczny. Czymże
jest bowiem dobra koniunktura, dla kogo jest ona dobra? Owszem, sprzyja ona burżuazji
i umacnia ją; ale może pogarszać wydatnie położenie ludzi utrzymujących się z płacy roboczej
(…) [podkr. moje – G.K.]. Nawet w okresach dobrej koniunktury nie brakuje więc
nędzy i głębokiej frustracji264.

Innym potencjalnym źródłem sytuacji rewolucyjnej może być, według Baszkiewicza, „finansowe bankructwo państwa”. Posługując się przykładem późnego feudalizmu zwraca on uwagę, że w „epoce nowożytnej potrzeby i koszty
utrzymania państwa rosną nieustannie, ale zazwyczaj to na «stan trzeci», burżuazję i chłopstwo, spada główny ciężar presji fiskalnej (…)”. Jednak
„(…) możliwości płatnicze tych klas potencjalnie rewolucyjnych (…) są tak samo ograniczone, jak i ich cierpliwość [podkr. moje – G.K.]. Rząd wzięty w dwa ognie pomiędzy swe klasowe związki z uprzywilejowanymi, które mu nie pozwalają ich
obciążać, i swoje potrzeby, których stan trzeci zaspokajać w pełni nie może
i nie chce – taki rząd staje w położeniu bez wyjścia”265.
Natomiast przyczynami stanowiącego o sytuacji rewolucyjnej kryzysu politycznego mogą być, zdaniem autora Wolności. Równości. Własności: „kryzys
na szczycie władzy” (np. dynastyczny), „skutki wojny” (zwłaszcza przegranej:
„(...) mo-bilizuje też przegrana wojna narodowego ciemięzcy: klęski Austriaków pod Magenta [sic!] i pod Solferino (1859) spowodowały rewolucję
w kontrolowanych przez nich państewkach środkowowłoskich”), wreszcie
szczególne natężenie „(…) korupcji, pogardy dla reguł przyzwoitości i dla
opinii publicznej wśród rządzącej elity” 266.
Na koniec swoich rozważań o sytuacji rewolucyjnej, do wszystkich już omówionych Baszkiewicz dodaje jeszcze jeden element, w dodatku, jak twierdzi,
warunkujący pozostałe:
Wszelako różne przejawy kryzysu społecznego i politycznego – klęski ekonomiczne, bankructwa skarbu, przegrane wojny, korupcja władzy itd. – nie muszą przecież
być wstępem do sytuacji rewolucyjnej. Nie staną się nim, jeżeli elity rządzące i klasy, które za nimi stoją, nie zatraciły zdolności odpowiadania na wyzwanie. Toteż

Tamże, s. 127.
Tamże, s. 129.
266 Tamże, ss. 129-130.
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kluczowym zagadnieniem jest tu impotencja reformatorska sił dawnego porządku w obliczu stanów kryzysowych [podkr. moje – G.K.]267.

3. Świadomość rewolucyjna, gwałtowna zmiana w państwie, detonator i wybuch
Kolejnym z podstawowych kryteriów zaliczenia wydarzenia (bądź zespołu
wydarzeń) do kategorii rewolucji burżuazyjnych jest w modelu Baszkiewicza
świadomość rewolucyjna268. Autor Wolności. Równości. Własności podkreśla
wręcz, że jeśli wielkie siły społeczne nie zdobyły świadomości rewolucyjnej,
to „[s]ytuacja rewolucyjna nie przekroczy progu rewolucji”. Definiuje on taką
świadomość jako „gotowość i zdolność do rewolucyjnych akcji masowych”,
zaznaczając przy tym, że formuje się ona „na glebie doświadczeń wielkich
grup i klas społecznych”269. Następnie wyjaśnia, że
[ś]wiadomość rewolucyjna wyraża się w uznaniu, że «utrwalony ład» jest z gruntu
zły. Nie w tym rzecz, iż rządzący naruszają reguły prawa czy moralności, ale w tym,
że porządek społeczny uległ kompletnej degeneracji. Jest to taki stan, z którego należy wyjść bez względu na ryzyko tego exodusu, tak jak się ucieka z miasta zadżumionych lub z domu ogarniętego pożarem. (...) Nie ma to jednak być ucieczka donikąd, bez zastanawiania się, czy inne społeczeństwo jest w ogóle możliwe. Świadomość rewolucyjna stanowi triumf myślenia alternatywnego: ludzie przestają sądzić, że rzeczywistość, w której dotąd żyją, jest «naturalna», jest «najlepszym z możliwych światów». Toruje sobie drogę przeświadczenie, że inne społeczeństwo jest możliwe,
że ludzie nie muszą powtarzać przez wieki tych samych reguł, gestów, zachowań. Że mają oni
wpływ na społeczne instytucje, których gruntowne przeobrażenie jest w zasięgu ludzkich możliwości [podkr. moje – G.K.]. Oczywiście, by zburzyć dawny dom niewoli, nie trzeba
mieć planów nowej budowli, ale świadomość rewolucyjna nie jest zorientowana
tylko na destrukcję. Zniszczenie starego więzienia to tylko połowa pracy i czasami
wcale nie najtrudniejsza270.

Zagadnieniu świadomości rewolucyjnej Baszkiewicz poświęcił również miejsce w polemice z Czarnotą i Zybertowiczem, podchodząc już jednak do tego
problemu z, jak się wydaje, o wiele bardziej krytycznym nastawieniem:
Tamże., ss. 130-131.
Rezygnujemy tutaj, ze względu na poboczność tego problemu względem celu naszej rozprawy,
z rozważań w kwestii tego, jak ma się „świadomość rewolucyjna” do „świadomości klasowej”.
Zwięzłe wprowadzenie do marksistowskiego rozumienia tej drugiej znaleźć można na przykład
w: Iring Fetscher, „Class Consciousness”, [w:] Tom Bottomore i in. (red.), A Dictionary…, dz. cyt.,
ss. 89-91.
269 Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt., s. 135.
270 Tamże, ss. 136-137.
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(…) świadomość rewolucyjna zachowuje wielką dozę niezależności od procesów
długiego trwania, składających się na przyczyny głębokie społecznej transformacji.
Świadomości tej właściwe jest przecenianie solidarności, braterstwa, harmonii dążeń i interesów rewolucyjnej wspólnoty, (...) agregatu «MY». Gwałtownej delegitymizacji panującego ładu społecznego towarzyszy często przeświadczenie, iż zły reżim winien jest «wszystkiemu» (z załamaniem się koniunktury ekonomicznej czy
równowagi demograficznej włącznie). Świadomość rewolucyjna śmiało przekracza
wszelkie bariery możliwości. Następuje gwałtowny przeskok od poczucia bezradności i bezsilności do przekonania o niemal nieograniczonym wpływie, jaki
«MY» mamy na socjopolityczną rzeczywistość. Wystarczy jeszcze tylko jeden wysiłek...271

Jeżeli chodzi o „detonator” prowadzący do rewolucyjnego wybuchu, to Baszkiewicz definiuje go jako „[p]rzekroczenie progu między sytuacją rewolucyjną
i rewolucją, chwilę, gdy stara nadbudowa «pęka»”272, by następnie dodać,
że Lenin określał to przekroczenie mianem „momentu rewolucyjnego”273. Jak
twierdzi autor Wolności. Równości. Własności, w większości przypadków możliwe
jest odtworzenie „modelowego scenariusza” takiego momentu:
Detonatorem rewolucji staje się manifestacja ludowa w stolicy, zbrojna lub pokojowa, mniej lub bardziej wyraźnie inspirowana przez ruch polityczny burżuazji, ale
wyrosła z rozdrażnienia mas. Manifestacja napotyka na zbrojną reakcję wojska
i policji, następuje strzelanina, a nieraz i masakra, czasem budowanie barykad,
szturm na punkty strategiczne miasta... Najkorzystniejszy przebieg wydarzeń –
to szybkie załamanie oporu ancien régime’u, zmuszenie władzy do kapitulacji lub
przepędzenie jej. (...) Inna jest sytuacja, jeśli manifestacja ludowa zostaje zmasakrowana i zmiażdżona. Mimo utrzymania stolicy w ręku rząd może stanąć w obliczu zgeneralizowanej rebelii: masakra okazuje się być zaczynem ruchu ogólnokrajowego274.

Następnie Baszkiewicz zwraca uwagę, że „[z]dumienie obserwatorów wywoływała pozorna dysproporcja między bezpośrednią przyczyną takiej nagłej
Jan Baszkiewicz, „W sprawie teorii…”, dz. cyt., ss. 144-145. Możemy jedynie przypuszczać –
biorąc pod uwagę, że, jak zauważyliśmy we Wstępie, prace Baszkiewicza poświęcone rewolucjom
burżuazyjnym wydają się być pisane pod wpływem nastrojów społeczno-politycznych Polski początku lat 80. XX w. – że rolę katalizatora poglądów autora Wolności. Równości. Własności spełniły
tutaj zarówno wydarzenia polskiego „karnawału Solidarności” lat 1980-1981, jak również stanu
wojennego.
272 Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt., s. 122.
273 Tamże.
274 Tamże, ss. 139-140.
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eksplozji i jej następstwami: często mogło się istotnie wydawać, że rewolucja
wybucha o drobnostkę”275, by swoje – bardzo krótkie – rozważania na ten
temat podsumować ważną uwagą, że „(…) niekiedy takich iskier padających
na nagromadzone prochy jest wiele i dopiero któryś z rzędu detonator wyzwala eksplozję [podkr. moje – G.K.]”276.
Wreszcie, ostatnią w modelu Jana Baszkiewicza cechą konstytutywną rewolucji burżuazyjnych z listy podstawowych jest „wybuch” (lub inaczej, niekiedy,
„eksplozja”), natomiast zestaw kryteriów pomocniczych otwiera punkt:
„gwałtowna zmiana w państwie, przerwanie ciągłości prawnej i tworzenie
własnej legalności; zmiana ekip”. Obydwie kategorie łączy naszym zdaniem
to, że autor Wolności. Równości. Własności uznaje je za na tyle proste i oczywiste,
iż nie wymagają bardziej szczegółowego rozwinięcia. I tak, na przykład, o rewolucyjnym wybuchu dowiadujemy się jedynie, że Baszkiewicz odnosi
go do „pojedynczej fali w rewolucyjnym cyklu”277, czyli że, innymi słowy,
utożsamia go z pojedynczym wydarzeniem (bądź zespołem wydarzeń), określanym jako rewolucja („W tym procesie [rewolucyjnego cyklu] są poszczególne eksplozje – rewolucje [podkr. moje – G.K.] kruszące dawny régime”278.).
Decyzja autora Wolności. Równości. Własności, by nie omawiać szczegółowo wybuchu oraz gwałtownych zmian w państwie, wydaje się słuszna, biorąc pod
uwagę, że w obydwu przypadkach rozumienie ich desygnatów jest natychmiastowe i nie generujące kontrowersji. Inaczej niż w przypadku „napięć
i sprzeczności w sposobie produkcji”, nie uważamy zatem za konieczne podejmowanie próby rozwinięcia bądź uściślenia tych cech, przechodząc bezpośrednio do omawiania kolejnych.
4. Przekształcenia w klasowej podstawie systemu i aktywność mas ludowych
Baszkiewicz niewiele uwagi poświęca „istotnym przekształceniom w klasowej
podstawie systemu, zmianie w klasowym panowaniu” czy też „kompletnej
zmianie systemu politycznego i społecznego w połączeniu ze zmianą substraTamże, s. 140.
Tamże, s. 139.
277 Jan Baszkiewicz, „W sprawie teorii…”, dz. cyt., s. 143.
278 Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt., s. 121. W tym samym miejscu eseju
Baszkiewicz określa je także po prostu mianem „rewolucji sensu stricto” (tamże).
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tu klasowego władzy”. Co ciekawe, pierwszy z powyższych elementów pochodzi w całości z jednego fragmentu Wolności. Równości. Własności, w którym
autor eseju nie tyle omawia takie przekształcenie samo w sobie, co wskazuje
na nie jako na czynnik umożliwiający rozróżnienie pomiędzy rewolucjami
a puczami bądź rewoltami:
Od rewolucji przewrót różni się brakiem istotnych przekształceń w klasowej podstawie
systemu [podkr. moje – G.K.]. (…) Pucz lub zamach stanu może (…) wywrócić
wszystkie instytucje polityczne bez zmiany w klasowym panowaniu [podkr. moje –
G.K.] (…)279.

Drugie ze wspomnianych w pierwszym zdaniu sformułowań pochodzi natomiast, jak już zostało wyjaśnione wcześniej w tym rozdziale, z bardzo krótkiej
wzmianki z wywiadu opublikowanego w tygodniku Tu i Teraz280. Uwag tych
Baszkiewicz jednak nie rozwija. W książce wyjaśnia jedynie, że idea fundamentalnych przekształceń klasowych jako warunku uznania wydarzeń za rewolucję jest już obecna w pismach klasyków marksizmu281 oraz dodaje,
że „[o]wą zmianę klasowego panowania należy (…) rozumieć szeroko [podkr. moje –
G.K.]. (…) trzeba pamiętać, że burżuazja podzielona jest na grupy i warstwy
o bardzo niejednakowym poziomie aspiracji i interesów” 282. Autor Wolności.
Równości. Własności, zostawia tym samym, jak się wydaje: celowo, bardzo duże
pole do interpretacji w tym względzie283.
Tamże, ss. 19-20.
Jan Baszkiewicz, Zbysław Rykowski, Wiesław Władyka, „Sztuka stosowana…”, dz. cyt.
281 Przytacza on w tym kontekście Engelsa („Każda prawdziwa rewolucja [...] oddaje rządy w ręce
nowej klasy i pozwala jej przekształcać społeczeństwo na swój obraz i podobieństwo”. Patrz: Fryderyk Engels, „Sprawy społeczne w Rosji”, [w:] Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzieła, t. 18, tłum.
J. Dewitz, K. Błeszczyński, Książka i Wiedza, Warszawa 1969, s. 620. Cyt. za: Jan Baszkiewicz,
Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt., s. 20) oraz Lenina: „Przejście władzy państwowej z rąk jednej
do rąk innej klasy jest pierwszą, główną, podstawową cechą rewolucji”. Patrz: Włodzimierz I. Lenin, „Listy o taktyce”, [w:] tenże, Dzieła, t. 24: kwiecień-czerwiec 1917, Książka i Wiedza, Warszawa
1952, s. 26. Cyt. za: Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt., s. 20.
282 Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt., s. 20.
283 Rozważania te Jan Baszkiewicz kontynuował w jednym ze swoich późniejszych tekstów, jednak
również tam nie zaproponował żadnego jednoznacznego rozstrzygnięcia w dyskutowanej tutaj
kwestii. Szczególną uwagę zwraca jedynie fragment, w którym autor, w oparciu o swoje odczytanie
pism Karola Marksa, wydaje się dość ściśle odróżniać klasowe „panowanie” od władzy w państwie:
„(…) klasa panująca określa «kierunek jazdy», władza «wybiera drogę». (…) Państwo urzeczywistnia
cele klasowe, ale sposoby ich realizacji muszą być przedmiotem wyboru i politycznej decyzji. Pewna elastyczność działania władzy w sferze polityki bieżącej, jej względna swoboda – także w sto279
280
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Co więcej, z innych fragmentów prac Baszkiewicza wiemy, że w jego (jak już
stwierdziliśmy: konsekwencjonalistycznym) modelu występowanie w danym
społeczeństwie burżuazji nie jest konieczne, aby zachodzącą tam rewolucję
można było określić mianem burżuazyjnej. Analizując „zmianę w klasowym
panowaniu” (bądź w „substracie klasowym władzy”) należy zatem, jak się wydaje, dopuszczać również ewentualność, że klasa ta dopiero powstaje lub
skonsoliduje się w wyniku takiej rewolucji, by następnie, w konsekwencji, objąć
wspomniane „panowanie”.
Inaczej niż w przypadku omówionej powyżej cechy (i kilku innych), kwestię
„ruchu mas” – „aktywnej obecności mas ludowych”, dla rewolucji burżuazyjnych mającej być „wspólnym mianownikiem” – Baszkiewicz opisuje obszernie. Co istotne, według autora Wolności. Równości. Własności bez zaangażowania
mas ludowych wręcz „niemożliwa jest prawdziwa rewolucja mieszczańska” 284
(lub, gdzie indziej: „Jest oczywiste, że rewolucje – także burżuazyjne – mogą
robić jedynie masy poruszane przez głębokie społeczne potrzeby” 285).
Rodzi to oczywiście natychmiast pytanie o „rewolucje odgórne”, które, jak już
pokazywaliśmy, w pełni mieszczą się w modelu Jana Baszkiewicza. Ta pozorna sprzeczność zostaje jednak usunięta, gdy uświadomimy sobie, że –
po pierwsze – Baszkiewicz pojmował „aktywność mas” niezwykle szeroko,
nie ograniczając posługiwania się tym terminem wyłącznie do przypadków
żywiołowych i burzliwych wystąpień (jak choćby te wspomniane powyżej
we fragmencie Wolności. Równości. Własności poświęconym detonatorowi), oraz
– po drugie – że niezbędność takiej aktywności odnosił on raczej do całego
„cyklu rewolucyjnego” niż pojedynczego wybuchu (którego odpowiednikiem
jest, w dyskutowanym tutaj wypadku, wydarzenie bądź zbiór wydarzeń określany mianem rewolucji „od góry”). O takim szerokim rozumieniu przez
Baszkiewicza „ruchu mas” świadczy pośrednio poniższy fragment:

sunkach z klasą panującą – jest więc po prostu warunkiem skutecznego wykonywania jej klasowych
zadań. (…) owa autonomizacja władzy nie przekreśla bynajmniej klasowego charakteru i klasowych
zadań państwa”. Patrz: Jan Baszkiewicz, „Władza państwowa i klasa panująca w teorii Karola
Marksa”, [w:] tenże, Państwo. Rewolucja. Kultura polityczna, dz. cyt., ss. 383-384.
284 Tamże, s. 30.
285 Tamże, s. 125.
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[m]asy ludowe – zwłaszcza miejskie, bardziej upolitycznione – są żywo zainteresowane, a niekiedy zafascynowane obaleniem despotyzmu, likwidacją przywilejów
stanowych, wolnościami (choć wolność ekonomiczna budzi wątpliwości i krytyki),
równością praw, także politycznych, wybieralnością władz, często wreszcie – wizją
republiki. Drobnomieszczanie i robotnicy długo wierzyli przecież, że demokracja
polityczna przyniesie rozwiązanie «kwestii socjalnej». Ba, nawet młody Marks utożsamiał powszechne głosowanie z politycznym panowaniem proletariatu, a co najmniej ludu286.

Na zasygnalizowanej powyżej przez Baszkiewicza wspólnocie wizji i interesów burżuazji (przynajmniej drobnej) i ludu pojawiały się jednak, jego zdaniem, pewne rysy:
Nie we wszystkich (...) politycznych postulatach lud mógł się spotkać z burżuazją:
wszelako w wielu kwestiach była (...) zgodność poglądów, przynajmniej formalna.
Burżuazja celowała zresztą w podstawianiu się pod pojęcie ludu i w eksploatowaniu
wątku suwerenności ludowej. Gra tymi słowami – lud, prawa ludu, zwierzchnictwo
ludu, zasady ludowe – doprowadzona była niekiedy do perfekcji: za parawanem
kryły się wszakże zwierzchnictwo burżuazji i burżuazyjne zasady. Nie wołajmy jednak od razu, jak niektórzy badacze, o kłamstwie i manipulacji: wielu działaczy rewolucji szczerze wierzyło, że są oni ludem (Robespierre: «Nie jestem obrońcą ludu,
jestem sam z ludu»)287.

Chyba najważniejsza sprzeczność w tym względzie wynikała jednak, zdaniem
autora Wolności. Równości. Własności, z faktu, że chociaż aktywność ludu była
niezbędna do przeprowadzenia rewolucji, to jednocześnie burżuazja nierzadko była aktywnością tą przerażona. Jak to ujmuje: „(...) rewolucjonista burżuazyjny oscyluje pomiędzy dwiema postawami. Liczy na siłę ludu w walce
z reakcją, nie chciałby, aby zapał rewolucyjny ludu osłabł – a jednocześnie boi
się, by żywioł ludowy nie wymknął mu się spod kontroli” 288. Następnie Baszkiewicz wyjaśnia:
Zabarwiony pogardą strach przed ludowym żywiołem wynika z mocno zakorzenionych cech burżuazyjnej mentalności. Bourgeois zwykł wydawać ludowi rozkazy,
ale nie odbierać je od niego (…). Bourgeois jest racjonalistyczny i nienawidzi tego,
co w ruchu ludowym wydaje mu się irracjonalne; jest on zwolennikiem ładu i dyscypliny, toteż boi się «rozpasanej anarchii» nieodłącznej jego zdaniem od ruchu
Tamże, ss. 146-147.
Tamże, ss. 147-148.
288 Tamże, s. 143.
286
287
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mas. Wynikają stąd ważne konsekwencje. Bourgeois pragnie jak najszybciej zamknąć
rozdział rewolucyjnego «chaosu», powrócić do stabilizacji społecznej – choćby
za cenę kompromisów z siłami dawnego porządku (w sytuacji skrajnej nawet
za cenę kapitulacji przed nimi), jeśli zaś trzeba, to oddając polityczną władzę swemu protektorowi: Wilhelmowi Orańskiemu, Cromwellowi, Bonapartemu... Póki zaś
rewolucja trwa, bourge-ois wytęża wszystkie siły, by zachować kontrolę wydarzeń289.

Dalej, bazując na wnioskach wyciągniętych z przebiegu rewolucji w krajach
niemieckich w 1848 r., Baszkiewicz wysnuwa konkluzję o istnieniu „prawidłowości” rozwoju ruchu masowego w cyklu rewolucyjnym, polegającej jego
zdaniem na tym, że ruch robotniczy z reguły kształtuje się pod wpływem ruchu „ogólnodemokratycznego”, po czym powoli się od tego ostatniego oddala290. Nie bez związku z tym pozostaje inne ważne zjawisko opisane w Wolności. Równości. Własności – znużenie mas ludowych rewolucją:
Burżuazyjni rewolucjoniści wygłaszają tyle pięknych słów pod adresem ludu, składają mu tyle obietnic – i powtarza się to za każdym zakrętem rewolucyjnych wydarzeń. Ile razy można jednak spokojnie przyjmować kolejne rozczarowania zamiast
nagród za walkę, wysiłki i wyrzeczenia? Znużenie ludu jest tym bardziej zrozumiałe,
że wiara w możliwość natychmiastowej naprawy świata należy do bardzo trwałych składników
świadomości ludowej [podkr. moje – G.K.]291.

Wreszcie, poruszając kwestię ruchu mas, Baszkiewicz nie mógł nie odnieść się
do jednego z najważniejszych przejawów „ruchu mas” w rewolucjach burżuazyjnych – strajku politycznego:
Klasa robotnicza wnosi do cyklu rewolucji burżuazyjnych swe własne formy walki,
a przede wszystkim polityczny strajk masowy [podkr. moje – G.K.]. (…) Strajk masowy w uprzemysłowionym już kraju potrafił dezorganizować, a nawet paraliżować
funkcjonowanie państwa (produkcję, transport, zaopatrzenie, łączność). Robotniczy ruch strajkowy promieniował na strajki agrarne i w ogóle na poruszenia wsi;
naśladowany był przez różne grupy inteligenckie (strajki niektórych wolnych zawodów, strajki szkolne...). Co zaś najważniejsze, strajk polityczny nie jest najczęściej zwykłym
oporem biernym. W wielkim ruchu strajkowym pojawiają się elementy walki czynnej. Strajkujący
robotnicy nie siedzą bowiem biernie w domu: zbierają się, manifestują, ścierają się z wojskiem
i policją [podkr. moje – G.K.]292.
Tamże, s. 144.
Tamże, s. 52.
291 Tamże, s. 204.
292 Tamże, ss. 244-245.
289
290
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5. Projekt rewolucyjny, hegemonia, aspekt zewnętrzny i kwestia narodowa
Inną cechą rewolucji burżuazyjnych, która, zdaniem Jana Baszkiewicza, wymaga szerszych wyjaśnień, jest problem projektu rewolucyjnego („wysuwanie
zadań politycznych i socjalnych, realistyczny projekt rewolucyjny, pojawienie
się alternatywy dla społecznego status quo”). Konieczność ta wynika, jego zdaniem, z poziomu komplikacji zagadnienia („kwestia projektu rewolucyjnego jest
bardzo zawiła”293). Autor Wolności. Równości. Własności definiuje taki projekt
jako
wyobrażenia wielkich sił społecznych (a nie tylko jednostek) o celach, zadaniach
i granicach rewolucji. Projekt to mniej niż program, bo nie ma on tak szczegółowego, konkretnego charakteru, ale i więcej niż program, bo ogarnia rozległy horyzont,
przedstawia śmiałe alternatywy dla tego, co było294.

Następnie Baszkiewicz pokrótce omawia zasadnicze problemy, przed którymi
staje badacz podejmujący próbę dokonania jakichkolwiek uogólnień teoretycznych dotyczących takiego projektu:
Stosunkowo łatwo analizować projekt jednej rewolucji (…). Niepodobna [jednak]
sprowadzić do wspólnego mianownika projektów wszystkich rewolucji burżuazyjnych. Eksplodują one na przestrzeni czterech stuleci, w krajach o różnych tradycjach, na różnych szczeblach rozwoju stosunków kapitalistycznych i w odmiennych
kontekstach międzynarodowych. Zresztą nawet gdy się przyglądamy jednej, wybranej rewolucji – dostrzegamy wnet komplikacje. (…) różnym sytuacjom odpowiada
radykalizacja projektu rewolucyjnego lub nasilanie się jego ugodowości. Wobec pluralizmu projektów rewolucyjnych i ich zmienności wszelkie uogólnienia są jedynie bardzo przybliżone [podkr. moje – G.K.]. Do takich generalizacji zaliczyć można
na przykład tezę, że umiarkowane, liberalne skrzydło rewolucji optuje z reguły
za monarchią konstytucyjną, zaś skrzydło radykalne za demokratyczną republiką.
Ale reguła ta jest pełna wyjątków295.

Co więcej, w opinii Baszkiewicza nie można nawet stwierdzić, że wspólną cechą projektów w rewolucjach burżuazyjnych jest to, że wszystkie one sprzyjają rozwojowi kapitalistycznych stosunków. Jako przykład podaje on rewolucję
francuską, w trakcie której „(…) wielu «planistów» rewolucyjnych ani nie żyTamże, s. 38.
Tamże.
295 Tamże, ss. 222-224.
293
294
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czyło sobie, ani nawet nie przewidywało tej otchłani nędzy, wyzysku, upodlenia, którą stworzy nieskrępowany rozwój kapitalizmu” 296. Zdaniem autora
Wolności. Równości. Własności, wypływają z tego następujące wnioski:
Gdy zatem przyglądamy się różnym projektom rewolucyjnym, także tym, które
formułowała lewica radykalna i lewica skrajna – dochodzimy do wniosku, iż niezbędne jest ukazywanie dwóch stron rewolucji burżuazyjnych: rewolucja antyfeudalna nie zawsze jest zarazem rewolucją kapitalistyczną w zamyśle [podk. moje –
G.K.]. Jedynie «wobec starego feudalnego społeczeństwa obie klasy, zarówno burżuazja, jak i proletariat, stanowią nowe społeczeństwo, występują razem». Dla
wszystkich projektów wspólne są antyfeudalne treści, jakkolwiek niejednakowa jest
ich konsekwencja w odrzucaniu reżimu feudalnego lub jego reliktów. Nie wszystkie
natomiast projekty rewolucyjne są kapitalistyczne w sensie świadomego postulowania kapitalistycznego rozwoju i burżuazyjnej władzy. Bez wątpienia klasowym interesom burżuazji najlepiej
odpowiadał projekt liberalny, chociaż konieczność pozyskania mas ludowych zmuszała ją nieraz
do koncesji na rzecz programu radykalno-demokratycznego [podkr. moje – G.K.]. Ale
i w projekcie liberalnym nie zawsze od razu i w pełni wyrażało się otwarcie
ku swobodnemu kapitalistycznemu rozwojowi297.

Wśród innych elementów, które nie są wspólne dla wszystkich projektów rewolucyjnych, ale pojawiają się znacząco często, Baszkiewicz poświęca szczególną uwagę dwóm. Po pierwsze, jak twierdzi, w „(…) sferze zagadnień ustrojowo-politycznych projekty rewolucyjne formułowały powszechnie dwa postulaty: zlikwidowania despotyzmu i obalenia przywilejów stanowych [podkr. moje –
G.K.]”298. Po drugie natomiast, zwraca on uwagę, iż „status quo ante (…) [powrót do którego postulowała część przywódców rewolucji burżuazyjnych]
(…) to przeszłość mityczna lub idealizowana, co pozwala w ideę «powrotu
do źródeł» włożyć śmiałe wizje nowego i lepszego świata. W ten sposób cofanie się w daleką przeszłość oznacza w istocie totalne – i z reguły utopijne – zakwestionowanie teraźniejszości [podkr. moje – G.K.]”299.
***
W swojej książce Baszkiewicz wyjaśnia, że „[s]iłę, która w relacji do innych
rewolucyjnych klas odgrywa podczas rewolucji (lub jej fazy) rolę wiodącą, naTamże, s. 224.
Tamże, s. 226.
298 Tamże, s. 229.
299 Tamże, s. 210.
296
297
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zwiemy hegemonem [podkr. J.B.] rewolucji”. Następnie dodaje on, iż choć
„[m]ogłoby się wydawać, że naturalnym hegemonem rewolucji burżuazyjnej
jest burżuazja; bardzo często jednak nam się to nie sprawdzi. Niejednokrotnie
burżuazja, uczestnicząca aktywnie w rewolucji, usuwa się (…) na drugi plan
lub dzieli się hegemonią”300. Nie zmienia to jednak oczywiście faktu, że kwestia ta jest jedną z rozstrzygających w zakresie charakteru rewolucji, a mimo
poczynionych przez Baszkiewicza zastrzeżeń, sprawowanie przez burżuazję
hegemonii (w jakkolwiek ograniczonym przez czas, okoliczności i współhegemonię innych klas zakresie) może być w tym względzie ważną cechą dystynktywną.
W bardziej szczegółowym omówieniu problemu hegemonii (w tym wypadku:
w rewolucjach burżuazyjnych), Baszkiewicz odwołuje się do myśli jednego
z najważniejszych teoretyków tego zagadnienia – Antonia Gramsciego301:
Utożsamianie hegemonii z polityczną władzą byłoby nietrafne. Analizując rewolucję burżuazyjną we Włoszech Gramsci wyróżniał panowanie (dominio) i kierowanie,
hegemonię intelektualną, moralną i polityczną (direzione, azione egemonica). Dostrzegał
również, że te dwa typy stosunków między klasami mogą się przeplatać i łączyć.
(…) Nie identyfikujmy zatem rewolucyjnej hegemonii z władzą [podkr. moje – G.K.].
W 1789 r. burżuazja francuska była już hegemonem ruchu rewolucyjnego, zanim
zdobyła i utrwaliła swą władzę; w 1793 r. straciła przejściowo rolę hegemona rewolucji, ale zachowała władzę; robotnicy i drobnomieszczanie mieli hegemonię
w pierwszych tygodniach rewolucji we Francji 1848 roku, ale ich udział we władzy
był skromny i drugoplanowy; rosyjska klasa robotnicza sprawowała hegemonię
w rewolucji 1905 r., jakkolwiek władzy w ogóle nie zdobyła...302

Następnie Baszkiewicz wiąże zdolność burżuazji do sprawowania tak rozumianej hegemonii w procesie rewolucyjnym, zwłaszcza, ale nie wyłącznie,
w obliczu piętrzących się przeciwności (w tym w szczególności w rywalizacji
z innymi grupami społecznymi o hegemonię w ruchu rewolucyjnym 303), z wyTamże, s. 33.
Na temat Gramsciego koncepcji hegemonii patrz na przykład: Thomas R. Bates, „Gramsci and
the Theory of Hegemony”, Journal of the History of Ideas, t. 36, nr 2, 1975, ss. 351-366.
302 Tamże, s. 145.
303 Jak zwraca uwagę, „[w] długim cyklu burżuazyjnych przemian nadchodzi wreszcie taki etap, gdy
burżuazja zaczyna tracić szybkość, rezygnować z rewolucyjnej gotowości, bronić wszystkich – więc
i półfeudalnych – form wyzysku, układać wygodnie swe stosunki z krzepkimi jeszcze siłami ancien
régime’u. W tę próżnię z natury rzeczy usiłuje wejść rewolucyjna hegemonia ludu [podkr. moje – G.K.].
300
301
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różniającymi cechami tej klasy. Według autora Wolności. Równości. Własności
„(…) burżuazja narzuca swój punkt widzenia ruchom masowym, kanalizuje
je, realizuje swą hegemonię w stosunku do klas żarliwszych i dużo bardziej
rewolucyjnych (…)”, a wszystko to za sprawą „licznych przewag, którymi
dysponuje”, a które „umożliwiają jej zajęcie hegemonicznej pozycji”: „Nie
chodzi tu tylko o jej materialne zasoby, ale także o jej zwartość, ułatwiającą
uzgadnianie stanowiska i organizowanie się”304. Baszkiewicz uściśla w tym
kontekście, że:
gdy w grę wchodzą jej elementarne interesy klasowe – ochrona własności burżuazyjnej, zaryglowanie drogi feudalnej reakcji, utrzymanie w ryzach ruchu ludowego –
burżuazja potrafi zapomnieć o swym skłóceniu, podejmować decyzje i narzucać
je społeczeństwu z szybkością i sprawnością godną podziwu. Jest to klasa wykształcona – w swoim heroicznym okresie bardziej jeszcze niż w epoce utrwalania
jej pozycji. Burżuazja nawykła do pracy organizatorskiej, inicjatywy, kalkulowanego
ryzyka, porządku. Skupiają się wokół niej różne grupy inteligencji twórczej i zawodowej dysponujące kulturą prawną, literacką, publicystyczną, techniczną... W konsekwencji burżuazja znakomicie artykułuje zasady nowego porządku, propaguje i upowszechnia
rewolucyjne idee zgodne z jej wizją o celach i granicach rewolucji [podkr. moje – G.K.]. Jest
też wielkim rezerwuarem kadr dla rewolucyjnego aparatu władzy: to ona organizuje
zdobyty teren. Trudno było kwestionować tę jej rolę305.

Ten ważny wątek autor Wolności. Równości. Własności rozwija dalej w odniesieniu do utrwalania hegemonii oraz w nawiązaniu do pacyfikowania zagrażającego burżuazji z lewej strony ruchu ludowego:
Co się zaś tyczy ambitnych i utalentowanych działaczy ludowych, burżuazja
ma sposób na ich pozyskanie. Realizuje ona swe panowanie (…) «na podstawie
szerszej niż podstawa klasy poprzednio panującej», daje wielu ludziom z ludu szanse wydźwignięcia się. Tworząca nowy aparat władzy burżuazja potrafi pozyskać posadami i karierami nawet część dawnej elity, swych naturalnych wrogów, a tym bardziej swych potencjalnych rywali z ludu. Umiejętność takiego pozyskiwania i wchłaniania
elit z klas ludowych, konformizowania ich, lokowania wewnątrz burżuazyjnego systemu –
to ogromny atut burżuazji utrwalającej swoją hegemonię [podkr. moje – G.K.]306.

Okazuje się wszakże, iż jest to zadanie piekielnie skomplikowane”. Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt., s. 155.
304 Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność…, dz. cyt., s. 149.
305 Tamże, s. 150.
306 Tamże, ss. 150-151.
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Rozważania o wzajemnych relacjach burżuazji i ludu w kontekście hegemonii
rewolucyjnej Baszkiewicz podsumowuje stwierdzając, że chociaż „masy ludowe odgrywają kolosalną rolę w rewolucji burżuazyjnej jako taran kruszący
opór dawnych klas panujących”, to jednak znacznie trudniej jest im „wyemancypować się spod politycznej kurateli burżuazji, utrwalić własną hegemonię rewolucyjną i realizować własne cele” 307.
Inne ważne spostrzeżenie Baszkiewicza polega na zwróceniu uwagi, że szczególnie dobrym „terenem dla realizowania hegemonii burżuazji (…) jest jedność i niepodległość narodowa”. Niekiedy może to oznaczać podnoszenie
kwestii niezależności „narodowej gospodarki zagrożonej przez ekspansję obcego kapitału (Japonia, Ameryka Łacińska)”308. Jak stwierdza, „[k]lasy posiadające – zgodnie zresztą ze swą rzeczywistą pozycją – długo występują w roli chorążego sprawy narodowej i potrafią pod tym sztandarem skupić bardzo różnorodne siły społeczne do wspólnego działania [podkr. moje – G.K.]”309.
Powyższe stanowi, jak się wydaje, dobry przyczynek do omówienia jeszcze
innej niż hegemonia cechy świadczącej o burżuazyjnym charakterze rewolucji
– jej „czynnika (aspektu) zewnętrznego”. Baszkiewicz zwraca uwagę na jego
duże znaczenie, a w szczególności na
związek rewolucji burżuazyjnej z problemem narodowym [podkr. J.B.], (…) coraz ważniejszy[m] w miarę rozwoju kapitalizmu i burżuazyjnych narodów. Polityczna
emancypacja narodu jest fundamentalnym postulatem demokracji burżuazyjnej
(…). Otóż problem narodowy ma często związek z aspektem zewnętrznym rewolucji. Staje ona
nieraz przed zadaniem wyzwolenia narodu spod obcej władzy (…) lub spod panowania kolonialnego [podkr. moje – G.K.] (…)310.

Konkretyzując tę kwestię, autor Wolności. Równości. Własności poświęca szczególną uwagę trzem zagadnieniom. Po pierwsze, zauważa, że kraje Europy
Środkowo-Wschodniej „(…) wkraczające na drogę kapitalistycznego rozwoju
(lub zaawansowane w nim: Niemcy, Włochy) – ujawniają ścisły związek rewindykacji społecznych, politycznych oraz narodowych. Szuka się tu jednocześnie dróg do obalenia feudalizmu (lub jego wciąż silnych reliktów), do deTamże, s. 156.
Tamże, s. 148.
309 Tamże.
310 Tamże, s. 39.
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mokracji (lub, co najmniej, do ustroju liberalno-konstytucyjnego) i do jedności
oraz niepodległości narodowej” 311. Po drugie, Baszkiewicz podkreśla,
że do koniecznych warunków wspomnianej „jedności narodowej”, do której
przyczynia się rewolucja burżuazyjna, zaliczyć należy także „wyzwolenie gospodarki narodowej spod dominacji obcego kapitału” 312. Wreszcie, po trzecie,
na przykładzie Garibaldiego i „czerwonych koszul” w trakcie włoskiego Risorgimento, autor eseju wyjaśnia, w jaki sposób, jego zdaniem, „idea narodowa”
i instrumentalne wykorzystywanie jej przez liberalną burżuazję może wpływać
negatywnie na realizację postulatów radykalnych i ludowych:
[z]dobywca Sycylii i Neapolu Garibaldi nie spełnił nadziei Engelsa, że się okaże
równie świetnym politykiem, jak generałem. Po zwycięstwie ustąpił przed piemonckim rządem, który skasował na Południu reformy socjalne. Łatwość, z jaką
garibaldczycy («czerwone koszule») dali się rozbroić – ideowo i militarnie – poświadcza słabość włoskiego radykalizmu. Działało tu też zauroczenie radykałów
ideą narodową – zawłaszczoną zręcznie przez dynastię Sabaudów i skupionych
przy niej liberałów313.

6. Sztab rewolucyjny, idea „dokańczania” rewolucji i znaczenie propagandy
Kolejną cechą z listy dodatkowych jest występowanie „sztabów rewolucyjnych”, a w szczególności – ich „inteligencki charakter”. W Wolności. Równości.
Własności Baszkiewicz wyjaśnia, że
[ż]ywiołowe eksplozje nie przekształciłyby się w rewolucję, gdyby nie działania politycznych sztabów [podkr. moje – G.K.]. Ich rola w rozbudzaniu i orientowaniu świadomości rewolucyjnej jest ogromna. Granice pomiędzy nimi a rewolucyjną władzą
są płynne, jednakże sztaby funkcjonują także, zanim rewolucja zdobędzie władzę [podkr.
moje – G.K.] (a wiadomo, że nie wszystkie ją zdobywają), często jako zalążek rewolucyjnego rządu. Rewolucyjne sztaby zaczynają się formować już przed rewolucją [podkr.
moje – G.K.], co oczywiście nie oznacza, że od początku legitymują się rewolucyjną świadomością. U progu całego cyklu burżuazyjnych przemian próbują one określić
alternatywę wobec tego, co jest, ale z reguły stawiają na przemiany ewolucyjne, pokojowe, przy
współpracy rządzących, których raczej trzeba przekonać do reform, niż do nich zmusić [podkr.
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moje – G.K.]. Dopiero w pewnym momencie ów projekt reformatorski przekształca się w projekt rewolucyjny314.

Powyższy opis sztabu może jednak, jak się wydaje, pod pewnymi warunkami
pasować również do rewolucji o charakterze innym niż burżuazyjny. Zapewne
dlatego Baszkiewicz stara się go doprecyzować, dodając, że
[u] progu cyklu rewolucji burżuazyjnych mocnym impulsem dla formowania się
rewolucyjnych sztabów politycznych jest zjawisko, które Crane Brinton określił
efektownym mianem «dezercji elit» [podkr. moje – G.K.]. Poprzednio intelektualiści,
wybitni pisarze i publicyści, talenty artystyczne i ludzie wolnych zawodów długo
i lojalnie obsługiwali feudalny system społeczny. To normalne: inteligencja twórcza
zwykła obracać się w orbicie ordre établi, ustalonego porządku. W sytuacji rewolucyjnej
– lub nawet nieco wcześniej – intelektualna elita dezerteruje [podkr. moje – G.K.]315.

Powyższy fragment poza wprowadzeniem koncepcji „dezercji elit”, sygnalizuje inną ważną cechę sztabów rewolucyjnych w rewolucjach burżuazyjnych,
a mianowicie bardzo dużą rolę, jaką odgrywają w nich środowiska inteligenckie. Baszkiewicz zwraca uwagę, że „kierownicze organy rewolucji” nie składają się, jak mogłoby się wydawać, z samych „bankierów, przemysłowców, negocjantów”. Przeciwnie, rola „klasycznej burżuazji handlowej, finansowej
i przemysłowej” jest w tych gremiach „raczej skromna, niekiedy wręcz uderzająco nikła”316. Autor Wolności. Równości. Własności zauważa w tym kontekście, że podejmowano próby wytłumaczenia powyższego zjawiska uniwersalnym, humanistycznym i demokratycznym przesłaniem rewolucji :
(…) rewolucja niejako «posyła» do swych sztabów ludzi talentu, inteligencji, wiedzy, nie zaś bankierów czy fabrykantów, którzy by jej nadawali wąskoklasowe, burżuazyjne piętno. (…) Nie ma w istocie żadnej sprzeczności między twierdzeniem, że rewolucja
francuska była historycznym triumfem burżuazji, a obserwacją, że to inteligencka elita występuje
jako główny protagonista tego dramatu. Burżuazyjna inteligencja powiązana jest tysięcznymi
nićmi z burżuazją; są to więzy ideowe, kulturowe, polityczne, osobiste, ekonomiczne (…). Inteligencja potrafi więc lojalnie i skutecznie – choć może nie zawsze z pełną świadomością skutków –
reprezentować w toku rewolucji aspiracje burżuazji [podkr. moje – G.K.]. Może to robić
tym lepiej, że przecież to właśnie inteligencja dysponuje szczególną kulturą polityczną, retoryczną, publicystyczną, prawną – a są to przymioty niezbędne w proceTamże, s. 158.
Tamże, s. 158.
316 Tamże, s. 161.
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sie rewolucyjnym. Bez nich trudno formułować projekt rewolucyjny, skupiać wokół niego wielkie siły społeczne, a przede wszystkim realizować go, przebudowywać system ustrojowy i instytucje społeczne317.

Jeszcze inną cechą rewolucji burżuazyjnych jest, według Baszkiewicza, głoszenie i realizacja w praktyce idei „dokańczania” (lub „dopełniania”) rewolucji
– w całości bądź w poszczególnych jej aspektach. Wymienia on w tym kontekście w szczególności dwa obszary aktywności rewolucjonistów: niszczenie
symboli starego reżimu i zastępowanie ich nowymi, oddającymi ducha czasów
rewolucyjnych (bądź porewolucyjnych), a także zmiany w edukacji. W kwestii
pierwszego punktu, autor Wolności. Równości. Własności zwraca uwagę, że
przypadki ikonoklazmu nie zawsze są przejawem poruszeń żywiołowych i niekontrolowanych; owszem, bywają premedytowanym działaniem nowej, burżuazyjnej
władzy. Warto pamiętać, że owe kościelne posągi i królewskie pomniki, uśmiercane
przez rewolucję niderlandzką lub francuską, stanowiły dumne i natrętne symbole
dawnego porządku, który niósł ludziom bezmiar cierpień, opresji, upokorzeń. Jakże się dziwić, że starano się brać odwet na nim – i zatrzeć brutalnie jego widome
ślady?318

Następnie, na przykładzie rewolucji francuskiej, Baszkiewicz przedstawia czytelnikowi odwrotną (ukierunkowaną raczej na tworzenie niż niszczenie) stronę takiej aktywności, polegającą na staraniach burżuazyjnych rewolucjonistów,
by możliwie jak najbardziej wypełnić przestrzeń publiczną (zarówno fizyczną,
jak i dyskursywną) symbolami nowego porządku: „Nawet plan miasta ma być
hołdem dla cnót rewolucyjnych i republikańskich, stąd uchwała Komuny Paryża o przemianowaniu ulic i placów miasta oraz kłótnie dzielnic (sekcji)
o sprawiedliwy podział wielkich bohaterów antyku...”319
Jeśli chodzi natomiast o edukację, to autor Wolności. Równości. Własności zauważa, że w czasach rewolucyjnych, bardziej chyba niż w spokojniejszych okresach dziejów, „[p]olityka wkracza szeroko i do zajęć szkolnych”, a następnie
uściśla, że przejawia się to w następujący sposób:
w dawną formę katechizmu wkłada się nowe dogmaty rewolucji, tradycyjne spory
szkolne «Rzymian» z «Kartagińczykami» nasycają się polityką. Uczniowie rozbijają
Tamże, ss. 162-163.
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319 Tamże, ss. 273-274.
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z małych armatek miniaturowe Bastylie, zabawa w mydlane bańki poucza o losach
spisków przeciw Republice (z początku wydają się powabne, mienią się pięknymi
kolorami, rosną – ale zawsze pękają nie pozostawiając śladu)320.

Powyższe w oczywisty sposób podnosi kwestię propagandy i jej roli w rewolucjach burżuazyjnych. W Wolności. Równości. Własności Jan Baszkiewicz w kilku
miejscach dość wyraźnie sygnalizuje ten problem. Dla przykładu, rewolucję
amerykańską określa on mianem „wojny na pióra z Anglikami”, wyróżniając
w tym kontekście zwłaszcza pamflet Thomasa Paine’a zatytułowany Common
Sense, który, w opinii Baszkiewicza, „zmienił bieg wydarzeń” tamtego konfliktu i jest „najlepszym przykładem potęgi pióra w kształtowaniu rewolucyjnych
nastrojów”321. Inny przykład, jakim posługuje się Baszkiewicz, dotyczy wydarzeń we Francji w roku 1848: „Tocqueville uznał portiera swego domu
za «urodzonego socjalistę», bo był to pijak bijący bez przerwy żonę: można
po tym ocenić, jaką «propagandę grozy» rozwinęła brukowa polemika antykomunistyczna [podkr. moje – G.K.]”322. Wreszcie, w nieco innym kontekście, autor
Wolności. Równości. Własności zwraca uwagę na (współ)istnienie co najmniej
dwóch równoległych historiografii każdej rewolucji burżuazyjnej: „[o]bok
chętnie czytanej literatury o zabarwieniu kontrrewolucyjnym (…) istnieje więc
wersja nieomal oficjalna, republikańska «wulgata» dziejów rewolucji 1789
r. (…): patriotyczna, solidarystyczna, tuszująca antagonizmy wewnątrzrewolucyjnego frontu, konserwatywna”323.
Elementem z pogranicza koncepcji „dokańczania” rewolucji oraz rewolucyjnej propagandy, na który również zwraca uwagę Baszkiewicz w swoim eseju,
jest występowanie idei powrotu „do źródeł” (lub „do korzeni”, ewentualnie:
do „lepszej przeszłości”). Również w tym przypadku autor Wolności. Równości.
Własności posługuje się przykładem rewolucji francuskiej:
Wielu burżuazyjnych polityków startowało w 1789 roku z projektem naprawiania
nadużyć, abus, a nie przebudowy świata. Wszelako już po dwóch latach Rabaut Saint-Etienne napisze, że wprawdzie rewolucja miała tylko zreformować nadużycia,
«ponieważ jednak wszystko w tym państwie było nadużyciem, rezultat jest taki,
Tamże, s. 274.
Tamże, s. 177.
322 Tamże, s. 87.
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iż wszystko zostało zmienione». Ale i Rabaut sądził, że ta kompletna regeneracja Narodu to jedynie powrót do «pierwotnej czystości», do instytucji naturalnych, które trwają, nawet jeśli
się je pogwałci [podkr. moje – G.K.], «tak jak rzeki płynące pod powierzchnią ziemi
przez czas pewien, po kilku milach ukazują się znowu»324.

Powyższy fragment stanowi u Baszkiewicza wstęp do następującej próby uogólnienia:
(…) rewolucyjny millenaryzm nie jest (...) własnością jedynie żarliwych i egzaltowanych działaczy; przenika on do świadomości masowej, zwłaszcza tam, gdzie w rewolucji silna jest komponenta chłopska [podkr. moje – G.K.]. Wiara w zamknięcie historii przez definitywny
powrót do Ziemi Obiecanej towarzyszy niemieckiej wojnie chłopskiej, radykalnym
nurtom rewolucji latynoamerykańskiej, odnajdziemy ją jeszcze w poruszeniach
chłopskich piątej rewolucji hiszpańskiej... Babeuf wyrażał bardzo rozpowszechniony stan świadomości, gdy przyrównywał rewolucję do wspaniałej, ale wymagającej
wielkiego męstwa wyprawy z Egiptu, domu niewoli, do ziemi Kanaanu325.

Baszkiewicz przywołuje jeszcze szereg innych przykładów takiego „millenaryzmu” („Richard Overton powie, że ten dawny anglosaski ustrój, który trzeba
restytuować, jest po prostu «zgodny z rozumem i powszechną sprawiedliwością»; Gerrard Winstanley – że jest zgodny z nakazami «Boga, Chrystusa i Pisma św.»”326), by następnie wyjaśnić, że „[a]rgumentacja historyczna, konserwatywnie zabarwiona, miesza się więc z argumentacją prawno-naturalną, prospektywną i uniwersalną. Powrót do czasów Edwarda Wyznawcy to tylko mit,
mit w sensie sorelowskim, działający na wyobraźnię ludzi”327. Co ciekawe, mit
taki zdaniem Baszkiewicza często przejawiał się w czymś, co nazywa
on „projektem globalnym”, a który – jak twierdzi – „znany był już dobrze
dojrzałym, spoglądającym w przyszłość rewolucjom burżuazyjnym. I w nim
wprawdzie pojawia się pewien konserwatywny akcent: przeświadczenie,
że jego realizacja oznaczać będzie kres historii [podkr. moje – G.K.]”328.
Idąc dalej, autor Wolności. Równości. Własności wiąże rewolucyjne fantazje
z omówionym wcześniej zagadnieniem „dokańczania” w sferze symbolicznej:
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Z (…) wiarą w nieustające «Boże Narodzenie na ziemi», a więc z akcentem utopizmu konserwatywnego w projekcie rewolucyjnym, gdy zwraca się on ku przyszłości, idzie w parze rys utopizmu radykalnego, gdy spogląda się w stronę przeszłości.
Polega to na żarliwej chęci zniesienia przeszłości nieludzkiej i nierozumnej, na wierze, że można – jak powiadają Francuzi – faire table rase, zmieść wszystko ze stołu,
zacząć od punktu zerowego nową historię społeczeństwa ludzkiego. Proudhon,
który jakobinizmu bynajmniej nie nosił w sercu, powiadał złośliwie, lecz przenikliwie, że «traktuje on przeszłość nie jako zagadnienie, ale jako przeciwnika» 329.

Chyba jednak tym przykładem spośród przywołanych przez Baszkiewicza
w eseju, który najlepiej oddaje subtelne powiązania między kategorią „globalnej zmiany”, mającej oznaczać „powrót do Ziemi Obiecanej”, a „dokańczaniem” rewolucji oraz propagandą rewolucyjną, jest ten zawarty we fragmencie poświęconym (raz jeszcze) rewolucji francuskiej:
(…) proklamowanie Republiki we wrześniu 1792 r. budziło nadzieje zmiany globalnej. Idea przerwania ciągłości wyraziła się wymownie we wprowadzeniu, od jesieni 1793 r., republikańskiego kalendarza. Jego współautor – Fabre d’Eglantine –
powie w Konwencji: «Nie mogliśmy już liczyć czasów, w których uciskali nas królowie, jako lat życia». A główny twórca kalendarza, matematyk i poseł Gilbert
Romme oświadczy: «Oto czas otwiera nową księgę historii [...] Będzie on rył nowym i potężnym dłutem annały odrodzonej Francji» (...).«W epoce innowacji
zgubne jest wszystko to, co nie jest zupełnie nowe» – stwierdzi z kolei Saint-Just
(...). Nie wystarcza teraz rewolucjonistom niszczenie wszystkich reliktów rojalizmu; Konwencja debatuje nad zmianami nazw geograficznych, jej Komisja
Oświecenia Publicznego rozważa «przechrzczenie» wszystkich gmin i zmianę nazwy kraju na «Les Gaules»...”330

7. Terror ekonomiczny, kult przywódców oraz kwestia religii i kleru
Na koniec pozostają jeszcze trzy, omówione przez Baszkiewicza dość pobieżnie, cechy rewolucji burżuazyjnych. Po pierwsze, na przykładzie rewolucji
francuskiej, autor Wolności. Równości. Własności analizuje w swojej pracy coś,
co nazywa „systemem terroru instytucjonalnego”, wymieniając cztery składające się nań elementy. Pierwsze trzy to egzekucje, masowe aresztowania oraz
masowe konfiskaty. Tym, co jednak wydaje się szczególnie interesujące
z punktu widzenia konstrukcji modelu rewolucji burżuazyjnych jest czwarty
329
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element: „(…) cała sfera terroru ekonomicznego [podkr. moje – G.K.]: podatki,
rekwizycje i przymusowe pożyczki pozbawione nieraz ustawowej podstawy;
zmuszanie do transakcji handlowych na warunkach dalekich od rynkowych
terms of trade; podtrzymywanie wartości papierowego pieniądza przy pomocy
konfiskat szlachetnych kruszców i biżuterii. Niektórzy (…) posunęli się jeszcze dalej, nakazując przymusową wymianę złota na papierowe asygnaty” 331.
Po drugie, Baszkiewicz nie pomija w Wolności. Równości. Własności kwestii religii
i roli duchowieństwa w rewolucjach burżuazyjnych. Czytamy tam więc,
że „(…) wpływ kleru [podkr. moje – G.K.] i prymitywizm życia wiejskiego
stworzą na wsi [hiszpańskiej w połowie XIX w. – G.K.] poważną rezerwę dla
reakcji”332. W innym miejscu Baszkiewicz wspomina natomiast o przeświadczeniu burżuazji, że „(…)religia jest filarem społecznego porządku, godzi bowiem upośledzonych z ich ziemską dolą [podkr. moje – G.K.]333.
Wreszcie, po trzecie, w swoim eseju Jan Baszkiewicz nie ogranicza się do ukazywania jako „sił motorycznych rewolucji” wyłącznie „wielkich struktur społecznych”: „taką siłą (…) są również ludzie, którym historia pozwoliła odegrać rolę
przywódców (…) W istocie, ich rola jest ogromna [podkr. moje – G.K.]. Są oni rewolucji potrzebni, bo luźne struktury partyjne i właściwy burżuazji indywidualizm wymagają leaderów [sic!] zapewniających spójność orientacjom politycznym i rządowym ekipom. Przywódców potrzebują również wielkie siły społeczne. Burżuazji wśród rewolucyjnego zamętu potrzebny jest «mocny człowiek», gwarant ładu, puklerz przed anarchią (...)”334. W tym kontekście autora
Wolności. Równości. Własności w szczególności interesuje „kult przywódców rewolucyjnych”, zwłaszcza w – jak sam stwierdza – nieoczywistych przypadkach:
(…) oto La Fayette, o którym Napoleon Bonaparte mówił «ce niais», ten głuptas –
i chyba nie bardzo przesadzał; oto Robespierre, zupełnie nieefektowny zewnętrznie, ze źle postawionym głosem, typowy adwokat z prowincji; oto Waszyngton,
którego zalety – rozsądek, umiar, skromność, zrównoważenie – są tak mało «charyzmatyczne». Jakże się to dzieje, że na krócej lub dłużej awansują oni do rangi chaTamże, ss. 262-263.
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ryzmatycznych przywódców? Zauważmy przede wszystkim, że ich kult jest instrumentem polityki partyjnej [podkr. moje – G.K.]. Nie znaczy to, że musi być natrętnie reżyserowany335.

Następnie Baszkiewicz uściśla: „(...) trzy wybrane przykłady ukazują więc partyjne
uwikłania kultu przywódcy [podkr. moje – G.K.]. Prestiż La Fayette’a potrzebny
jest umiarkowanym, liberałom; popularność Robespierre’a – radykalnym demokratom; kult Waszyngtona – federalistom, rzecznikom ustroju Stanów
Zjednoczonych w kształcie z roku 1787” 336.
Kwestia kultu rewolucyjnego przywódcy, jako ostatnia z listy cech w modelu
Jana Baszkiewicza, zamyka tym samym nasze rozważania w niniejszym rozdziale, pozwalając przejść do racjonalnej rekonstrukcji poglądów i twierdzeń
Tadeusza Kowalika mogących zostać uznanymi za uzasadnienie dla jego tezy
o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” w Polsce na przełomie lat 80 i 90.
XX w.

335
336

Tamże, s. 182.
Tamże, s. 184.
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Rozdział 3. Polska transformacja systemowa jako rewolucja
burżuazyjna w wybranych pracach Tadeusza Kowalika
1. Zagadnienia wstępne
Ustaliwszy w poprzednim rozdziale, jakie warunki spełniać powinno wydarzenie (bądź wydarzenia) historyczne, by można było uznać je za rewolucję
burżuazyjną w świetle modelu Jana Baszkiewicza, w tej części zajmiemy się
rekonstrukcją poglądów Tadeusza Kowalika na polską transformację systemową. Będzie ona jednak ściśle związana z celem rozprawy, a zatem obejmie
tylko takie twierdzenia i poglądy Kowalika, które mogą zostać uznane za argumenty na rzecz jego tezy o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” w Polsce
(a przynajmniej pozostające z tą tezą w ścisłym związku).
Problematyka zmian systemowych była przedmiotem zainteresowania Kowalika na długo przed upadkiem realnego socjalizmu337, a wydarzenia przełomowego roku 1989 tylko, jak się wydaje, jego dociekania w tym względzie
zintensyfikowały i pogłębiły338. To między innymi dlatego Edward Łukawer
już w 1994 r. wymienił Kowalika w gronie najważniejszych teoretyków polskiej transformacji339.
Pierwsze refleksje Kowalika w tym względzie można znaleźć już w jego pracach z lat 50.
XX w. Patrz na przykład: Tadeusz Kowalik, „O socjalizmie bez mistyki…”, dz. cyt. Za najważniejsze uznać wypada jednak dwa artykuły (jeden napisany wraz z Michałem Kaleckim), poświęcone
tzw. „reformie przełomowej” – odpowiednio – kapitalizmu i socjalizmu. Patrz: Michał Kalecki,
Tadeusz Kowalik, „Uwagi o «reformie przełomowej»”, [w:] Michał Kalecki, Dzieła, t. 2: Kapitalizm.
Dynamika gospodarcza, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1980, ss. 501-510; oraz
Tadeusz Kowalik, „Reforma przełomowa…”, dz. cyt.
338 W tym kontekście warto przypomnieć zwłaszcza spory teoretyczne, jakie Kowalik toczył
w pierwszej połowie lat 90. XX w. Poza sygnalizowanymi już w rozdziale pierwszym polemikami
z Zygmuntem Baumanem (Zygmunt Bauman, „A Revolution…”, dz. cyt.; Tadeusz Kowalik,
„On the Transformation…”, dz. cyt.) oraz Maurice’em Glasmanem (Maurice Glasman, „The Great
Deformation…” dz. cyt.; Tadeusz Kowalik, „A Reply to Maurice Glasman”, dz. cyt.), do najważniejszych zaliczyć wypada również tę z poglądami Janosa Kornaia (Tadeusz Kowalik, „Reform
Economics and Bureaucracy”, [w:] János Mátyás Kovács, Marton Tardos (red.), Reform and Transformation in Eastern Europe, Routledge, Londyn 1992, ss. 164-176) oraz (bardziej w kwestii idei niż
funkcjonowania gospodarki) Andrzeja Walickiego (Tadeusz Kowalik, „Spór o Marksa i ZSRR ciągle otwarty, dwóch Marksów, wiele marksizmów”, Zdanie, nr 1-2, 1997, ss. 62-65).
339 Edward Łukawer, „Transformacja systemowa w Polsce w oczach ekonomistów (cz. I)”, Gospodarka Narodowa, nr 1, 1994, ss. 18-23.
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Szczegółowe omówienie ewolucji poglądów Tadeusza Kowalika w tym
względzie wykracza poza ramy niniejszej rozprawy, dlatego zasygnalizujemy
jedynie, w jaki sposób sam Kowalik oraz autorzy dobrze zaznajomieni z jego
pracami podsumowywali najważniejsze ustalenia autora Polskiej transformacji
na tym obszarze. I tak, w referacie z 2012 r. Kowalik pisał, że
[a]utor niniejszego referatu (…) [w] książce Systemy gospodarcze wyodrębnił kraje
o najbardziej sprofilowanych systemach i omówił w odrębnych rozdziałach systemy: Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Japonii oraz Szwecji. W najobszerniejszej
części, a także w osobnej książce [Polskiej transformacji] omówione zostały zarówno
ustrojowe cechy polskiego ładu społeczno-ekonomicznego, jak i droga do niego.
Choć odwołano się do (…) książek o zróżnicowaniu kapitalizmu, żadnej (…) klasyfikacji nie
odniesiono do systemu polskiego, zadowalając się tezą, że wzorem dla polskiej transformacji był
model anglosaski [podkr. moje – G.K.]340.

Jan Toporowski do treści angielskiego tłumaczenia Polskiej transformacji odniósł się natomiast następująco:
W swojej ostatniej książce, From Solidarity to Sellout: The Restoration of Capitalism in Poland, opublikowanej (…) na kilka dni przed śmiercią, Tadeusz Kowalik szczegółowo opisał w jaki sposób system społeczny, którego wprowadzenia mało kto
w 1989 r. chciał, został narzucony Polsce przez Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz
Walutowy, konsultantów pracujących dla zagranicznych banków inwestycyjnych i międzynarodowych spółek oraz nieliczną grupkę polskich ekonomistów [podkr. moje – G.K.], z których
wielu bez wysiłku przekształciło się z socjalistów w neoliberałów, aby zadowolić
swoich nowych mocodawców341.

Wreszcie, Paweł Kozłowski zwrócił uwagę na bardziej ogólnoteoretyczny
aspekt prac Kowalika poświęconych polskim przemianom. Jego zdaniem
Tadeusz Kowalik (…) [i]dee wiązał z bytem społecznym, wskazywał na konsekwencje wcielania w życie jednych, a pomijania innych [podkr. moje – G.K.]. Jego, powstałą już
w XXI w., książkę o polskiej transformacji [Polską transformację] można tak właśnie
czytać. Inne teksty, a przede wszystkim dzieło o systemach społecznogospodarczych [Systemy gospodarcze…], również342.

Tadeusz Kowalik, „Status i pożytki ekonomii porównawczej (tezy referatu)”, Studia Ekonomiczne,
t. LXXV, nr 4, 2012, s. 571.
341 Jan Toporowski, „Tadeusz Kowalik: Radical Political Economist…”, dz. cyt., s. 49.
342 Paweł Kozłowski, „Ekonomia i historia idei”, dz. cyt., s. 48.
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Zarówno zawarte w przywołanych powyżej fragmentach sugestie, jak też nasze własne studia literaturowe jednoznacznie wskazują, że poglądy Tadeusza
Kowalika na polskie przemiany systemowe – będące ukoronowaniem co najmniej kilkunastu lat pracy ucieleśnionej w licznych monografiach, rozdziałach
i artykułach naukowych 343 – znalazły najpełniejszy wyraz w jego wydanej
w 2009 r. książce pod tytułem Polska transformacja344. To na jej treści w największej mierze (ale nie wyłącznie) będzie więc oparta nasza rekonstrukcja,
co wymaga jednak uprzedniego wyjaśnienia trzech kwestii.
Po pierwsze, w dalszych rozważaniach z oczywistych powodów nie uwzględniamy prac sprzed postawienia przez Kowalika w 1996 r. tezy o „epigońskiej
rewolucji mieszczańskiej” w Polsce, nie możemy bowiem przyjmować za uzasadniające tezę poglądów wyrażonych przed jej sformułowaniem. Co więcej,
pominięcie takie nie rodzi naszym zdaniem ryzyka nieuwzględnienia istotnych
refleksji Kowalika, bowiem – jak wykazały nasze studia literaturowe – to prace publikowane w ostatniej dekadzie życia autora Polskiej transformacji stanowiły najpełniejszy wyraz jego poglądów w kwestii polskich przemian.

Wśród licznych prac poprzedzających ukazanie się Polskiej transformacji, a zawierających już
twierdzenia, które ostatecznie złożyły się na treść tej książki, na szczególną uwagę zasługują
w oczywisty sposób – wskazane powyżej przez samego Kowalika i Kozłowskiego – Systemy gospodarcze (dz. cyt.), oraz poprzedzające je Współczesne systemy ekonomiczne (dz. cyt.). Na wspomnienie
w tym kontekście (poza wszystkimi pracami Kowalika przywoływanymi już wcześniej, we Wstępie
i w rozdziale pierwszym) zasługują jeszcze: Tadeusz Kowalik, „Społeczne aspekty transformacji
a rola państwa”, Gospodarka Narodowa, nr 9, 2001, ss. 28-47; oraz Tadeusz Kowalik, „The Ugly Face
of Polish Success: Social Aspects of Transformation”, [w:] Ryszard Rapacki, George Blazyca (red.),
Poland into the New Millennium, Edward Elgar, Cheltenham 2001, ss. 33-53.
344 Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, że, jak ustaliliśmy, różnice pomiędzy przywoływanym
wydaniem polskim (Polska transformacja, dz. cyt.) a jego o trzy lata późniejszym tłumaczeniem angielskim (From Solidarity to Sellout…, dz. cyt.) dotyczą przede wszystkim dostosowania przekładu
do potrzeb – zdecydowanie mniej obeznanego ze sprawami polskimi – czytelnika anglojęzycznego.
Najważniejszymi strukturalnymi różnicami pomiędzy tymi książkami jest całkowity brak w wydaniu
angielskim rozdziału piętnastego pt. „Systemowe źródła obecnego kryzysu światowego” oraz rezygnacja w From Solidarity to Sellout z występującej tylko po polsku części pracy zatytułowanej „Efekty
i defekty polskiej transformacji” (poprzedzającej część pierwszą i zawierającej tylko jeden rozdział),
skutkująca przeniesieniem w wersji angielskiej rozdziału pierwszego do części pierwszej. W związku z powyższym decydujemy się na przyjęcie polskiego wydania jako punktu odniesienia w dalszych rozważaniach. Jesteśmy jednocześnie niezmiernie wdzięczni tłumaczce książki, Pani Elizie
Lewandowskiej, za wiele cennych informacji, jakie przekazała nam na temat powstawania angielskiego wydania Polskiej transformacji.
343
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Po drugie, duża część rozważań zawartych w Polskiej transformacji – podobnie
jak całego dorobku Tadeusza Kowalika, również w zakresie polskich przemian ustrojowych – dotyczy historii idei, a nie, jak można by oczekiwać, historii gospodarczej, co w pewnym sensie ogranicza zakres możliwych poszukiwań modelowych cech rewolucji burżuazyjnej. Z drugiej jednak strony, nie
da się nie zauważyć (poniekąd naturalnej) zmiany, do jakiej doszło w warsztacie badawczym Kowalika w związku ze skupieniem się przez niego na problematyce systemów gospodarczych i zmian w nich zachodzących. Rozważania stricte teoretyczne, jakie prezentował w pracach poświęconych Krzywickiemu, Luksemburg, Kaleckiemu czy Langemu, zastąpiła bowiem argumentacja oparta w bardzo dużej mierze na materiale empirycznym, co z kolei może
sprzyjać rekonstrukcji, jakiej podejmujemy się w tym rozdziale.
Wreszcie, po trzecie, konieczne jest zwrócenie uwagi na arbitralność dokonywanych przez nas wyborów. Poza oczywistymi, przynależnymi z zasady rekonstrukcjom racjonalnym, mamy tutaj bez wątpienia do czynienia z jeszcze
jedną płaszczyzną arbitralności: przypisywaniem niekiedy wieloznacznych
bądź niedookreślonych (a czasami, jak zobaczymy, być może nawet nie całkiem zgodnych ze sobą) twierdzeń Tadeusza Kowalika do – skądinąd równie
nieostrych – kategorii (cech rewolucji burżuazyjnych), omówionych w poprzednim rozdziale. Problem powyższy ujawni się w szczególności w związku
z tym, że część ważnych dla nas poglądów Tadeusza Kowalika można przypisać do więcej niż jednej cechy rewolucji. Będziemy jednak starać się, dla czytelności wywodu, unikać powtórzeń cytatów – w miejscach, gdzie takie powtórzenia miałyby się pojawić zastępując je innymi fragmentami reprezentującymi określone poglądy345.
2. Przekształcenia w klasowej podstawie systemu oraz napięcia
i sprzeczności w jego funkcjonowaniu
Tadeusz Kowalik wielokrotnie pisał o „upadku socjalizmu realnego” jako
czymś nieuchronnym, często odwołując się przy tym do szczegółów funkcjoDodajmy, że zadanie unikania powtórzeń podczas omawiania prac Kowalika poświęconych
polskim przekształceniom systemowym może niekiedy okazać się niełatwe, choćby tylko ze względu na to, jak często w swoich tekstach autor Polskiej transformacji przywoływał te same elementy
argumentacji, tylko nieznacznie je przeredagowując (a niekiedy wręcz wcale tego nie robiąc).
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nowania tego systemu i jego historii. Jednak w pracach autora Polskiej transformacji zasadniczo brak jest wyrażonych wprost opisów konfliktów klasowych
w społeczeństwie Polski Ludowej, które to konflikty – obok chronicznego
kryzysu – stanowią zidentyfikowaną przez nas w rozdziale drugim zasadniczą
treść kryterium „napięć i sprzeczności w funkcjonowaniu całego systemu społeczno-gospodarczego”.
Jednak, jak się wydaje, taki brak stanowi jedynie element bardziej ogólnej tendencji, bowiem w uwzględnianych przez nas tekstach Kowalika, w kontekście
realnego socjalizmu, prawie nieobecne są odwołania do klas społecznych
w ogóle. Pisząc o tamtym systemie, jeśli nawet wspomina jego strukturę społeczną, autor Polskiej transformacji zazwyczaj ogranicza się jedynie do wspomnienia o Milovana Đilasa koncepcji biurokracji partyjno-komunistycznej
jako nowej klasy346. Możliwe wyjaśnienie przyczyn takiej sytuacji znajdujemy
w poniższym (cytowanym już przez nas w rozdziale pierwszym) fragmencie
tekstu z 2001 r., w którym Kowalik zauważa, że
[n]owością sytuacji w Polsce [w latach 80. XX w. – G.K.] jest to, że ruch robotniczy nie stawił czoła silniejszej, lepiej zorganizowanej sile. W pełni rozwinięta rewolucja kapitalistyczna miała miejsce w warunkach, w których klasa burżuazyjna
[podkr. T.K.] i jej zorganizowana reprezentacja nie istniały [podkr. moje – G.K.]. W ten
sposób nowi władcy przewidywali przyszłość, tworząc podstawy nowego systemu sprzyjającego
dopiero przyszłej klasie średniej [podkr. moje – G.K.]347.

Jest zatem prawdopodobne, że Kowalik, odnosząc się do realnego socjalizmu,
nie pisał o klasach społecznych (w szczególności o burżuazji), ponieważ uważał to za, w kontekście tamtego specyficznego systemu społeczno-gospodarNa przykład w następujący sposób: „Jugosłowiański dysydent, Milovan Dżilas [sic!], nazywał
(…) [biurokrację] «nową klasą». Podobnie oceniali ją dwaj polscy czołowi dysydenci (co przypłacili
kilkuletnim więzieniem) Jacek Kuroń i Karol Modzelewski”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Zmiany
systemowe ostatniej dekady…”, dz. cyt., s. 616. Tadeusz Kowalik nawiązuje oczywiście do pracy:
Milovan Dżilas, Nowa klasa. Analiza systemu komunistycznego, tłum. A. Lisowski, Związek Dziennikarzy R.P. – Syndykat w Ameryce Północnej, Nowy Jork 1958. Warto przy tym zauważyć, że nawet
gdy Kowalik posługiwał się pojęciem klasy, w żaden sposób go nie definiował.
347 Tadeusz Kowalik, „Why the Social Democratic Option Failed…”, dz. cyt., s. 224. W Polskiej
transformacji , we fragmencie, który zostanie bardziej szczegółowo omówiony w dalszej części rozdziału, czytamy natomiast, że na przełomie lat 80. i 90. XX w. w Polsce „(…) nie było jeszcze wyraźnej klasy kapitalistycznej, władze polityczne działały w imię «wyobrażonej» klasy średniej, która
miała tworzyć podstawę ładu liberalno-demokratycznego”. Patrz: Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 217.
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czego, nieuprawnione348. Co więcej, jak się wydaje istnieje uzasadnienie dla
takiego twierdzenia na gruncie niektórych poglądów teoretycznych autora Polskiej transformacji.
W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, że chociaż Tadeusz Kowalik
dopuszczał różne rozstrzygnięcia w zakresie charakteru realnego socjalizmu,
w tym zwłaszcza interpretacje mieszczące się w kategoriach „ustroju mieszanego” lub „przejściowego” (chociaż zazwyczaj bez określania go w ten sposób), to jednak nie przedstawił nigdy swoich poglądów na ten temat w sposób
spójny i jednoznaczny, skupiając się co najwyżej na występowaniu w tym systemie „biurokracji”, jako jego cesze wyróżniającej i, jednocześnie, przeszkodzie na drodze do „demokratycznego socjalizmu”349. W co najmniej kilku
fragmentach swoich najważniejszych prac poświęconych przekształceniom
systemowym Kowalik wyraża jednak pogląd na temat kierunku zależności
Dodajmy, że nie znajdujemy też w pracach Tadeusza Kowalika poświęconych przejściu Polski
do kapitalizmu wielu innych, ściśle związanych z kategorią klasy pojęć, jak choćby wyzysk. Skądinąd
– wobec prawie całkowitego braku odniesień u Kowalika do klas – wydaje się to być do pewnego
stopnia naturalne, gdy uwzględnimy nierozerwalny związek pomiędzy tymi dwoma pojęciami,
zwięźle wyrażony na przykład w fundamentalnej definicji autorstwa Geoffreya de Ste. Croix:
„[k]lasa (…) jest to zbiorowy społeczny wyraz wyzysku”. Patrz: G.E.M. de Ste. Croix, The Class
Struggle in the Ancient Greek World. From the Archaic Age to the Arab Conquests, Cornell University Press,
Ithaca 1981, s. 43.
349 Czytamy więc u Kowalika, na przykład, że „[w]ielu socjalistów, trockistów, socjaldemokratów
od początku odmawiało tej formacji [realnemu socjalizmowi] socjalistycznego charakteru, nawet
przyjmując, że był to socjalizm z wypaczeniami. Przez długi czas jednak mogło się wydawać,
że w sprzyjających okolicznościach będzie on ewoluował w kierunku demokratycznego socjalizmu [podkr.
moje – G.K.]. A główną przeszkodą do pokonania – według tak sądzących – były nie jakieś immanentne błędy, zawarte w doktrynie Marksa i Lenina, lecz opór ustrukturyzowanej, broniącej własnych
interesów biurokracji [podkr. moje – G.K.]”. Patrz: Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt.,
s. 16. Gdzie indziej twierdzi on natomiast, że „[b]iurokracja partyjno-państwowa [podkr. moje – G.K.]
stworzona dla potrzeb narzuconej [po 1945 r.] industrializacji już nie ustąpiła. Nie była zdolna
do zreformowania ustroju, a i sama nie dała się zreformować. Właściwie to właśnie był największy koszt tamtej
transformacji i modernizacji [podkr. moje – G.K.]. [Realny socjalizm] [n]ie był to socjalizm, lecz komunistyczny substytut kapitalizmu, cokolwiek o sobie głosił”. Patrz: Tadeusz Kowalik i in., „Trzech
na jednego…”, dz. cyt., s. 651. Wreszcie, z opublikowanego w 2002 r. tekstu dowiadujemy się,
że „[n]awet (…) w tych krajach [realnego socjalizmu], które mogły odnotować pewne postępy
w industrializacji, zwanej niekiedy narzuconą, jej koszty były bardzo wysokie. Prawdopodobnie
najważniejszym kosztem był rozrost i petryfikacja biurokracji partyjnej i państwowej, ukształtowanie się wszechobejmującej nomenklatury kadrowej, kontrolującej niemal wszystkie obszary życia społecznego, politycznego i ekonomicznego [podkr. moje – G.K.]. (…) Ona to, biurokracja [podkr. T.K.], uniemożliwiała konieczne,
niekiedy powszechnie dostrzegane i postulowane, reformy”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Zmiany
systemowe ostatniej dekady…”, dz. cyt., s. 616.
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przyczynowo-skutkowej pomiędzy systemem praw własności w gospodarce
(i zachodzącymi w nim zmianami) a klasową strukturą społeczną.
I tak, na przykład, w Polskiej transformacji czytamy, że „[w] literaturze ekonomicznej (…) [zazwyczaj] pomija się (…) ważne i rozległe, społeczne funkcje
przekształceń własnościowych, przede wszystkim jako czynnika nowej stratyfikacji społecznej [podkr. moje – G.K.]. A przecież własność współokreśla, a czasem
wręcz rozstrzyga o wielu sferach życia społecznego” 350. W innym miejscu
książki jej autor nadaje nawet takiemu kierunkowi wpływu nazwę:
Według opinii ekonomistów formy własności tworzą jeden z głównych (obok rynku), a w niektórych ujęciach – główny filar każdego systemu ekonomicznego.
Za pierwszą cechę gospodarki kapitalistycznej uznaje się «prywatną własność środków produkcji oraz prywatne przedsiębiorstwo». Pod tym względem nie ma różnicy między (…) [dowolnym] ekonomistą neoklasycznym a marksistą Oskarem Langem. (…) w Polsce zainteresowanie tą szczególnie konfliktogenną – i chciałoby się
powiedzieć «klasogenną» [podkr. moje – G.K.] – dziedziną jest [jednak] znacznie
słabsze niż, na przykład, problematyką alokacyjno-rynkową351.

Stanowisko Kowalika, w którym struktura społeczna jest efektem zmian
prawno-instytucjonalnych zachodzących w społeczeństwie, a nie ich źródłem,
nie ogranicza się zresztą wyłącznie do wąsko rozumianej problematyki własności. W Systemach gospodarczych możemy na przykład przeczytać, że:
[u]zasadnione jest (…) twierdzenie, iż szokowa terapia, mająca głównie na celu stabilizację
gospodarki, stała się narzędziem tworzenia nowej, kapitalistycznej struktury społecznej. Nie odTadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., ss. 135-136. Podobnie w Nierównych i równiejszych,
gdzie czytamy: „Wśród ekonomistów, nawet uznających własność za ważny czynnik systemotwórczy, mała jest świadomość tego, że własność i stosunki własnościowe tworzą podstawę społecznej stratyfikacji
i, że przekształcenia własnościowe są równocześnie przekształcaniem struktury społecznej [podkr. moje –
G.K.]”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Dystrybucyjna sprawiedliwość…”, dz. cyt., s. 67. Zbadanie, na ile
takie ujęcie problemu mieści się, na przykład, w kategoriach marksistowskiego pojmowania stosunków społecznych, wykracza zdecydowanie poza ramy niniejszej rozprawy. W tym miejscu zasygnalizujemy więc jedynie, że w świetle literatury przedmiotu wątpliwości w tym zakresie wydają się być
uzasadnione. Dla przykładu, Zbigniew M. Kowalewski zwraca uwagę, iż „[t]eza głosząca,
że w każdym (antagonistycznym) sposobie produkcji podstawowym stosunkiem produkcji jest
stosunek wyzysku, jest nieodłączna od tezy o prymacie stosunków produkcji nad siłami wytwórczymi. Teza przeciwna, tj. głosząca prymat sił wytwórczych, ruguje nieuchronnie pojęcie stosunków produkcji i zastępuje je pojęciem prawnych form własności oraz czyni z marksizmu «swojego rodzaju ewolucjonizm
w jego zabarwionej determinizmem technologicznym wersji materialistycznej» [podkr. moje – G.K.].” Patrz:
Zbigniew Marcin Kowalewski, „Robotnicy i biurokraci…”, dz. cyt., ss. 412-413.
351 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 129.
350
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było się to według podręcznikowych kanonów organicznego powstawania kapitałów metodą ciężkiej pracy, zwiększania wydajności, purytańskiej oszczędności i akumulacji nadwyżki [podkr.
T.K.]352.

To zatem stosunki własności, ale również takie wydarzenia jak „szokowa terapia” kształtują, według Kowalika, strukturę społeczną i – co jest tutaj zawarte implicite, ale oczywiste – powodują konflikty na tym tle. Jedna z zasadniczych konsekwencji powyższej konstatacji polega na tym, że Kowalik postrzega konflikt społeczny jako przede wszystkim rezultat (a nie przyczynę)
transformacji systemowej w Polsce: „Rezultatem transformacji [podkr. moje –
G.K.] było stworzenie systemu brzemiennego w konflikty społeczne [podkr. moje – G.K.], konflikty łagodzone początkowo przez społeczną akceptację «terapii szokowej», a następnie przez szybki wzrost gospodarczy”353.
Nie ma więc przypadku w tym, że nieliczne explicite wzmianki Kowalika o jakiejkolwiek walce klas w Polsce odnoszą się właściwie wyłącznie do lat 90.
XX w. Dla przykładu, w Polskiej transformacji pisze on, że w latach 1990-1993
„złamano kręgosłup klasie robotniczej”354, by w innym miejscu książki w następujący sposób odwołać się do poglądów marksistowskiego socjologa gospodarki:
W swym czterotomowym dziele [Z deszczu pod rynnę] Jacek Tittenbrun
(…) [w]skazuje m.in. na istotną różnicę między warunkami i sposobami prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w przemyśle i usługach a prywatyzacją PGR-ów
[w latach 90. XX w.]. W miastach toczyła się autentyczna walka załóg pracowniczych o formy, warunki i tempo prywatyzacji. Ludzie byli świadomi swych praw,
zorganizowani i nieźle orientowali się w sytuacji kraju i firmy. Wiele było przejawów
«klasowej» walki – jak ją słusznie nazywa Tittenbrun – pomiędzy kapitałem i pracą [podkr.
moje – G.K.]. Miało to często pozytywny wpływ na kształt i tempo zmian własnościowych355.

Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 299.
Tadeusz Kowalik, „The Ugly Face…”, dz. cyt., s. 39. Abstrahujemy w tym miejscu od tego,
na ile Kowalik utożsamiał takie „konflikty społeczne” z klasowymi.
354 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 104.
355 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., ss. 170-171. Kwestia walk klasowych w Polsce
po 1989 r., nazwana wprost, powraca u Kowalika właściwie jeszcze tylko w jednym kontekście –
niebezpieczeństwa ich wystąpienia w bliżej nieokreślonej przyszłości: „Nowe zjawisko masowych
demonstracji chłopów na początku 1999 r. było pierwszą oznaką wspólnej akcji robotniczochłopskiej. Potencjalne zagrożenie dla całego porządku społeczno-gospodarczego, zagrożenie
352
353
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A jednak, incydentalnie i pośrednio, Kowalik wspomina o istnieniu klas społecznych również w odniesieniu do Polski Ludowej. Jednym z takich nawiązań jest przywołanie przez autora Polskiej transformacji czegoś, co – ponownie
korzystając z myśli Jacka Tittenbruna – określa on mianem „swoistości polskich warunków społecznych”:
Jedną z cech wyróżniających Polskę na tle innych krajów byłego obozu socjalistycznego stanowił znacznie wyższy stopień artykulacji klas, nie tylko uświadamiających sobie własne interesy, lecz będących w stanie je skutecznie egzekwować [podkr. moje – G.K.].
Samodzielność przedsiębiorstw, duża rola związków zawodowych, podtrzymywane
bogatą tradycją walk klasowych poczucie siły klasy robotniczej [podkr. moje – G.K.] –
te czynniki nie występowały w takim nasileniu i takiej kombinacji w krajach ościennych (…)356.

Chociaż w przytaczanym fragmencie Tittenbrun (a za nim Kowalik) opisuje
bezpośrednio realia lat 90. XX w., to jednak oczywiste wydaje się, że zjawiska,
na które wskazuje – na przykład gdy wspomina „bogatą tradycję walk klasowych klasy robotniczej” – nie pojawiły się w rezultacie transformacji 1989
r., ale były obecne w życiu społeczeństwa także w poprzedzających ją dekadach.
Gdy jednak Kowalik opisuje realia PRL samodzielnie i bezpośrednio, wyraźnie zmienia terminologię: w szczególności klasy i ich ewentualne walki/konflikty zostają zastąpione przez „interakcje różnych grup społecznych”:
Porażka «socjalizmu realnego» polegała m.in. na tym, że zarządzenia odgórne napotykały liczne opory w społeczeństwie, okazywały się na ogół nieżyciowe. Znaczną część energii społecznej trwoniono na obchodzenie nakazów władzy, na reakcje
obronne, do których mogą należeć: bojkot, ignorowanie zarządzeń władz, korup-

rebelią lub przynajmniej destabilizującymi walkami klasowymi [podkr. moje – G.K.] wynika z faktu,
że przemiany systemowe, w tym przekształcenia własnościowe, są przeprowadzane wbrew woli dwóch podstawowych
klas społecznych – robotników i chłopów [podkr. moje – G.K]. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Why the Social
Democratic Option…”, dz. cyt., s. 246. To zresztą niejedyny fragment, w którym Kowalik wyraża
obawę przed uzewnętrznieniem się przejawów konfliktu klasowego w postaci wystąpień ludowych.
Dla przykładu, w połowie pierwszej dekady XXI w. ostrzegał, że „[d]alsza eliminacja związków
zawodowych [w Polsce] może grozić dzikimi, niekontrolowanymi wystąpieniami masowymi [podkr. moje –
G.K.], uwarunkowanymi brakiem zorganizowanego partnera dialogu”. Patrz: Tadeusz Kowalik,
Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 328.
356 Jacek Tittenbrun, Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji, t. 4, Wydawnictwo Zysk i S-ka,
Poznań 2007, s. 11. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 158.
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cja, kradzieże, ucieczka w szarą strefę gospodarki itp. System stawał się coraz bardziej niesterowny. (…) I odwrotnie. Kształtowanie się nowego systemu to skutek wielobarwnych reakcji społecznych na działania władz oraz interakcji różnych grup społecznych
[podkr. moje – G.K.]357.

Powyższy cytat jest dla nas bardzo ważny z dwóch powodów. Po pierwsze,
jest on symptomatyczny. Pomimo wyrażanego niejednokrotnie przekonania,
że dopiero transformacja systemowa – tworząc nową strukturę społeczną –
doprowadzić mogła do wystąpienia w Polsce konfliktów klasowych w pełnej
skali, w swoich pracach poświęconych polskim przemianom 1989 r. Kowalik
nie był w stanie nie odnieść się do „konfliktów społecznych” kształtujących
te przemiany, tyle tylko, że opisując takie napięcia nie posługiwał się terminologią „walki klas”. Po drugie natomiast, szczególną uwagę zwraca odwrócenie
przez Kowalika wektora zależności przyczynowo-skutkowej: powstanie nowego systemu to, we fragmencie powyższym, skutek „reakcji społecznych
na działania władz” czy też „interakcji różnych grup społecznych”, a nie ich
przyczyna. Stanowi to, jak zobaczymy dalej, zaledwie jedną spośród wielu podobnych sprzeczności w badanych przez nas poglądach autora Polskiej transformacji.
Tymczasem Kowalik idzie w tym względzie jeszcze dalej, w co najmniej jednej
pracy łącząc w pewien sposób zagadnienie „konfliktów społecznych” w Polsce Ludowej z przywoływanym przez nas na początku niniejszego punktu
stwierdzeniem, że na przełomie lat 80. i 90. XX w. „nowi władcy przewidywali przyszłość, tworząc podstawy nowego systemu sprzyjającego dopiero przyszłej klasie średniej”, a zatem wyjaśniając niejako genezę społeczną drugiej
ze wspomnianych okoliczności. Omawiając treść jednej z książek Henryka
Słabka Kowalik stwierdza, że – jego zdaniem – jej autor przedstawił ciekawe
wytłumaczenie upadku realnego socjalizmu w Polsce, polegające na skłonności do „autodestrukcji” wewnątrz „szeroko pojętego establishmentu”. W Polskiej transformacji przytacza w związku z tym następujący fragment pracy Słabka:
System upadł, bo z różnych, również zrozumiałych powodów, porzucali (zdradzili?) go jego pierwsi beneficjenci i strażnicy. Dla ludzi nomenklatury gospodarczej oraz –
choć zapewne w mniejszej skali – urzędniczej i politycznej z biegiem czasu system stawał się gor357

Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 286.
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setem, który tym dotkliwiej uwierał, im wyższe miało się dochody [podkr. moje – G.K.].
[...] Gremia kierownicze, szczególnie gospodarcze, zachęcała do rozwiązań na wzór
zachodni nadzieja na zapewnienie przyszłości własnej i rodziny przez uniezależnienie się od władz politycznych, które karierę kierownika w każdej chwili mogły
przekreślić, oraz przez zdobycie i pomnażanie w odpowiedniej wielkości majątku [podkr.
moje – G.K.]358.

Główne zastrzeżenie, jakie Kowalik zgłasza wobec takiej linii argumentacji,
polega na tym, że „współsprawstwo” w tym względzie należałoby, jego zdaniem, przypisać także opozycji solidarnościowej. Pisząc o części „działaczy
opozycji, którzy znaleźli materialne oparcie w szybko rozwijającym się sektorze prywatnym”, Kowalik stwierdza wprost: „Ku prywatnemu sektorowi zwróciła
się przecież nie tylko uwłaszczająca się stara, lecz także nowa nomenklatura [podkr.
moje – G.K.]. W materialnej bazie gospodarczej powstawały warunki dla
wspólnych interesów obu [podk. moje – G.K.], «ponad podziałami» czysto politycznymi”359. W innym miejscu autor Polskiej transformacji wskazuje natomiast
na jeden z praktycznych przykładów takiej, już wykrystalizowanej „wspólnoty
interesów”, osadzony w okolicznościach 1989 r.: „W trakcie obrad Okrągłego
Stołu, w przeciwieństwie do «stolika» politycznego, gdzie dwa wrogie obozy
szukały kompromisu, przy «stoliku» gospodarczym rozmowy prowadzili ekonomiści,
których zapewne więcej łączyło, niż dzieliło [podk. moje – G.K.]”360.
Próbując zatem podsumować nasze dotychczasowe rozważania w tym punkcie możemy zaryzykować tezę, że ze zrekonstruowanych poglądów Tadeusza
Kowalika wynika pewnego rodzaju cykl, w którym najpierw stosunki własności tworzą strukturę społeczną, ale następnie narastające między tworzącymi
tę strukturę klasami napięcia i konflikty – lub po prostu zmieniająca się świadomość i interesy niektórych z tych grup społecznych – prowadzą ostatecznie
Henryk Słabek, Obraz robotników polskich w świetle ich świadectw własnych i statystyki 1945-1989, Instytut Historii PAN i Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Warszawa-Kutno 2004, ss. 384385. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., ss. 37-38.
359 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 32.
360 Tamże, s. 46. W innym miejscu książki Kowalik odwołuje się do tych samych procesów zachodzących w PRL (i w innych krajach Bloku Wschodniego) korzystając z instrumentarium pojęciowego Włodzimierza Brusa: „Coraz śmielsze reformy w krajach Europy Środkowej, zwłaszcza
na Węgrzech i w Polsce, polegały głównie na coraz większym zapożyczaniu rozwiązań systemowych od kapitalizmu, co wprawdzie nie poprawiało wystarczająco efektywności gospodarowania,
ale jednocześnie niwelowało różnice systemowe. Włodzimierz Brus nazwał to «postępującą nieoznaczonością socjalizmu» [podkr. moje – G.K.]” (s. 18).
358
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do ukształtowania się nowych stosunków własności, które z kolei powodują
nowe napięcia i konflikty, itd.
W wymiarze empirycznym natomiast, szczególne znaczenie mają dla nas
fragmenty dotyczące zmian, jakie zaszły w świadomości nomenklatury i inteligencji solidarnościowej, odniesienia do „tworzenia podstaw nowego systemu
sprzyjającego dopiero przyszłej klasie średniej” oraz do szokowej terapii jako
„narzędzia tworzenia nowej, kapitalistycznej struktury społecznej” (a więc
ucieleśnienia się tychże zmian w świadomości). Łącznie stanowią one bowiem, naszym zdaniem, przekonujące (choć śladowe) przesłanki do uznania,
że w dorobku Tadeusza Kowalika w odniesieniu do polskiej transformacji
1989 r. obecne są nie tylko (nienazwane w ten sposób, ale jednak dostatecznie
wyraźne) sugestie Kowalika co do istnienia pewnych napięć o podłożu klasowym w realiach lat 80. XX w. w Polsce, ale również „istotne przekształcenia
w klasowej podstawie systemu” oraz „zmiana w klasowym panowaniu”.
Przejawem „napięć i sprzeczności w funkcjonowaniu systemu społecznogospodarczego” z modelu Baszkiewicza jest jednak, poza dyskutowaną przez
nas dotychczas w tym punkcie „walką klas”, także „chroniczny kryzys”.
W dorobku Tadeusza Kowalika możemy, jak się wydaje, odnaleźć liczne nawiązania do zagadnienia w wystarczającym stopniu bliskiego takiemu kryzysowi: stagnacji gospodarczej. To ona, jego zdaniem, w dużej mierze odpowiadała za upadek realnego socjalizmu czy też jak, pożyczając termin od Włodzimierza Brusa, określił to gdzie indziej: „załamanie monocentrycznego ładu”361.
Tadeusz Kowalik, „Ekonomia polityczna klęski…”, dz. cyt., s. 212. We fragmencie, w którym
przywołuje to określenie, Kowalik przekonuje także, że załamanie takie było warunkującym poprzednikiem zmian: „Wielkie wydarzenia 1989 r. wydają się świadczyć, że stanowisko Brusa zostało
w sposób spektakularny potwierdzone. Przecież nie tylko w Polsce, lecz również w całym bloku
sowieckim dokonało się najpierw załamanie monocentrycznego ładu, utworzenie pluralistycznego systemu politycznego, a dopiero w następstwie tego załamania przystąpiono do głębokich, zasadniczych zmian systemowych
w gospodarkach [podkr. moje – G.K.]” (tamże). Stwierdzenie to pozostaje w sprzeczności z wieloma
innymi, w których Kowalik przekonywał, że zmiany systemowe (jakkolwiek ograniczone i, jego
zdaniem, nieefektywne) następowały w Polsce stopniowo na przestrzeni całych lat 80. XX w. Taki
jest też w dużej mierze, jak się wydaje, sens następującego fragmentu: „Przeprowadzona na początku stanu wojennego reforma gospodarcza oznaczała w teorii dość zasadnicze ograniczenie planowania dyrektywnego na rzecz sterowania gospodarki za pomocą takich instrumentów ekonomicznych, jak ceny, płace, stopa procentowa, kredyty. (…) Co więcej, w drugiej połowie lat osiemdziesiątych
361
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Poza bardziej ogólnymi stwierdzeniami, jak to, że realny socjalizm „[p]rzegrał
rywalizację z kapitalizmem ze względu na głęboko tkwiące w nim wady systemowe
[podkr. moje – G.K.]”362, autor Polskiej transformacji w co najmniej kilku prazaczął się nasilać proces «samouwłaszczania nomenklatury», przede wszystkim partyjnej kadry gospodarczej. Proces
ten polegał na przekazywaniu państwowego aparatu produkcyjnego w prywatne ręce [podkr. T.K.]”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Zmiany systemowe ostatniej dekady…”, dz. cyt., ss. 617-618. Nie wydaje się natomiast, aby występowała rażąca sprzeczność pomiędzy opisanym przez Kowalika w pierwszym
z przytaczanych tu fragmentów wynikaniem zmian systemowych z „załamania monocentrycznego
ładu”, a innymi omówionymi przez nas w tym rozdziale zależnościami przyczynowo-skutkowymi
obecnymi w jego pracach.
362 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 187. We fragmencie, z którego pochodzi
to zdanie, ujawnia się natomiast kolejny z paradoksów w poglądach Tadeusza Kowalika. Czytamy
tam, że „(…) system, który w Europie odszedł do historii [realny socjalizm], w sposób oczywisty
nie sprawdził się pod względem ekonomicznym. Przegrał rywalizację z kapitalizmem ze względu
na głęboko tkwiące w nim wady systemowe. Prawda ta stała się na przełomie lat 1980/1990. bezsporna. Również socjalizm rynkowy, przynajmniej w znanych nam wersjach za taki uchodzący,
musiał przegrać. Nawet ci, którzy uważają (zaliczam się do nich), że model ten nigdzie nie został
wypróbowany, nie proponują go jako możliwego do realizacji w dającej się przewidzieć perspektywie. Spektakularne załamanie realnego socjalizmu, także zdecentralizowanej wersji jugosłowiańskiej, nakazuje bowiem ostrożność w wysuwaniu całościowych propozycji ustrojowych” (tamże,
ss. 187-188). Kowalik wydaje się zatem uznawać przejście do kapitalizmu za obiektywną dziejową
konieczność. Jednak w innych pracach ten sam proces określi on mianem społecznego regresu, zaledwie kilka lat przed ukazaniem się Polskiej transformacji, w Nierównych i równiejszych, pisząc o tym
w następujący sposób: „(…) zasadna wydaje się opinia, że ekspansja sektora prywatnego oznaczała
w Polsce społeczny regres [podkr. moje – G.K.]. Rozszerzenie asortymentu towarów na rynku konsumpcyjnym oraz awans części robotników na właścicieli nie równoważą zdecydowanego pogorszenia warunków pracy i dehumanizacji stosunków pracy. Często oznaczają prymitywny, dziewiętnastowieczny wyzysk. Pod każdym więc względem – wolności, równości, partycypacji – mamy
tu do czynienia z zaprzeczeniem społecznej sprawiedliwości”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Dystrybucyjna sprawiedliwość…”, dz. cyt., s. 74. Istnieją jednak pewne wskazówki co do tego, w jaki sposób
Kowalik godził obydwa poglądy, a prawdopodobnie najważniejszą z nich stanowi wywiad, którego
udzielił w 2005 r. Stwierdza w nim: „(…) kapitalizm określam mianem megasystemu, w ramach
którego istnieją różne jego odmiany. Przywiązuję do tego dużą wagę, bo różnice między nimi nie
są bagatelne. Uważam, że kapitalizm jest formacją historycznie przejściową. Na dzisiaj jednak moja perspektywa
krytyczna wobec kapitalizmu w gruncie rzeczy niewiele wykracza poza mieszankę austriacko-niemiecko-szwedzką.
Są to wzorce, które udało się już ukształtować w święcie współczesnym i najzupełniej wystarczają mi jako horyzont
zmian, które uważam za realne i pożądane [podkr. moje – G.K.]. Nie oponuję jeśli określa się mnie jako
socjalistę, chociaż ani dziś, ani w przewidywalnej perspektywie czasowej, na przykład dwudziestu
lat, nie byłbym skłonny proponować recepty socjalistycznej, czyli ustroju zasadniczo odmiennego od kapitalizmu.
Dlaczego? Uważam, że komunizm zawierał w sobie pewne elementy zapożyczone z socjalizmu i je negatywnie
zweryfikował. Dotyczy to przede wszystkim własności, ale także planowania [podkr. moje – G.K.]. Natomiast kraje skandynawskie, niektóre wśród wschodnioazjatyckich, nauczyły nas uspołeczniać prywatną własność
do takiego stopnia, że pozwala to jakoś godzić interes indywidualny ze społecznym [podkr. moje – G.K.].
Oczywiście, jeśli własność pojmujemy jako podzielną między różne podmioty wiązkę praw, a nie
jako prawny tytuł własności. (…) Nie jestem skłonny głosić socjalizmu jako zasadniczo odmiennego systemu, ponieważ nie znam modelu, który byłby jednocześnie demokratyczny, sprawiedliwy i efektywny
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cach wskazywał bowiem bardziej jednoznacznie na ekonomiczne przyczyny
przemian z końca lat 80. XX w.:
Nawet więc jeśli przyjąć, że o ostatecznym upadku systemu komunistycznego
w Środkowej i Wschodniej Europie zadecydował wielki pojedynek na polu militarnym (zbrojeniowym) pomiędzy dwoma supermocarstwami – Stanami Zjednoczonymi i ZSRR, to stagnacja gospodarek komunistycznych i na tym tle rosnące niezadowolenie
[podkr. T.K.] społeczeństw były podstawową przyczyną amerykańskiego sukcesu363.

W innym tekście pisał natomiast:
Podstawowa dla losów realnego socjalizmu okazała się coraz wyraźniejsza stagnacja gospodarcza,
która stawała się tym dotkliwsza, im bardziej widoczne okazywały się rezultaty rewolucji informatycznej [podkr. moje – G.K.]. A skrajnie zbiurokratyzowany system okazał się
niezdolny nawet do absorpcji jej rezultatów. Jeśli to się udawało, to tylko w technice militarnej, ale za cenę niebotycznych kosztów364.

Wreszcie, pewne uściślenie powyższej myśli znajdujemy w Systemach gospodarczych, gdzie Kowalik stwierdza, iż realny socjalizm
cierpiał najbardziej na «produkcję dla samej produkcji», czyli na wytwarzanie coraz
to większego aparatu produkcyjnego, przemysłu ciężkiego itp., co bardzo powoli
przekładało się (jeśli w ogóle) na wzrost konsumpcji czy – ogólniej – na rozwój
społeczny. Można więc powiedzieć, że koszty funkcjonowania (utrzymania) tamtego systemu pożerały podstawową część zasobów ludzkich i materialnych365.

3. Sytuacja i świadomość rewolucyjna
Przypomnijmy, że – jak ustaliliśmy rekonstruując jego model – Jan Baszkiewicz, poza najbardziej ogólnymi, jak „kryzys polityczny”, kryzys społeczny”
oraz „wzrost aktywności mas”, wyróżnił także pewne konkretne przejawy
wystąpienia „sytuacji rewolucyjnej”. Zaliczył do nich przede wszystkim rosną[podkr. moje – G.K.]. Owszem, jestem za samorządnością pracowniczą. Uważam, że to jest
ogromne, bardzo ważne pole. (…) Noblista James Meade mówił o nieskończonej liczbie możliwych kombinacji form własności, organizacji, wynagrodzenia. Należy wciąż poszukiwać kombinacji form
własności, form uspołeczniania prywatnej własności, słowem – różnych form demokracji właścicielskiej, parlamentarnej itd. [podkr. moje – G.K.]”. Patrz: Tadeusz Kowalik, Sławomir Sierakowski, „Od Stiglitza
do Keynesa”, dz. cyt., ss. 207-208.
363 Tadeusz Kowalik, „Zmiany systemowe ostatniej dekady…”, dz. cyt., ss. 616-617.
364 Tadeusz Kowalik, „Robotnicy i rewolucja”, dz. cyt., s. 136.
365 Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 25.
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ce nierówności społeczne, finansowe bankructwo państwa, kryzys na szczycie
władzy, „impotencję reformatorską sił dawnego porządku w obliczu stanów
kryzysowych” oraz (ewentualnie) „przegraną wojnę narodowego ciemięzcy”.
Pamiętać jednak należy, że kryteria powyższe mogą mieć ograniczone zastosowanie w przypadku, omawianych już przez nas, „odgórnych” rewolucji
burżuazyjnych, a – w świetle prac Tadeusza Kowalika – prawdopodobne jest,
że z taką właśnie rewolucją mieliśmy do czynienia w Polsce pod koniec lat 80.
XX w. Chociaż więc dorobek autora Polskiej transformacji zawiera pewne
stwierdzenia, które uznać można za odniesienia do wymienionych przejawów
wystąpienia sytuacji rewolucyjnej, to jednak w części z tych kwestii Kowalik
zajmuje dość niejednoznaczne stanowisko.
Dobry przykład stanowi tutaj zagadnienie „impotencji reformatorskiej”
przedrewolucyjnych władz w obliczu kryzysu. Z jednej strony, w syntezie
rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej PRL od końca lat 70. XX w., którą
Tadeusz Kowalik przedstawia w Systemach gospodarczych, po opisie podejmowanych przez władze prób reform i ich skutków stwierdza, że „[w] miarę liberalizacji w latach 1980. oraz rozkładu aparatów władzy [podkr. moje – G.K.], gospodarka stawała się coraz mniej sterowna (…). Po stronie władzy dojrzewało
przekonanie, iż bez legalizacji niezależnych związków zawodowych i społecznego poparcia
dalsze reformy gospodarcze nie mogą przynieść zasadniczej poprawy [podkr. moje –
G.K.]”366. Z drugiej strony jednak, w tej samej pracy dodaje on, że
(…) władze polskie podjęły próbę «ucieczki do przodu». W grudniu 1988 r. rząd
Mieczysława Rakowskiego doprowadził do uchwalenia przez Sejm Ustawy o działalności gospodarczej oraz Ustawy o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych. Oba te akty stanowiły przełom w podejściu i myśleniu władz [podkr. moje – G.K.]
(…) [oraz] rzeczywiście, jak określił to dziennik «Rzeczpospolita», «całkiem nową
kartę rozwoju stosunków ekonomicznych w naszym kraju». (…) Również skład
rządu stanowił absolutną nowość. Na ministra gospodarki i wicepremierów powołano takie osoby, jak znany już jako biznesmen, Mieczysław Wilczek oraz biznesowo zorientowany Ireneusz Sekuła. (…) Obaj ostentacyjnie głosili hasła wolnego
rynku. Latem 1989 r. [to właśnie] rząd Mieczysława Rakowskiego uwolnił ceny żywności,
Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 293. Podobnie, i chyba nawet bardziej zdecydowanie, w przytaczanym już tutaj fragmencie: „[b]iurokracja partyjno-państwowa stworzona dla
potrzeb narzuconej [po 1945 r.] industrializacji już nie ustąpiła. Nie była zdolna do zreformowania ustroju, a i sama nie dała się zreformować [podk. moje – G.K.]”. Patrz: Tadeusz Kowalik i in., „Trzech
na jednego…”, dz. cyt., s. 651.
366
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a minister finansów ogłosił, negocjowany z MFW, program stabilizacji, przewidujący m.in. rychłe przekształcenie przedsiębiorstw państwowych w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, pomyślane jako wstępny krok do prywatyzacji [podkr. moje – G.K.]367.

Szczególną uwagę w przytoczonym fragmencie zwraca stwierdzenie,
że za gros fundamentalnych przekształceń gospodarki w kierunku kapitalistycznej w praktyce odpowiadają ci sami (metaforycznie, nie dosłownie) komuniści, którzy wcześniej podejmowali – negatywnie oceniane przez Kowalika – próby reform starego systemu. W cytowanej wypowiedzi pojawia się jednak jeszcze jedna ważna kwestia. Kowalik pisze bowiem w kontekście lat 80.
XX w. o „rozkładzie aparatów władzy” w Polsce. To nie jedyny fragment Systemów gospodarczych, gdzie wyraża on taki pogląd – powtarza go co najmniej raz
jeszcze, gdy stwierdza, że „[l]ata 1980. były okresem rozkładu struktur władzy
[podkr. moje – G.K.], procesów «komercjalizacji» znacznej części nomenklatury, intuicyjnie wyczuwającej zmierzch starego ładu” 368. „Rozkład” taki, jak
się wydaje, dobrze współgra z zasadniczą ideą omawianego tutaj kryterium
sytuacji rewolucyjnej w ujęciu Jana Baszkiewicza.
Co jednak być może najistotniejsze, jeśli przyjmiemy za Baszkiewiczem,
że ważnym elementem splotu czynników, które składają się na sytuację rewolucyjną, są duże i/lub pogłębiające się nierówności społeczno-ekonomiczne,
to uznać należy, że Tadeusz Kowalik sytuację taką (przynajmniej częściowo)
opisał, bowiem zagadnienie występowania takich nierówności w Polsce Ludowej jest w jego dorobku dość silnie obecne. I tak, w polemice, którą w Polskiej transformacji podjął z poglądami Dariusza Rosatiego, Kowalik zwraca
uwagę, że
[w] drugiej połowie lat 90. [XX w.] (…) [było już] do dyspozycji wiele publikacji,
ukazujących polskie nierówności dochodowe [w PRL; podkr. moje – G.K.], które były wówczas większe niż nierówności w krajach skandynawskich, w Japonii, Indiach i mniej więcej
na poziomie Republiki Federalnej Niemiec, Belgii i Holandii [podkr. moje – G.K.]. A więc
przyczyny niskiej efektywności i «rozkładu» systemu realnego socjalizmu nie tkwiły
w przesadnym nacisku (…) na zapewnienie sprawiedliwości społecznej369.
Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., ss. 293-294.
Tamże, s. 352. O rozkładzie – tym razem – „systemów władzy” czytamy także w Kowalika recenzji książki autorstwa Henryka Słabka. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Robotnicy i rewolucja”, dz. cyt.,
s. 142.
369 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 73.
367
368
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Chyba jednak najwięcej uwagi poświęcił Kowalik temu problemowi w jednym
z rozdziałów monografii Nierówni i równiejsi, w którym czytamy, że
(…) wbrew propagandzie, dawniejszej i obecnej, nie można krajów realnego socjalizmu
określać jako po prostu bardziej egalitarnych niż kapitalistyczne. Nie dotyczy to w każdym razie
zróżnicowania dochodów w PRL. Liczne badania wskazują, iż w latach realnego socjalizmu,
zróżnicowanie dochodowe i płacowe utrzymywało się na poziomie charakterystycznym dla bardziej egalitarnych kapitalistycznych państw zachodnioeuropejskich [podkr. moje – G.K.]. (…)
Już przed 1989 r. Polska znajdowała się bliżej środka poziomów nierówności
w krajach zachodniej Europy. Były one zdecydowanie większe niż w krajach skandynawskich oraz w Belgii i w Niemczech (zachodnich), sięgały poziomu Holandii.
Od paru lat zaś dorównują najbardziej nieegalitarnym krajom europejskim. Spośród
krajów komunistycznych tylko Czechosłowacja miała wskaźniki zbliżone do najbardziej egalitarnego kraju skandynawskiego, jakim jest Finlandia. Powszechnie
znane są słabości wskaźnika Gini i innych, a badania odnoszące się zwłaszcza
do krajów postsocjalistycznych są jeszcze dalekie od ścisłości. Przede wszystkim
nie obejmują tzw. szarej strefy, która jest tu bardzo rozległa. Poważne argumenty
przemawiają [jednak] za hipotezą, że uwzględnienie szarej strefy w obu grupach krajów
ujawniłoby jeszcze większe nierówności dochodowe i majątkowe w krajach postkomunistycznych
[podkr. moje – G.K.]370.

Chociaż ostatnie zdanie odnosi się już do lat 90., to nie ulega wątpliwości,
że jego treść mogłaby, zapewne także w opinii samego Kowalika, znaleźć zastosowanie również do wcześniejszej dekady.
***
Jak ustaliliśmy w poprzednim rozdziale, w modelu Baszkiewicza jednym
z kluczowych przejawów wystąpienia „świadomości rewolucyjnej” jest odrzucenie starego systemu przez szerokie masy społeczeństwa, przy rosnącym
przeświadczeniu, że, z jednej strony, system ten nie nadaje się już do zreformowania, a z drugiej – że inny ład jest naprawdę możliwy. Do podobnego
Tadeusz Kowalik, „Dystrybucyjna sprawiedliwość…”, dz. cyt., ss. 58-59. Co ciekawe, w udzielonym w 2005 r. wywiadzie Kowalik zwracał uwagę na zupełnie inny wymiar nierówności między
grupami społecznymi, z jakimi polskie społeczeństwo wchodziło w okres transformacji: „To nieprawda, że komunistyczna nomenklatura weszła w nowy ustrój z pokaźnymi zasobami, co pozwoliło im je zwiększać. Oni byli bogaci nie w zasoby, lecz (…) w informację [podkr. moje – G.K.]. Wielokrotnie zauważyłem, że szybko dorabiali się ludzie z nomenklatury gospodarczej, ci, którzy siedzieli
w gospodarce, a nie aparatczycy polityczni. Bo znali ludzi, mechanizmy, itp.” Patrz: Tadeusz Kowalik, Sławomir Sierakowski, „Od Stiglitza do Keynesa”, dz. cyt., s. 201.
370

135

splotu okoliczności w najnowszej historii Polski nawiązuje Kowalik, gdy, wyjaśniając czytelnikowi Polskiej transformacji swój stosunek do realnego socjalizmu, przedstawia również taką refleksję na jego temat:
Fakt, że ustrój taki mógł trwać siedemdziesiąt lat, mówi [wiele] (…) o jego żywotności, nawet jeśli jego istnienie opierało się na sile jawnego i tajnego aparatu przemocy. Sama przemoc jednak to za mało, by utrzymać się przy władzy. Proces
upadku socjalizmu ujawnił, że aparat przemocy staje się bezsilny, jeśli społeczeństwa
w swej masie odrzucają dotychczasowy model ustrojowy [podkr. moje – G.K.]371.

Tadeusz Kowalik stawia więc w przytoczonym fragmencie tezę o odrzuceniu
przez społeczeństwo – w tym wypadku: polskie – realnego socjalizmu372. Nie
dowodzi jej jednak ani dla ogółu obywateli, ani dla całych grup społecznych,
podaje natomiast dość przekonujące przykłady dotyczące wpływowych politycznie jednostek. I tak, na przykład, relacjonując dyskusje ustrojowogospodarcze toczone w trakcie obrad Okrągłego Stołu, Kowalik odwołuje się
do wypowiedzi Władysława Baki, który głosił potrzebę budowy „(…) systemu funkcjonowania gospodarki opartego na logice gospodarki pieniężnorynkowej, logice, która musi zastąpić w całości logikę gospodarki administracyjnonakazowej [podkr. moje – G.K.]”373. Następnie autor Polskiej transformacji zestawia to zdanie z poglądem wyrażonym przez innego uczestnika obrad, Witolda Trzeciakowskiego, który miał stwierdzić, że:
[u]padek polskiej gospodarki, jej ogromne zadłużenie, zubożenie społeczeństwa,
rosnąca inflacja prowadząca do chaosu ekonomicznego oraz zatrucie środowiska
naturalnego – oto rezultat istniejącego porządku ustrojowego. Ten porządek musi być
odrzucony [podkr. moje – G.K.]374.

Jest mało prawdopodobne, by sformułowania tak otwarcie negujące możliwość reformy socjalizmu i podkreślające konieczność jego odrzucenia stanoTadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 16.
Abstrahujemy przy tym od dość kontrowersyjnego sformułowania przez Kowalika problemu,
z którego mogłoby wynikać, że realny socjalizm odrzucały całe społeczeństwa, a nie tylko określone
grupy społeczne.
373 Włodzimierz Borodziej, Andrzej Garlicki (red.), Okrągły Stół. Dokumenty i materiały, t. I: wrzesień
1986 – luty 1989, wybór i opracowanie: Błażej Brzostek, Grzegorz Sołtysiak, Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004, s. 24. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, Polska transformacja,
dz. cyt., s. 46.
374 Włodzimierz Borodziej, Andrzej Garlicki (red.), Okrągły Stół…, dz. cyt., s. 26. Cyt. za: Tadeusz
Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 47.
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wiły wyraz nagłej i bezrefleksyjnej zmiany poglądów ich autorów. Wygłoszenie takich sądów poprzedzić musiała najpewniej wieloletnia ewolucja w myśleniu o rozwiązaniach systemowych w Polsce, z czego Kowalik, jak się wydaje, zdawał sobie sprawę. W Polskiej transformacji czytamy więc na przykład,
że „[p]od wpływem stanu wojennego i niespełnionych reform [w latach 80.
XX w. – G.K.] coraz częściej kwestionowano w ogóle możliwość skutecznego zreformowania realnego socjalizmu” (aczkolwiek z zastrzeżeniem,
że „[n]adal jednak przeważająca część krytyków zakładała długie trwanie (stagnację) skostniałego systemu”375). W innym miejscu książki Kowalik uściśla
powyższe w odniesieniu do środowisk opozycyjnych:
Warunki stanu wojennego i jego skutki w kolejnych latach sprawiły, że nielegalna
S.[olidarność] stała się przede wszystkim ruchem skrajnie antyustrojowym, wrogim
wobec władzy i systemu. Nawet umiarkowani w przeszłości działacze zwątpili w możliwość
zreformowania realnego socjalizmu lub choćby tylko w jego ostrożną liberalizację czy dopuszczenie
do pluralizmu [podkr. moje – G.K.]376.

Wraz z upływem czasu i rozwojem sytuacji politycznej (również, a może
przede wszystkim, w Związku Radzieckim) artykułowane były tymczasem
coraz częściej poglądy tak radykalne, jak te Stefana Kurowskiego, przytaczanego przez Kowalika w kontekście trzech prób urynkowienia socjalizmu
w Polsce w latach 80. XX w.:
Tak więc czwartego podejścia do reformy [gospodarczej] już nie będzie. Będzie
zmiana systemu. System centralistycznego planowania musi zginąć, tak by nie został z niego
kamień na kamieniu. Na jego miejsce będzie zbudowany inny system. (...) Systemem tym jest kapitalizm rynkowy [podkr. moje – G.K.] – pluralistyczna gospodarka wielu podmiotów, czyli gospodarujące społeczeństwo377.

Być może jednak najbardziej znamienna spośród przytaczanych lub komentowanych przez autor Polskiej transformacji opinii, była ta (spisana na samym
początku lat 90. XX w.) autorstwa – zdaniem Kowalika jednej z najważniejszych postaci w polskiej polityce tamtego okresu – Jacka Kuronia, pokazująca

Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., ss. 130-131.
Tamże, s. 26.
377 Hieronim Janczak [Stefan Kurowski], Reforma gospodarcza w PRL. Trzecie podejście, Wydawnictwo
CDN, Warszawa 1986, s. 60. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 131.
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w jaki sposób główni architekci wydarzeń 1989 r. konieczność przeprowadzenia „szokowej terapii” uzasadniali reformatorskim imposybilizmem:
(…) skoro nikomu nie udaje się gospodarka planowa i ręczne sterowanie
(...), to tym bardziej niemożliwa jest realizacja pomysłu, że należy nią w dalszym
ciągu sterować, dodając sobie jeszcze trud planowego przekształcania jej w gospodarkę wolnorynkową378.

Jednak w swoich pracach Kowalik nie ogranicza się jedynie do przytoczenia
licznych wypowiedzi ukazujących, w jaki sposób w drugiej połowie lat 80. XX
w. kolejni działacze opozycji tracili przeświadczenie o możliwości zreformowania socjalizmu realnego. Omawia on także pokrótce, odwołując się
w szczególności do poglądów Iry Katznelsona i Andrzeja Walickiego, ściśle
związaną z taką „utratą wiary” ewolucję ideową inteligencji solidarnościowej
jako grupy społecznej. Pierwszego z wymienionych autorów, według relacji
Kowalika, w maju 1987 r. bardzo zaskoczyło „radykalnie zmienione nastawienie [inteligencji opozycyjnej]: porzucenie przez opozycję solidarnościową
programu «Samorządnej Rzeczypospolitej» na rzecz konserwatywnego liberalizmu, który zaczęto nazywać neoliberalizmem”379. Podobne wrażenia po –
w jego wypadku: sześcioletniej – nieobecności w Polsce, odniósł, również
na wiosnę 1987 r., Andrzej Walicki. Kowalik przytacza jego wspomnienie:
Gdy przyjechałem do Polski w maju 1987 (...) polska scena intelektualna okazała
się inna, niż oczekiwałem. Liberałowie nie byli już traktowani jako dziwacy, lunatyczny margines lub, w najlepszym wypadku, garstka zwariowanych intelektualistów, propagujących w sposób prowokacyjny idee ciekawe być może, ale niepasujące do krajowych realiów. Stali się najbardziej dynamicznym ugrupowaniem intelektualnym, ulokowanym w najlepszym punkcie strategicznym, spychającym inne
ugrupowania na pozycje defensywne. Zwolennicy lub przynajmniej sympatycy idei
liberalnych widoczni byli niemal wszędzie i walnie przyczyniali się do zmiany ogólnego klimatu intelektualnego (...). Jest oczywiste, że proces ten był rezultatem nowych warunków politycznych, stworzonych przez powszechną amnestię polityczną
z września 1986 roku, pragmatyczną realizację polityki władz PRL i wreszcie
(...) przez coraz wyraźniej odczuwalny wpływ reformatorskich poczynań Gorbaczowa380.
Jacek Kuroń, Moja zupa, Wydawnictwo BGW, Warszawa 1991, ss. 10, 17-18. Cyt. za: Tadeusz
Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 86.
379 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 30.
380 Andrzej Walicki, „Liberalizm w Polsce”, [w:] tenże, Polskie zmagania z wolnością: widziane z boku,
Universitas, Kraków 2000. ss. 37-38. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 31.
378
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Co szczególnie ważne, jak czytamy w Polskiej transformacji, Kowalik ten sam
proces dostrzegał także u elit komunistycznych:
Proces urynkowienia gospodarek realnego socjalizmu prowadził jednocześnie
do «komercjalizacji» postawy elity władzy, utraty przez nią wiary w wyższość socjalizmu, a tym samym do erozji modernizacyjnego zapału. Gdy najbardziej dalekowzroczni pośród komunistycznych reformatorów zaczynali rozumieć, że nie przeprowadzą głębszych zmian tylko z establishmentem, i odwoływali się do grup społecznych spoza partyjnej nomenklatury, doprowadziło to do zmiany układu sił
i wreszcie do upadku całego systemu381.

Za efekt końcowy tej ewolucji – we wspólnym kierunku – obydwu stron politycznego konfliktu można w świetle prac Kowalika uznać, przejawiające się
w „rewolucyjnym wybuchu” drugiej połowy 1989 r. (i sygnalizowane już
przez nas przy okazji innych wypowiedzi autora Polskiej transformacji)
porozumienie ponad podziałami [podkr. moje – G.K.]. Wiara w nieuchronność czegoś
w rodzaju pierwotnej akumulacji kapitału, jako nieodłącznej części przejścia do gospodarki rynkowej, [która] była wówczas [w 1989 r. – G.K.] integralną częścią wyobraźni elity politycznej i ekonomicznej [podkr. moje – G.K.]382.

Zagadnienie „wyobraźni elity politycznej i ekonomicznej”, bez wątpienia
mieszczące się w szeroko rozumianej kategorii „świadomości rewolucyjnej”,
będzie powracać w dorobku Kowalika. W innym miejscu Polskiej transformacji
czytamy więc na przykład, że „(…) «wielkie uderzenie» [szokowa terapia –
G.K.] (…) nie było potrzebne. Było ono wyrazem neofickiej wiary głównych decydentów i ich doradców w wolny rynek (…)”383. W Nierównych i równiejszych Kowalik
zwraca natomiast uwagę, że „(…) «wyobraźnia ekonomiczna» nowej elity
władzy kształtowała się w latach 80., czyli w szczytowym momencie powodzenia konserwatywno-liberalnej (kontr-)rewolucji, której dokonali Ronald
Reagan w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Margaret Thatcher w Wielkiej
Brytanii”384. Rozważania w tej kwestii prowadzą autora Polskiej transformacji
między innymi do konstatacji o emocjonalnym charakterze „wyobraźni elit”:

Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 18.
Tamże, s. 72.
383 Tamże, s. 80.
384 Tadeusz Kowalik, „Nowe tendencje w świecie”, [w:] tenże (red.), Nierówni i równiejsi…, dz. cyt.,
s. 12. W tym samym tekście znaleźć można wskazówki, skąd – być może – Kowalik czerpał inspi381
382
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(…) zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach, (…) zwyciężyły (…) emocje
[podkr. moje – G.K.] skutecznie ukształtowane przez atmosferę łatwego zwycięstwa politycznego (…) «ducha czasu», kształtowanego przez idee Margaret Thatcher i Ronalda Reagana. Bo wówczas to ich idee były w natarciu, a idee socjaldemokratyczne w odwrocie, chociaż w 1989 r. Reagan był już na emeryturze, a Thatcher zaledwie rok później (w końcu 1990 r.) w spektakularny sposób utraciła fotel
premiera. (…) Zwyciężały (…) te [idee], które były zgodne z duchem (czy raczej światowym
podmuchem) czasu. Wybory bowiem określonego ładu społecznego są wyborami opartymi na wartościach, a te nie poddają się kryteriom prawdy i fałszu. Stąd tak duża rola w ich wyborze motywów psychologicznych [podkr. moje – G.K.]385.

Cytat powyższy jest ważny również dlatego, że wskazuje, iż według Kowalika
do „rewolucji mieszczańskiej” w Polsce doprowadził „sposób myślenia”
(„atmosfera”, „duch czasu”, „idee”, „motywy psychologiczne”), a więc nie
obiektywne czynniki społeczno-ekonomiczne – jak choćby konflikty klasowe
czy stagnacja gospodarcza – tylko coś, co rozgrywa się wyłącznie w sferze
„wartości”, które „nie poddają się kryterium prawdy i fałszu”.
Fragmentu tego nie można jednak uznać za definitywnie rozstrzygający w tym
względzie. Gdzie indziej bowiem, chociaż zdawkowo, Kowalik dopuszcza
bardziej materialistyczne wyjaśnienie ewolucji świadomości wybranych grup
społecznych PRL w latach 80. XX w. oraz ich masowe ulegnięcie „duchowi
czasów” kształtującemu „wyobraźnię”. Mamy tutaj na myśli wprowadzenie
do analizy kategorii interesu. Dla przykładu, odwołując się do cytowanej już
przez nas książki Słabka, Kowalik przytacza jego pytanie: czy „elity «komunistyczne» podpaliły własny dom?”, by, nie bez aprobaty, przywołać następującą odpowiedź tego autora:
Konsekwentnie działały one na własną korzyść zgodnie z własnym, tyle że zmieniającym się interesem. Zmieniał się interes, więc i one się spieszyły do przechrzczenia się na obraz i podobieństwo nowych, dla nich na pewno wyśnionych
czasów386.
rację dla swoich rozważań na ten temat: „(…) kształt i kierunki (…) polityki [gospodarczej] zależą
nie tylko od często fałszywych, jak podkreślał Keynes, wyobrażeń elit rządzących [podkr. moje – G.K.],
lecz także od nacisku różnych grup społecznych. To one przełamują dość naturalną tendencję
do oportunizmu i imposybilizmu władz” (s. 48).
385 Tadeusz Kowalik, „Ekonomia polityczna klęski…”, dz. cyt., s. 221.
386 Henryk Słabek, Obraz robotników polskich…, dz. cyt., s. 400. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, Polska
transformacja, dz. cyt., s. 39.
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4. Projekt rewolucyjny
Kwestię możliwej obecności w pracach Tadeusza Kowalika zagadnienia „projektu rewolucyjnego” w odniesieniu do polskich przemian ustrojowych zaczniemy od przywołania następującego fragmentu z Systemów gospodarczych:
Na wybór systemu i sposobów zmian systemowych ma wpływ wiele czynników.
Gdy władza zaczyna proces zmian z określoną koncepcją teoretyczną i podejściem praktycznym,
ogromną rolę odgrywa «wyobraźnia ekonomiczna» elit władzy, na co składają się zarówno wiedza, jak i utrzymujące się mity [podkr. T.K.]387.

Widać w nim wyraźnie – co zresztą sygnalizowaliśmy na samym początku
rozdziału – jak płynna jest granica pomiędzy tym, co można uznać za świadomość rewolucyjną (tutaj reprezentowaną przez odniesienie do „wyobraźni
elit”) a tym, co ma stanowić rewolucyjny projekt („władza zaczyna proces
zmian z koncepcją teoretyczną i podejściem praktycznym”).
Na podstawie lektury prac Kowalika poświęconych polskiej transformacji
można uznać, że w jej wypadku projekt rewolucyjny, czyli – przywołując
Baszkiewicza – „wyobrażenia sił społecznych o celach, zadaniach i granicach
rewolucji”, już dość wyraźnie rysuje się w drugiej połowie lat 80. XX
w., przede wszystkim w koncepcjach i decyzjach władz (przypomnijmy,
że rozważania nasze dotyczyć mogą „rewolucji od góry”), ale także w poglądach niektórych przedstawicieli opozycji. Co więcej, jak zobaczymy, im bliżej
roku 1989, tym bardziej wykrystalizowany staje się ten projekt.
Szczegółowe omówienie zacznijmy od ekipy rządzącej. W Systemach gospodarczych Kowalik zwraca uwagę, że już w pierwszym roku trwania stanu wojennego
(…) wprowadzono reformę gospodarczą, która oznaczała dość zasadnicze ograniczenie planowania dyrektywnego na rzecz sterowania gospodarki za pomocą instrumentów ekonomicznych (ceny, płace, stopa procentowa, kredyty itp.). Reformę
oparto na założeniach podobnych do Nowego Mechanizmu Ekonomicznego realizowanego na Węgrzech od 1968 r., który początkowo dość powszechnie chwalono
za skuteczną poprawę efektywności388.
Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 291.
Tamże, s. 292. Więcej na temat reformowania gospodarki PRL, a zwłaszcza stosunku ekonomistów polskich do tego zagadnienia znaleźć można w: Paweł Tanewski, Polska myśl ekonomiczna
387
388
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To wciąż jeszcze nie projekt drastycznego zerwania z socjalizmem, a jedynie
dość umiarkowany ruch w kierunku kapitalizmu, ale – jak pokazuje Kowalik –
już w pięć lat później, w roku 1987, złamane zostaje pierwsze ważne tabu:
przekształceń własnościowych w gospodarce, które trafiły wówczas, prawdopodobnie po raz pierwszy od kilku dekad
(…) do dokumentu firmowanego przez organ państwowy [Polski Ludowej]. Opublikowane w kwietniu przez Komitet ds. Reformy Gospodarczej Tezy w sprawie
II etapu reformy gospodarczej zapowiadały pluralizm i równe traktowanie różnych form
własności. Przewidywano również możliwość przekształcania przedsiębiorstw państwowych w spółki Skarbu Państwa, które byłyby nadzorowane przez banki komercyjne na zasadzie udziałów kapitałowych389.

W Systemach gospodarczych Kowalik przedstawia krótkie wytłumaczenie tej równie szybkiej, co daleko posuniętej ewolucji:
(…) w drugiej połowie lat 1980 (…) [p]o stronie władzy dojrzewało przekonanie,
iż bez legalizacji niezależnych związków zawodowych i społecznego poparcia dalsze reformy gospodarcze nie mogą przynieść zasadniczej poprawy. Antyreformatorskie skrzydło partii rządzącej straciło potencjalne poparcie Związku Radzieckiego, gdzie Michaił Gorbaczow prowadził politykę «głasnosti» i «pierestrojki» (jawności
i przebudowy), wyraźnie dając sygnały, że skończył się czas ochronny dla władców
w krajach satelickich 390.

Warunki te, jak wyjaśnia dalej Kowalik, skłoniły polskie władze do podjęcia
próby „ucieczki do przodu”:
W grudniu 1988 r. rząd Mieczysława Rakowskiego doprowadził do uchwalenia
przez Sejm Ustawy o działalności gospodarczej oraz Ustawy o działalności gospodarczej
z udziałem podmiotów zagranicznych. Oba te akty stanowiły przełom w podejściu i myśleniu władz [lub] (…) jak określił to dziennik «Rzeczpospolita», «całkiem nową
kartę rozwoju stosunków ekonomicznych w naszym kraju». W przygotowaniu
znajdował się pakiet ustaw, w nowy sposób regulujących życie gospodarcze w takich dziedzinach, jak: własność środków produkcji, opodatkowanie, kształtowanie
cen i wynagrodzeń, kredyty, handel zagraniczny. Miały one uzupełnić zasadę wol-

w latach 1956-1989 wobec zagadnienia przemian systemowych w gospodarce PRL, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa 2014.
389 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 132.
390 Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., ss. 293
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ności i równości (w traktowaniu podmiotów gospodarczych i form własności) zasadą konkurencji391.

Treść wspomnianych ustaw chyba najbardziej trafnie podsumował w styczniu
1989 r. ich współautor, ówczesny wicepremier w rządzie Mieczysława Rakowskiego – Mieczysław Wilczek. Kowalik przytacza (za Waldemarem Kuczyńskim) jego wypowiedź, w której Wilczek stwierdza wprost: „(…) [jako
rząd] zdecydowanie zmierzamy do gospodarki rynkowej. Teraz już wiemy,
władze polityczne i państwowe, że nie ma nic pośredniego między gospodarką rynkową a centralnie sterowaną. Wszystko to były hybrydy, które się nie sprawdziły w skali
całego świata [podkr. moje – G.K.]”392. Jeszcze dalej, według autora Polskiej
transformacji, posunął się – zaledwie miesiąc później, podczas Okrągłego Stołu
– inny wicepremier ówczesnego rządu, Ireneusz Sekuła, którego głównym
przesłaniem miało być: „rozpoczęliśmy już wprowadzanie radykalnych reform rynkowych. Pomóżcie…”393.
Jeżeli chodzi natomiast o stronę solidarnościową, to najwcześniejsze projekty
„rewolucji w gospodarce” pojawiają się w komentarzu Kowalika na temat
„części działaczy opozycji, którzy znaleźli materialne oparcie w szybko rozwijającym się sektorze prywatnym”, co – zdaniem autora Polskiej transformacji –
„dało początek towarzystwom gospodarczym”. Następnie Kowalik zwraca
uwagę, że
[j]uż 1 stycznia 1989 jedną z (…) deklaracji, pt. Minimum zmian, opublikowała Akcja
Gospodarcza, zrzeszająca działaczy kilku regionalnych towarzystw gospodarczych.
Owo minimum było całkiem spore, bo zawierało m.in. zniesienie reglamentacji
czynników produkcji oraz uwolnienie cen na środki produkcji i konsumpcji, a nawet część usług publicznych, ustalenie stopy procentowej na poziomie rynkowym,
wycofanie się państwa z systemu bankowego oraz wiele zmian w organizacji gospodarki. A wszystko to miało się dokonać natychmiast, «w wymiarze półrocznym». Jak widać, już na początku 1989 roku swoje poglądy zamanifestowali prekurTamże, ss. 292-294.
Waldemar Kuczyński, Agonia systemu. Szkice z niedawnej przeszłości, Presspublica, Warszawa 1996,
s. 281. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 293. W innej pracy, w której również przytacza tę wypowiedź, Kowalik komentuje ją stwierdzeniem, iż „[u]czestnik obrad «Okrągłego Stołu» [Wilczek] karcił za lewactwo [podkr. moje – G.K.] niektórych reprezentantów strony
solidarnościowej (…)”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Zmiany systemowe ostatniej dekady…”, dz. cyt.,
s. 618.
393 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 48.
391
392
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sorzy terapii szokowej, zaproponowanej ponad pól roku później przez Jeffreya
Sachsa i Stanisława Gomułkę394.

Zrelacjonowane przez Tadeusza Kowalika stanowisko Akcji Gospodarczej
było oczywiście – w ówczesnych warunkach (choć te, jak zobaczymy dalej,
zmieniały się bardzo szybko) – dość skrajne. Stanowi ono jednak ważny
punkt odniesienia, dobrze oddaje bowiem charakter jednej z dwóch głównych
koncepcji transformacji systemowej, funkcjonujących wówczas w Polsce.
Kowalik, omawiając dyskusje w ramach obrad Okrągłego Stołu, streszcza
obydwie w następujący sposób:
Pierwsza to wprowadzenie gospodarki opartej na zasadach kooperacyjnych, socjaldemokratycznych, zapowiadających gospodarkę mieszaną, z dużą partycypacją pracowniczą i z polityką pełnego zatrudnienia. Zbliżałoby to projektowany ład społeczny do rozwiązań austriackich i szwedzkich. Druga to postawienie na prywatyzację w postaci spółek akcyjnych, otwarcie na konkurencję światową, giełdyzację
oraz akceptację tego, co właśnie wówczas nazwano «waszyngtońskim konsensem»
wraz z jego zasadą conditionality (udzielania pomocy pod pewnymi warunkami)395.

Co niezwykle istotne, obydwie koncepcje stanowią, jak widać, ramy programu
przejścia od realnego socjalizmu do kapitalizmu. W ujęciu Kowalika już
na początku 1989 r. panowała więc w tej kwestii, jak się wydaje, zgoda po obu
stronach konfliktu politycznego. W Polskiej transformacji jej autor przedstawia
na poparcie takiej tezy sporo argumentów.
I tak, relacjonując stanowisko, jakie podczas obrad Okrągłego Stołu zajmował
wspominany już wicepremier Sekuła, Kowalik przytacza jego, jak je nazywa,
„trzy hasła wywoławcze”: wolność, równość, konkurencja (sic!), przy czym, jak
zwraca uwagę autor Polskiej transformacji, wszystkie trzy odnosiły się, w skrajnie
leseferystycznym duchu, wyłącznie do „podmiotów gospodarczych”. Następnie Kowalik przywołuje Sekuły (i całego rządu) pomysł na naprawę gospodarki: „jak najszybsze tempo urynkowienia gospodarki wszędzie tam, gdzie
to możliwe i tak szybko, jak to jest możliwe”396. Co przy tym szczególnie uderzające, wprowadzenie w życie projektu Sekuły miało, w opinii proponującego, oznaczać ustanowienie nowego ładu gospodarczego „jak najszybciej, nie
Tamże, s. 32.
Tamże, ss. 51-52.
396 Tamże, s. 48.
394
395
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później niż do końca 1991 roku”397. Była to już więc bez wątpienia nie tylko
wizja konkretnych zmian, jakie powinny nastąpić w gospodarce, ale także
harmonogram wcielania tej wizji w życie (w tym wypadku przyjmujący de facto
postać „szokowej terapii”398).
Tadeusz Kowalik przywołuje także stanowisko negocjacyjne przedstawicieli
strony solidarnościowej. W cytowanych przez niego wypowiedziach (m.in.
Cezarego Józefiaka, Jana Mujżela czy Janusza Beksiaka) szczególną uwagę
zwraca krytyka rządu za niedostateczny radykalizm proponowanych zmian.
Kowalik podsumowuje to następująco:
Z przebiegu dyskusji [w ramach tzw. stolika gospodarczego – G.K.] krystalizowała
się coraz wyraźniej koncepcja daleko idącego urynkowienia gospodarki oraz jej
prywatyzacji. Czy było to wkroczenie na drogę kapitalistyczną? Wypowiedzi ministra Wilczka
i Janusza Beksiaka nie pozostawiają wątpliwości, że ich zdaniem, a pewnie także Cezarego Józefiaka, było to jedyne realistyczne rozwiązanie [podkr. moje – G.K.]399.

Odnosząc się natomiast bardziej ogólnie do programu gospodarczego „Solidarności” z wiosny 1989 r., autor Polskiej transformacji zauważa, że
«Solidarność» opowiadała się dotąd [w miesiącach poprzedzających czerwiec 1989
r. – G.K.] za samorządową gospodarką rynkową [podkr. moje – G.K.] o mieszanej
strukturze własności, pozyskując dla takiego programu dotychczasowy establishment władzy. Do wyborów poszła z podobnym programem wyborczym.
W kwestiach najbardziej systemowych stwierdza się, iż «Będziemy działać na rzecz
wytworzenia nowego ładu ekonomicznego, którego podstawą będą rynek i działające
w warunkach rynkowych samodzielne przedsiębiorstwa» [podkr. moje – G.K.]400.

Tak więc obrady Okrągłego Stołu tylko, jak się wydaje, uwydatniły konsensus
w kwestii pożądanego kształtu systemu gospodarczego, jaki – w świetle prac
Kowalika – co najmniej od początku 1989 r. zapanował wśród głównych sił
politycznych i konsekwentnie umacniał się w całym pierwszym półroczu tego

Tamże, s. 50.
Kowalik opatruje to zaskakującym komentarzem: „Czy ta magiczna data oznaczała «skok»
w nowy porządek, co kłóciło się z proklamowaną w Porozumieniach [Okrągłego Stołu] zasadą ewolucji? Nie można na to pytanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi” (s. 50). Do kwestii tej odniesiemy
się szerzej w Podsumowaniu rozprawy.
399 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 49.
400 Tadeusz Kowalik, „Zmiany systemowe ostatniej dekady…”, dz. cyt., s. 620.
397
398
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roku. W Polskiej transformacji znajdujemy fragment dobrze podsumowujący
taką interpretację obrad:
Podczas obrad Okrągłego Stołu (…) nie tylko ogólna koncepcja nowego ładu, lecz
także parę innych ważnych postanowień zyskało (…) akceptację obu stron. Przede
wszystkim przyjęto kardynalne żądanie «konstytucyjnego zagwarantowania trwałości pluralistycznej struktury własnościowej» (…) Nie traktowano (…) prywatyzacji
jako czegoś marginalnego, skoro już w 1989 roku postulowano redukowanie
ogromnego wówczas deficytu budżetowego środkami pochodzącymi głównie
«ze sprzedaży i dzierżawy składników mienia państwowego: mieszkań, ziemi, sklepów, zakładów produkcyjnych oraz udziałów własnościowych (akcji itp.)». (…)
Zgodzono się nawet na utworzenie, nie później niż w 1991 roku (a zatem dokładnie wtedy, kiedy to się ostatecznie stało) Giełdy Papierów Wartościowych,
co w oczywisty sposób zakładało istnienie znaczących firm prywatnych. Programowo
więc chodziło o całkiem «nowy ład ekonomiczny», choć wprowadzany metodą ewolucyjną [podkr.
moje – G.K.]401.

Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., ss. 140-141. W innym tekście Kowalik bardziej
szczegółowo omawia założenia tego „nowego ładu”: „Oto sześć podstawowych cech mających charakteryzować ów ład: [1] Rozwój samorządności i partycypacji pracowniczej. [2] Swobodne kształtowanie się struktury
własnościowej. [3] Rozwój stosunków rynkowych i konkurencji. [4] Likwidowanie pozostałości systemu nakazoworozdzielczego i ograniczenie planowania centralnego do kształtowania polityki gospodarczej państwa, realizowanej
za pomocą narzędzi ekonomicznych. [5] Jednolita polityka finansowa wobec przedsiębiorstw. [6] Podporządkowanie mechanizmów selekcji kadr kierowniczych w przedsiębiorstwach kryterium kompetencji fachowych. [podkr.
T.K.] Osiągnięto zgodę również nt. ukonstytuowania się ogólnokrajowego przedstawicielstwa samorządów pracowniczych oraz powołania Funduszu Majątku Narodowego, choć obie negocjujące
strony inaczej widziały ich kompetencje oraz ich usytuowanie w strukturze władzy”. Patrz: Tadeusz
Kowalik, „Zmiany systemowe ostatniej dekady…”, dz. cyt., ss. 618-619. W tej samej pracy znaleźć
możemy także bardziej teoretyczne rozważania nad istotą Porozumień Okrągłego Stołu: „Do dziś różnie się ocenia zarysowany w Porozumieniach «Nowy ład ekonomiczny»: czy byłby to rzeczywiście
nowy, czy też tylko radykalnie zreformowany ład poprzedni (…). Nawet jednak według starej opozycji «realnego socjalizmu» i kapitalizmu jako dwóch systemów, nie ulega wątpliwości, że Porozumienia
nakreśliły kontury najradykalniejszej z dotychczasowych reformy ustrojowej [podkr. moje – G.K.]. (…) Projektując radykalną reformę, nie rozstrzygano zbyt klarownie, jaki to ostatecznie ma być ów «nowy ład
ekonomiczny». Prawdopodobnie jednak dla większości negocjatorów wzorcami najbardziej pożądanymi i w Polsce najbardziej znanymi były wówczas takie odmiany gospodarek rynkowych [podkr.
moje – G.K.], jakie istniały w RFN, Austrii, czy Szwecji. Czy zatem był to «nowy ład ekonomiczny»? Odpowiedź na to pytanie zależy od definicji [podkr. moje – G.K.]. Można przyjąć, że «megasystemy» zarówno socjalizmu, jak i kapitalizmu składają się z wielu systemów (ładów). Wyciągając
zaś wszystkie konsekwencje z postulatu prywatyzacji oraz urynkowienia, aż do stworzenia rynku
kapitałowego (giełdy), wolno chyba zakładać, iż razem ze zmianami politycznymi w Porozumieniach
stworzono ogólne ramy dla «społeczeństwa otwartego» [w sensie Dahrendorfa; podkr moje – G.K.]. Ramy
te pozostawiały na tyle otwartą przestrzeń, że nie zamykały drogi do dalszych poszukiwań właśnie
metodą dialogu i porozumień”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Zmiany systemowe ostatniej dekady…”,
401
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W innej pracy Kowalik pisze nawet w tym kontekście, że „[r]óżnice zdań
[między uczestnikami obrad Okrągłego Stołu] polegały głównie na tym,
iż strona rządowa wyraźnie nie chciała podejmować bardziej konkretnych zobowiązań w dziedzinie przekształceń własnościowych” 402. Nie dziwi zatem,
że w miesiącach pomiędzy wypracowaniem Porozumień a ostatecznym przyjęciem, już przez nowy rząd Tadeusza Mazowieckiego, koncepcji składających
się ostatecznie na tzw. Plan Balcerowicza, następowało wyłącznie krystalizowanie, względnie – zaostrzanie, programu radykalnego zerwania z socjalizmem i szybkiego przejścia do kapitalizmu, i to po obu stronach sceny politycznej. Kowalik opisuje kilka istotnych przejawów takiego procesu.
Zacznijmy od Kowalika opisu ewolucji stanowiska strony rządowej, począwszy od relacjonowanych przez niego, opublikowanych w lipcu 1989 r. na łamach Rzeczpospolitej „Założeń programu gospodarczego na lata 1989-1992”:
Ekipa Rakowskiego postulowała już [wówczas] powszechną komercjalizację przedsiębiorstw państwowych, traktując to jako wstęp do prywatyzacji, daleko idące
urynkowienie, radykalne zmniejszenie ilości pieniądza w gospodarce, głęboką restrukturyzację przedsiębiorstw, łącznie z bankructwami i bezrobociem. Autorka
jednej z pierwszych historii tego okresu oceni treść tego dokumentu jako «niemal
całkowicie zbieżną co do podstawowych celów i metod z programem realizowanym później jako plan Balcerowicza». Tak zresztą do dziś uważa główny autor tego
dokumentu, b. minister finansów Andrzej Wróblewski403.

Nie jest to zresztą jedyny fragment Polskiej transformacji, w którym Kowalik
przedstawia stanowisko Wróblewskiego jako symptomatyczne. Opisując powstały wiosną 1989 r., opracowany przez George’a Sorosa projekt reform
polskiej gospodarki (i konsekwentnie określając go mianem „Big Bangu”),
dz. cyt., ss. 618-620. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na wątek samorządności pracowniczej,
powracający regularnie w pracach Tadeusza Kowalika (m.in. w przytaczanym wcześniej fragmencie
udzielonego przez Kowalika wywiadu, gdzie, jak widzieliśmy, padło zdanie: „Owszem, jestem
za samorządnością pracowniczą”.). Omówienie tego zagadnienia wykracza poza zakres niniejszej
rozprawy, dlatego ograniczymy się jedynie do stwierdzenia, że samorządność taka bez wątpienia
stanowiła ważny element nie tylko w ekonomii politycznej Kowalika, ale również w jego biografii.
Patrz np.: Tadeusz Kowalik i in., „Trzech na jednego…”, dz. cyt., s. 628 i nast. Historię samorządu
robotniczego w Polsce Ludowej szczegółowo opisuje natomiast Kazimierz Kloc w: Historia samorządu robotniczego w PRL: 1944-1989, Wydawnictwo Uczelniane SGH, Warszawa 1992.
402 Tadeusz Kowalik, „Zmiany systemowe ostatniej dekady…”, dz. cyt., s. 619.
403 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 64.
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autor Polskiej transformacji odnosi się do korespondencji w tej sprawie pomiędzy Sorosem a Wróblewskim, przywołując między innymi
obszerny, trzystronicowy list [Wróblewskiego do Sorosa] z 23 maja 1989 roku niemal w całości poświęcony (…) charakterowi i sposobowi powołania agencji [mającej w propozycji Sorosa zarządzać przedsiębiorstwami państwowymi – G.K.], rynku kapitałowego, powiązania złotego z ecu, moratorium [na spłatę zadłużenia],
zamianie długu na udziały w przedsiębiorstwach państwowych oraz ich sprzedaży,
umocowaniu Klubu Paryskiego. Nie poruszał natomiast kwestii Big Bangu w odniesieniu do cen, subsydiów i bezrobocia wraz z jego społeczną osłoną. Czyżby
członek formalnie «komunistycznego» rządu awansem akceptował tak radykalnie szokowy propozycję? Jak się przekonamy, przypuszczenie takie nie jest zbyt odległe od nieco późniejszych dokumentów tego resortu [podkr. moje – G.K.]404.

Wreszcie, wśród licznych omawianych przez Kowalika przykładów
na to, w jaki sposób program rewolucyjnych zmian w polskiej gospodarce
kształtował się po stronie rządowej, wyróżnia się jednak bez wątpienia ten
ze stanowiskiem Dariusza Rosatiego. Autor Polskiej transformacji relacjonuje
je następująco:
Jednym ze skrajnych zwolenników urynkowienia gospodarki był Dariusz Rosati,
doradca premiera Rakowskiego. Krótko przed wyborami parlamentarnymi
[4 czerwca 1989 r.] zarysował koncepcję zbieżną już nie tylko z późniejszym planem Balcerowicza, lecz z bardziej radykalnymi propozycjami grupy Beksiaka. Postulował: «wolne ceny i – proszę to wytłuścić [domagał się – T.K.] – wolne płace,
a także: obniżenie obciążeń podatkowych», płynne stopy procentowe równoważące
popyt i podaż, rynek kapitałowy, wymienialność pieniądza, konkurencję zagraniczną oraz otwarcie się na prywatyzację. Przekształcenia rynkowe miały trwać rok
do dwóch lat405.

Z drugiej strony, Kowalik wiele miejsca poświęca planom i koncepcjom gospodarczym polskiej opozycji. Symptomatyczny wydaje się tutaj w szczególności jego opis stosunku środowisk solidarnościowych do postulatów głoszonych od wiosny 1989 r. przez Jeffreya Sachsa (i Davida Liptona). Bez wątpienia jeden z najważniejszych komentarzy Kowalika polega na dostrzeżeniu
zmiany, jaka na przestrzeni zaledwie tygodni nastąpiła w charakterze propozycji Sachsa: z programu ostrożnej stabilizacji – na „skok” w rynek. Zdaniem
404
405

Tamże, s. 69.
Tamże, s. 70.
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autora Polskiej transformacji „świadczy [to] o jej politycznym charakterze, a nie
o rzekomej ekonomicznej konieczności wyboru terapii wstrząsowej, jak
to później przedstawiano”406. Z punktu widzenia poszukiwań „projektu rewolucyjnego” ważniejsze okazuje się jednak zwrócenie przez Kowalika uwagi
na faktyczną zgodność planu Sachsa z wielokrotnie upublicznianymi propozycjami rządu Rakowskiego oraz na powszechność uznania dla tegoż planu
w gronie opozycyjnej elity.
Wśród zwolenników „skoku w rynek” w wydaniu Sachsa Kowalik wymienia
więc na przykład Aleksandra Paszyńskiego i Marka Dąbrowskiego:
(…) ekonomistami, którzy od początku i publicznie popierali program Sachsa byli
Aleksander Paszyński oraz Marek Dąbrowski. Dąbrowski zresztą uzasadniał swe
poparcie w (…) desperacki sposób (…). Przyznawał wprawdzie, że tej «końskiej
operacji» pacjent może nie przeżyć (społeczeństwo może się zbuntować), pytał
jednak, «czy jakakolwiek inna terapia stwarza większe szanse na przeżycie?»407.

Innym zwolennikiem „skoku” z obozu solidarnościowego, kreślącym w dodatku własne, dość konkretne propozycje, był Stanisław Gomułka. Kowalik
przytacza fragment jego artykułu z Guardiana z połowy sierpnia 1989 r.:
Polska potrzebuje konkurencyjności, by obsługiwać dług, potrzebuje bezrobocia,
by stworzyć konkurencyjne rynki pracy o większej mobilności, a wraz z tym dyscyplinę oraz kontrolę płacowej inflacji. Polska gospodarka zdecydowanie potrzebuje
chirurgicznej operacji w celu usunięcia przestarzałych, nieefektywnych przemysłów. Podobna operacja w [Wielkiej] Brytanii doprowadziła początkowo do znacznie większego bezrobocia i do poprawy dopiero później. Jest ciekawe, czy rząd kierowany przez «Solidarność» okaże się zdolny do wypracowania i wprowadzenia
w życie takiej thatcherowskiej polityki408.

Wreszcie, autor Polskiej transformacji przytacza w tym kontekście jeszcze jedną
ważną okoliczność:
Tamże, s. 76.
Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 77.
408 Stanisław Gomułka, „Shock Needed for Polish Economy”, The Guardian, 19 sierpnia 1989, s. 5.
Cyt. za: Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 64. Fragment w tłumaczeniu Kowalika,
który w chwili pisania Polskiej transformacji prawdopodobnie nie zdawał sobie jeszcze sprawy z tego,
że artykuł ten, w zaledwie kilka dni po ukazaniu się, posiadał już polski przekład autorstwa Jerzego
Osiatyńskiego zatytułowany „Polskiej gospodarce potrzeba wstrząsu” i kolportowany wśród posłów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Patrz: Tadeusz Kowalik (red.), Stanisław Gomułka…,
dz. cyt., s. 465.
406
407
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(…) na zamówienie szefa OKP Bronisława Geremka grupa Beksiaka [współpracująca od jakiegoś czasu z Sachsem jako Zespół Ratowania Gospodarki – G.K.]
opracowała i opublikowała raport, w którym proponowała całkowite wycofanie się
państwa z gospodarki; gospodarka rynkowa miała powstać spontanicznie. Żadnej
regulacji płac, żadnego konstruktywizmu. Co potwierdzało tylko ujawniony przez
Beksiaka przy Okrągłym Stole skrajny, bezkompromisowy leseferyzm. Zresztą,
podpisy pod raportem Jana Winieckiego i Stefana Kurowskiego (…) mówiły same
za siebie409.

W świetle przywołanych fragmentów prac Kowalika można zaryzykować
twierdzenie, że to za sprawą jednomyślności, jaka zapanowała między stronami sporu politycznego w Polsce zimą, wiosną i latem 1989 r., zrodził się
projekt „rewolucyjny”, który został ostatecznie zrealizowany w formie „Planu
Balcerowicza”. Autor Polskiej transformacji przytacza, jak ją określa, „jedyną
całościową prezentację” tego Planu, czyli dodatek broszurowy do Rzeczpospolitej z 12 października 1989 r., zamówiony przez Ministerstwo Finansów i zatytułowany „Założenia i kierunki polityki gospodarczej”. Jak twierdzi Kowalik,
podstawowa przesłanka programu streszcza się w następującym jego fragmencie:
Polska gospodarka wymaga zasadniczych zmian systemowych. Ich cel to budowa
systemu rynkowego zbliżonego do tego, jaki istnieje w krajach wysoko rozwiniętych. Musi to nastąpić szybko, za pomocą działań radykalnych, aby jak najbardziej
skrócić uciążliwy dla społeczeństwa okres przejściowy. Do wyboru tej drogi skłaniają również złe doświadczenia powierzchownych reform w latach osiemdziesiątych. [...] Żadne działania doraźne nie są w stanie zmienić sytuacji. Tylko odważny zwrot
na miarę historycznego wyzwania, przed jakim stanęła Polska, pozwoli jej na wydźwignięcie się
z zapaści cywilizacyjnej, na budowę ładu odpowiadającego społecznym oczekiwaniom» [podk.
T.K.]410.

Kowalik opatruje przytaczany tekst następującym komentarzem: „Z jednej
strony, działacze S.[olidarności] akcentowali zerwanie z polityką gospodarczą
poprzednich władz, z drugiej, liczni autorzy wskazywali na podobieństwo
programu (a przynajmniej tej jego wersji) z wcześniejszym, przedstawionym
przez rząd [Międzynarodowemu] Funduszowi [Walutowemu] do negocjacji.
(…) Ogólnie rzuca się w oczy przede wszystkim podobieństwo koncepcji starej i nowej
Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 88.
„Założenia i kierunki polityki gospodarczej”, dodatek, Rzeczpospolita, 12 października 1989. Cyt.
za: Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 90.
409
410
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władzy, co wynikało po prostu z przyjęcia rozwiązań proponowanych przez MFW [Międzynarodowy Fundusz Walutowy; podkr. moje – G.K.]”411.
Jeśli chodzi o Plan Balcerowicza jako wyraz „projektu rewolucyjnego”, koniecznie należy zwrócić też uwagę na podejrzenia Tadeusza Kowalika, że drastyczna różnica pomiędzy zakładanymi w tym Planie a rzeczywistymi wartościami podstawowych wskaźników makroekonomicznych dla gospodarki polskiej, mogła wynikać nie tyle z „przestrzelenia”, co z ukrycia przez autorów
projektu faktycznych zamiarów, które – w szczególności w postaci bardzo
wysokiego bezrobocia – zostały później po prostu wcielone w życie. Autor
Polskiej transformacji przypomina w tym kontekście, że
(…) aż do chwili wejścia [Polski] do UE przeciętna stopa bezrobocia wynosiła około 16%. I co w tej liczbie jest najbardziej bolesne, wręcz porażające, to fakt, że odbyło się to zgodnie z wizją głównych kreatorów nowego ładu [podkr. moje – G.K.] (…) [czyli]
opracowaną w Departamencie Analiz Ekonomicznych Ministerstwa Finansów projekcj[ą] głównych wskaźników ekonomicznych na lata 1990-2000. (…) Zgodność zakładanego bezrobocia z rzeczywistym w roku 2000 wydaje się dlatego ważna, że wyklucza traktowanie owych realiów jako mniej lub bardziej przypadkowego skutku nieprzewidzianych okoliczności, sprzecznego z wyobraźnią i dążeniami rządzącej elity [podkr. moje – G.K.]412.

Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., ss. 91-92. Problemem wpływu czynników zewnętrznych – takich jak naciski MFW– na ostateczny kształt wcielonych w życie zmian systemowych w Polsce zajmiemy się bardziej szczegółowo w dalszej części tego rozdziału.
412 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., ss. 205-207. Skądinąd w tej właśnie kwestii ujawnia się kolejna z ważnych sprzeczności w dziele Kowalika. Również w Polskiej transformacji, zaledwie
kilkanaście stron dalej, o tych samych problemach pisze on bowiem już w zupełnie innym tonie:
„(…) pionierstwo Polski [w transformacji systemowej] (…) było jednak przynajmniej częściowo
usprawiedliwione. Oto Polsce przypadło jako pierwszej wykonać skok w nieznane. Stąd łatwo było
o «przestrzelenie», zastosowanie zbyt mocnych środków, skomasowanie ich w bardzo krótkim czasie [podkr. moje
– G.K.]. W moim przekonaniu większa wina władzy polegała na tym, że nie umiała się z tego
przynajmniej częściowo wycofać, by zmniejszyć dolegliwości społeczne” (ss. 223-224). Podobnie
w Systemach gospodarczych, gdzie czytamy, iż „[z]e względu na wysoką inflację, trudno było uniknąć recesji
adaptacyjnej o wskaźnikach zbliżonych do tych, które projektował rząd, przygotowując program [Plan Balcerowicza; podkr. moje – G.K.]. Wydaje się jednak, że rząd przeoczył fakt, iż wywołana uwolnieniem
cen żywności inflacja była wprawdzie wysoka (w październiku wyniosła ponad 50%), ale już
w końcu roku 1989 szybko spadała (do 23 i 18%) i, co najważniejsze, właśnie inflacja zlikwidowała
pod koniec 1989 r. nadwyżkę «pustego» pieniądza, czego też władze nie dostrzegły. Rozbieżność
między projekcją i wykonaniem wynikała więc głównie ze złego odczytania przez rząd i ekspertów szybko zmieniającej się sytuacji oraz z niedostatków sztuki przewidywania – obok ostrej krytyki kształtu polskich przemian w ogóle, a Planu Balcerowicza w szczególności [podkr. moje – G.K.]”. Tadeusz Kowalik,
Systemy gospodarcze, dz. cyt., s. 298. Poza sprzecznością w interpretacji opisywanych wydarzeń, uwagę
411
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Co więcej, jak wynika z prac Kowalika, jeden ze wspomnianych „głównych
kreatorów nowego ładu” – Stanisław Gomułka – otwarcie przyznawał,
że zwłaszcza bezrobocie, wysokie i trwałe, mieściło się w celach i założeniach
Planu. W Polskiej transformacji czytamy, że
[o]brony strategii twórców planu Balcerowicza podjął się doradca i współautor planu Stanisław Gomułka. Swoje argumenty zawarł w tekście pt. Polityka stabilizacyjna
w Polsce 1990-93: pytania i odpowiedzi, w którym odniósł się do kilku wybranych kwestii. (…) Zarzut znacznej rozbieżności pomiędzy założeniami programu stabilizacji i wykonaniem uznał za nietrafny o tyle, że on sam jeszcze w sierpniu ’89 opowiadał się za szokową operacją a la M.[argaret] Thatcher, otwarcie mówiąc o dużych kosztach społecznych [podkr. moje
– G.K.]. Takie samo stanowisko podzielała «znaczna część grupy Balcerowicza» 413.

W relacji Kowalika Gomułka wydaje się zatem twierdzić, że jego postulat z –
przytaczanego wcześniej w tym rozdziale – tekstu, streszczający się w słowach
„Polska (…) potrzebuje bezrobocia”, został w postaci Planu Balcerowicza
wcielony w życie z pełną premedytacją. Znamienny jest także fragment
„Przedmowy” Kowalika do zredagowanego przezeń pierwszego tomu dokumentów Stanisława Gomułki. Autor Polskiej transformacji zestawia tam „brawurową zachętę Sachsa do skoku w rynek, [połączoną] z idylliczną wiarą, że już
po kilku miesiącach wszystkim będzie lepiej” z „bardziej rzeczowym, suchym
w przytaczanych fragmentach zwraca wyrozumiałość, z jaką Kowalik odnosi się do Planu i jego
twórców. Takich wypowiedzi – zaskakujących wobec dość powszechnego postrzegania Kowalika
jako jednego z najostrzejszych polskich krytyków Planu Balcerowicza (porównaj przytaczane
we Wstępie opinie o autorze Polskiej transformacji) – jest jednak więcej. Chyba najbardziej pozytywnie o tym pakiecie reform Kowalik wyraził się w tekście z 2002 r., pisząc, że „Plan Balcerowicza
składał się właściwie z dwóch różnych programów: z programu stabilizacji oraz programu zmian systemowych [podkr. T.K.]. Pierwszy miał polegać głównie na środkach przywracających równowagę
rynkową, a zwłaszcza redukujących inflację. (…) Skutkiem oczekiwanym i pozytywnym [wprowadzenia
Planu; podkr. moje – G.K.] była niemal natychmiastowa równowaga na rynku towarów [podkr. T.K.].
Drastyczny wzrost cen oraz skurczenie się realnych oszczędności sprawiły, że półki sklepowe zapełniły się natychmiast, a wraz z tym zniknęła uciążliwość wystawania w kolejkach oraz „czarny rynek” [podkr.
moje – G.K.]. Skutkiem pozytywnym, lecz nieoczekiwanym [podkr. moje – G.K.], był fakt, iż firmy eksportujące, głównie państwowe, szybko się przestawiły z rynków wschodnich na zachodnie [podkr. T.K.]. Wzrost
eksportu na Zachód zrekompensował spadek eksportu do krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Po trzecie, zrównoważono budżet państwa [podkr. T.K.] (a w pierwszym roku nawet osiągnięto pewną nadwyżkę). Inne korzyści wynikające z zaostrzenia ograniczeń budżetowych firm miały się ujawnić w dłuższym okresie [podkr. moje – G.K.]”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Zmiany systemowe ostatniej
dekady…”, dz. cyt., s. 621. Nie bez znaczenia dla treści akurat tego fragmentu mogła być okoliczność, iż pochodzi on z pracy o charakterze podręcznikowym.
413 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 107.
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«planem» Gomułki, który idylli nie obiecywał”414. Według Kowalika Gomułka, przedstawiając swoje propozycje na posiedzeniu klubu parlamentarnego
OKP, twierdził, że „jeśli chcemy uniknąć syndromu południowoamerykańskiego, to musimy się zdecydować na szok niosący daleko idące wyrzeczenia
[podkr. moje – G.K.]”415. Co ważne, autor Polskiej transformacji twierdził,
że „taka argumentacja trafiła na podatny grunt myślenia nowej władzy”, przytaczając wspomnienie Geremka:
Ani przez chwilę nie miałem […] cienia wątpliwości co do tego, że od całego społeczeństwa będzie on [plan Balcerowicza – T.K.] wymagał poważnych ofiar
[…]. [B]ez wyrzeczeń i to wyrzeczeń poważnych, nie mieliśmy szans pokonać tego
dystansu, który dzielił nas od progu umożliwiającego rozpoczęcie procesów integracyjnych416.

5. Gwałtowna zmiana w państwie, detonator i wybuch
Jak pokazaliśmy w rozdziale pierwszym, w swoich rozważaniach na temat
„epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” w Polsce Tadeusz Kowalik nie rozstrzygnął jednoznacznie, kiedy dokładnie rewolucja taka miałaby mieć miejsce. Za najbardziej prawdopodobny wariant uznaliśmy więc rok 1989
r., a w szczególności – jego drugą połowę. Przesłanki do przyjęcia takiej
chronologii istnieją bowiem, jak się wydaje, także w tych pracach Kowalika
poświęconych polskiej transformacji, do których nie odnieśliśmy się w tym
kontekście wcześniej w niniejszej rozprawie. W szczególności warto tutaj
zwrócić uwagę na jedno opisywane przez Kowalika wydarzenie z 1989 r., które może zostać uznane za swoisty katalizator – moment przełomowy, ozna-

Tadeusz Kowalik, „Przedmowa”, dz. cyt., ss. 18-19.
Tamże.
416 Bronisław Geremek, Jacek Żakowski, Rok 1989: Bronisław Geremek odpowiada, Jacek Żakowski pyta,
Plejada, Warszawa 1990, ss. 364-365. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, „Przedmowa”, dz. cyt., s. 19.
W innej pracy Kowalik skomentował tę wypowiedź następująco: „Pisząc «na gorąco» (…) Geremek był przekonany, że plan Balcerowicza spowoduje czasowe «zubożenie wszystkich grup społecznych», że chodzi o poważne ofiary «od całego społeczeństwa», Nie znane [sic!] mi są późniejsze poglądy Geremka na (…) «rewolucję w dochodach» [do jakiej doszło w Polsce po 1989 r. –
G.K.], tworzącą społeczeństwo mocno spolaryzowane, w jaskrawy sposób zaprzeczające owym «poważnym ofiarom»
ze strony «wszystkich grup społecznych», «całego społeczeństwa» [podkr. moje – G.K.]”. Patrz: Tadeusz
Kowalik, „Zmiany systemowe ostatniej dekady…”, dz. cyt., s. 627.
414
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czający „przekroczenie granicy” rewolucji burżuazyjnej w Polsce (a przynajmniej jej zasadnicze przyspieszenie), czyli za jej detonator417.
Autor Polskiej transformacji, relacjonując przebieg dyskusji gospodarczych podczas obrad Okrągłego Stołu (oraz na forum Komisji Porozumiewawczej, która powstała na mocy jego postanowień), zwraca uwagę na konsensus, jaki
ukształtował się w kwestii uwolnienia cen. O ile w lutym 1989 r. wicepremier
Kazimierz Olesiak musiał, jak twierdzi Kowalik, nakłaniać stronę opozycyjną
do zaakceptowania tego rozwiązania, o tyle „(…) [n]a posiedzeniu Komisji
[Porozumiewawczej] (…) już nie musiał przekonywać nikogo do samej operacji uwolnienia cen, ale wręcz tłumaczył się, dlaczego dotychczas tego nie
uczyniono”418.
Chociaż jednak co do ogólnej idei osiągnięto porozumienie, nie zapobiegło
to, według relacji Kowalika, poważnemu konfliktowi na gruncie politycznym,
ogniskującemu się w kwestii stopnia indeksacji wynagrodzeń: „Urynkowienie
cen żywności weszło w życie z dniem 1 sierpnia, czemu towarzyszyły burzliwe spory. W przeddzień Sejm uchwalił ustawę o pełnej indeksacji cenowych
skutków urynkowienia, narzuconą przez klub S.[olidarności; chodzi o Obywatelski Klub Parlamentarny – G.K.] (…)”419. Jak wynika z wywodu autora Polskiej transformacji, powołującego się w tym miejscu na Władysława Bakę, ustawa ta stała się „gwoździem do trumny” rządu Mieczysława Rakowskiego
i, w konsekwencji, otworzyła praktyczną drogę do realizacji zamysłów (jak
widzieliśmy: obydwu stron politycznego konfliktu) o „szokowej terapii”. Cytowany przez Kowalika Baka twierdził, że wprowadzenie w życie tego aktu
prawnego
oznaczać będzie ogromny wypływ «pustego pieniądza», pogłębienie już i tak bardzo rażących dysproporcji płacowych oraz wyniszczenie i rozbicie do końca rynku,
nasilenie inflacji etc. Nie ma wątpliwości, że żaden rząd nic będzie mógł sprawoPamiętać oczywiście musimy, że polska transformacja systemowa – w szczególności ze względu
na brak wystąpień ludowych i „negocjowany” charakter wydarzeń 1989 r. – daje silne podstawy
do traktowania jej jako rewolucji „odgórnej”, co, jak już zwracaliśmy uwagę, ogranicza w pewien
sposób możliwość pełnego odniesienia do niej modelowych kategorii „detonatora” czy „wybuchu”
rewolucji, które to kategorie są w literaturze zazwyczaj łączone z wydarzeniami historycznymi,
w trakcie których dochodziło do faktycznych walk, zamieszek czy rozruchów.
418 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 53.
419 Tamże.
417
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wać dłużej swoich funkcji, mając «na karku» tę ustawę. Nie ulega wątpliwości,
że w zamyśle twórców tej ustawy, czyli kierownictwa «Solidarności», jej uchwalenie
ma odegrać rolę przysłowiowego «gwoździa do trumny» w stosunku do rządu
utworzonego przez dotychczas rządzącą koalicję [gabinetu Rakowskiego – G.K.]
(…)420.

Poszukując pojedynczego wydarzenia z 1989 r., które – w świetle prac Kowalika – byłoby kluczowe dla dalszego „rewolucyjnego” biegu wypadków, a więc
do pewnego stopnia spełniało funkcję „detonatora”, za najpoważniejszą propozycję uznajemy opisane powyżej urynkowienie cen żywności z 1 sierpnia
tamtego roku. Urynkowienie, które, jak w innym miejscu Polskiej transformacji
informuje Kowalik, Waldemar Kuczyński skomentował w następujący sposób
„«(…) słuszna decyzja (…) duży krok ku gospodarce rynkowej, której to decyzji nie odwołaliśmy...»”421.
„Detonator”, jak już wyjaśnialiśmy, prowadzić powinien jednak do wybuchu
(„eksplozji”) rewolucji. W rozdziale drugim przywołaliśmy w tym kontekście
twierdzenie Jana Baszkiewicza, że wybuch taki jest, w uproszczeniu, tożsamy
z pojedynczą rewolucją w całym rewolucyjnym cyklu. Rodzi to jednak natychmiast pytanie o to, co w świetle dorobku Tadeusza Kowalika miałoby być
taką pojedynczą rewolucją w Polsce. W pracach Kowalika poświęconych polskiej transformacji można, jak się wydaje, znaleźć fragmenty zawierające
wskazówki w tym względzie. I tak, w Polskiej transformacji czytamy, że
[a]nalizując wielki skok od realnego socjalizmu do kapitalizmu, nie możemy pominąć kontekstu historycznego tego wydarzenia. Nie był to bowiem tylko okres zwykłego, technokratycznego przekształcenia jednego systemu funkcjonowania gospodarki w inny (przedstawiany jako naturalne następstwo wolnego rynku po rozpadzie systemu nakazowo-rozdzielczego), lecz coś znacznie bardziej doniosłego. Były
to także gwałtowne zmiany w strukturze społecznej, czego najważniejszym przejawem
stało się radykalne przesunięcie części bogactwa od biednych do bogatych, a więc i zepchnięcie jednych grup społecznych, a wywindowanie innych [podkr. moje – G.K.]. Szok, rozczarowanie, paraliż pierwszych, ożywienie, korzystanie z okazji drugich 422.

Władysław Baka, Zmagania o reformę. Z dziennika politycznego 1980-1990, Iskry, Warszawa 2007,
s. 258. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 53.
421 Waldemar Kuczyński, Zwierzenia zausznika, Wydawnictwo BGW, Warszawa 1992, s. 86. Cyt.
za: Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 58.
422 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 79.
420
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Poza omówionym już przez nas wcześniej w tym rozdziale wątkiem zmian
w strukturze społecznej, we fragmencie powyższym uwagę zwraca wspomnienie „radykalnego przesunięcia części bogactwa od biednych do bogatych”, które w innych swoich pracach Kowalik – za Czesławem Bywalcem 423
– nazywał będzie konsekwentnie „rewolucją w dochodach”. W innym miejscu
książki Kowalik wyjaśnia zatem, że
[w]skutek recesji oraz nadzwyczajnej ekspansji nowego sektora prywatnego, dokonała się w latach 1990-1993 «prawdziwa rewolucja w dochodach». Jest to określenie
Czesława Bywalca, który przedstawił zmieniony udział poszczególnych grup ludności w ogólnych dochodach ludności (…) dochody płacobiorców spadły do poziomu zaledwie o parę procent powyżej 1/4 łącznych dochodów ludności.
(…) Tylko dochody «zyskobiorców» gwałtownie wzrosły – ich udział wzrósł dwuipółkrotnie! W warunkach pokojowych była to zmiana struktury dochodowej (oraz społecznej)
wręcz bezprecedensowa [podkr. moje – G.K.]424.

Takiemu „przesunięciu dochodów (i majątku) od biednych do bogatych” towarzyszyło także, jak przekonuje dalej Kowalik
(…) posłanie około trzech milionów pracowników «na zieloną trawkę», ze znikomymi szansami na znalezienie pracy, ukrycie rozmiarów obniżenia zatrudnienia
wśród rencistów i wcześniejszych emerytów (od półtora do dwóch milionów),
oznaczało także obniżenie prestiżu pracy, pozycji pracowników, pogorszenie higieny i bezpieczeństwa pracy. Złamano kręgosłup klasie robotniczej, osłabiono ruch
związkowy, na długie lata usankcjonowano oferowanie pracy za niską płacę425.

Wreszcie, w Polskiej transformacji jej autor wspomina jeszcze inny wymiar zachodzących wówczas zmian:
Patrz: Czesław Bywalec, „Poziom życia społeczeństwa polskiego na tle procesów transformacji
gospodarczej (1989-1993)”, Procesy transformacji w Polsce, nr 10, 1995, ss. 1-44.
424 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 103.
425 Tamże, ss. 103-104. Podobnie w Nierównych i równiejszych, gdzie Kowalik przytacza wypowiedź
Jacka Kurczewskiego: „Polska znajduje się znów w wyjściowym stanie pierwotnym, kiedy tytuły
własności muszą być rozdane między uczestników gry społecznej [...] W wojnie o władzę, własność i majątek biorą udział naprawdę wszyscy, choć szanse nie były na starcie równe i ta nierówność daje o sobie co i rusz znać – poczuciem niesprawiedliwości z jednej i arogancją z drugiej strony”. Patrz: Jacek Kurczewski, „Taka młoda a taka brzydka”, Gazeta Wyborcza, nr 24, 27-28 stycznia
1995, ss. 12. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, „Dystrybucyjna sprawiedliwość…”, dz. cyt., s. 63. Kowalik
komentuje to w następujący sposób: „Jest oczywiste, iż owa wojna o własność i majątek [podkr. T.K.]
toczy się we wszystkich postkomunistycznych krajach, a jej wynik ma istotne znaczenie dla kształtu
nowego ustroju” (tamże).
423
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Przeprowadzono również w szybkim tempie tzw. małą prywatyzację, czyli sprzedaż
(lub dzierżawę) państwowych aptek, sklepów, małych zakładów produkcyjnych.
Wskutek obu tych zmian, w krótkim czasie liczba zarejestrowanych firm prywatnych wzrosła
z ponad 800 tysięcy do ponad półtora miliona. (…) Był to (…) proces rodzenia się stanu średniego [podkr. moje – G.K.] o obliczu szczególnie zacofanym426.

Z opisów tych wyłania się obraz zmian tyleż daleko idących, co gwałtownych
– zachodzących w niezwykle krótkim czasie. Wydaje się, że, w kontekście naszych rozważań o rewolucyjnej „eksplozji”, możliwe są dwie interpretacje
powyższej argumentacji. Pierwsza z nich, wąska, sprowadza się do uznania,
że – ponieważ wymienione przez Kowalika przemiany mają wspólną przyczynę w postaci Planu Balcerowicza427 – można przyjąć, iż opracowanie, uchwalenie i wcielenie w życie tego Planu oznaczało rewolucyjny „wybuch” w Polsce. W drugiej, znacznie szerszej interpretacji, „eksplozją” rewolucji burżuazyjnej byłyby natomiast wszystkie opisane przez Kowalika w przywołanych
powyżej fragmentach jego prac wydarzenia i okoliczności lat 1989-1993428,
a więc – poza Planem Balcerowicza – również zmiana struktury społecznej,
gwałtowny wzrost nierówności, błyskawiczny rozwój prywatnej przedsiębiorczości, itd.
Autor Polskiej transformacji – który, jak już wiemy, w swoich pracach nie odwoływał się do takich kategorii z instrumentarium badań nad rewolucjami jak
wybuch rewolucyjny – nie zostawił jednak wskazówek, które pozwoliłyby
nam na rozstrzygnięcie pomiędzy zaprezentowanymi interpretacjami. Ograniczymy się zatem w tym miejscu do stwierdzenia, że to, która z nich hipoteTadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 102. W Nierównych i równiejszych Kowalik wzrost
ten określał mianem „burzliwego”, datował na lata 1989-1993, a zakres zmiany oceniał jako: z 800
tys. do 1,6 mln. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Dystrybucyjna sprawiedliwość…”, dz. cyt., s. 72.
427 Sam Kowalik sugeruje dość otwarcie taką przyczynowość: „Wprawdzie Plan Balcerowicza nie
zawierał rozwiniętej koncepcji ustrojowej. Okazał się jednak bardzo ważnym krokiem na niefortunnej
drodze przemian ustrojowych [podkr. moje – G.K.]. Dokonana wówczas bezprecedensowa w czasie
pokoju rewolucja w dochodach radykalnie zmieniła strukturę społeczną – zapoczątkowała tworzenie ładu społecznego metodą pierwotnej akumulacji kapitału”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Polska
transformacja a nurty liberalne”, dz. cyt., s. 188.
428 Takie dokładnie cezury autor Polskiej transformacji wyznacza na przykład w następującym fragmencie tekstu z 2007 r.: „W Polsce przejście od «realnego socjalizmu» do kapitalizmu dokonało się
w drodze terapii szokowej, zwanej niekiedy Big Bang. W latach 1989-1993, miało miejsce zarówno
załamanie się «realnego socjalizmu», jak i wejście na drogę gospodarki kapitalistycznej. Ukształtowała się nowa struktura społeczna, powstały nowe reguły gospodarowania, wśród których dominującą rolę odgrywa rynek”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Blaski i cienie…”, dz. cyt., s. 270.
426
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tycznie okazałaby się bliższa poglądom Kowalika, nie wpływa na uznanie,
iż w jego dorobku wypowiedzi mogące zostać uznanymi za opisy „eksplozji”
rewolucyjnej są obecne.
Zrelacjonowana dotychczas w tym punkcie charakterystyka transformacji systemowej, do jakiej doszło w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX
w., a w szczególności odniesienia do tempa tych przemian, podnoszą jednak
również w oczywisty sposób kwestię innej cechy rewolucji z modelu Baszkiewicza: „gwałtownej zmiany w państwie, przerwania ciągłości prawnej i tworzenia własnej legalności”. Swoje przekonanie o gwałtownym charakterze
polskich zmian Kowalik formułował, jak widzieliśmy, wielokrotnie. Do już
przytaczanych fragmentów dodajmy więc jeszcze tylko te mówiące o „nagłym
[podkr. moje – G.K.] i niespodziewanym załamaniu się systemu komunistycznego w Centralnej i Wschodniej Europie”429, czy też o tym, że „w ciągu
niecałego półrocza [podkr. moje – G.K.], Polska dokonała «skoku [podkr. moje –
G.K.] w wolny rynek»”430.
Autor Polskiej transformacji odnosił się jednak również do tempa wprowadzania
zmian w aspekcie formalno-prawnym, łącząc poniekąd, jak się wydaje, kwestię
„gwałtowności zmian” z problemem „tworzenia własnej legalności” przez
„rewolucjonistów”. Szczególną uwagę zwraca w tym kontekście Kowalika
relacja przebiegu uchwalania ustaw składających się na Plan Balcerowicza:
W końcu grudnia 1989 roku Sejm, w którym przewagę miały partie i stronnictwa
starego układu, niemal jednogłośnie uchwalił przedstawione przez rząd ustawy
umożliwiające zastosowanie programu. Już przy pierwszym pakiecie, przesłanym
na początku grudnia, rząd zwrócił się do Sejmu o ekspresowe rozpatrzenie szesnastu ustaw,
w tym dziewięciu do końca roku [podkr. moje – G.K.]. Choć więc odrzucono (nawet
z pewnym zgorszeniem) zgłoszoną przez Lecha Wałęsę propozycję obdarowania
rządu nadzwyczajnymi pełnomocnictwami, zarówno rząd, jak i parlament działały
w trybie nadzwyczajnym. Sejm «ekspresowo» powołał Komisję Nadzwyczajną, i to «nieludzkie»
tempo usprawiedliwiał nawet, krytyczny w stosunku do poczynań rządu, Aleksander Małachowski [podkr. moje – G.K.], mówiąc: «Żaden normalny rząd i Sejm nie powinien zgodzić się na takie przyspieszenie. Ale to nie jest normalny rząd. Przypadło mu wielkie zadanie wyprowadzenia kraju z zapaści i trzeba mu w tym pomóc». Decydująca
część pakietu weszła w życie 1 stycznia 1990 roku. Forma prezentacji programu
429
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Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 64.
Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 42.
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oraz pośpiech przy jego uchwalaniu uniemożliwiły opinii publicznej odczytanie jego istotnej treści, a zwłaszcza skokowego charakteru operacji [podkr. moje – G.K.]. Nad
ostateczną jego wersją nie było, nie mogło być w tych warunkach rzeczywistej debaty publicznej, na miarę historycznej wagi podejmowanych decyzji431.

6. Aktywność mas ludowych i kwestia hegemonii
Jak pokazaliśmy w rozdziale drugim, zdaniem Jana Baszkiewicza bez aktywności mas ludowych zasadniczo niemożliwa jest „prawdziwa” rewolucja burżuazyjna. Tadeusz Kowalik w Polskiej transformacji wyraża, jak się wydaje, zbliżony pogląd, chociaż bez bezpośrednich odniesień do rewolucyjnego charakteru opisywanych wydarzeń. Czytamy tam więc, że „(…) każda władza
(…) ma tendencję do zamykania się w swoim kręgu, chyba że przez naciski dużych grup społecznych [podk. moje – G.K.] zmuszona jest do słuchania i podjęcia
dialogu”432. Tę ogólną uwagę można jednak skonkretyzować: zważywszy
na to, że „duże grupy społeczne” prawie zawsze obejmować muszą klasy ludowe, bezpiecznym wydaje się przyjęcie, że także w warunkach rewolucji takie
naciski są koniecznie dla zagwarantowania pożądanych przez szerokie masy
zmian.
Powyższa refleksja ma jednak charakter raczej teoretyczny, o – w najlepszym
razie, jak zobaczymy – bardzo ograniczonym zastosowaniu do opisywanej
przez Kowalika rzeczywistości Polski na przełomie lat 80. i 90. XX
w. W szczególności, wydarzenia roku 1989 r. powinno się raczej, jak już pisaliśmy, rozpatrywać w kategoriach rewolucji „od góry”, czyli takiej, w której
„ruch mas” ludowych był albo całkowicie zbędny, albo też jego pacyfikacja
wręcz stanowiła takiej rewolucji cel.
Gdy Tadeusz Kowalik odnosi się do wydarzeń, które gdzie indziej nazwał
„epigońską rewolucją mieszczańską” w Polsce, jego argumentacja wydaje się
w pełni współgrać z naszym powyższym zastrzeżeniem. O ile bowiem
Tamże, s. 98.
Tamże. W innej, wcześniejszej wersji ta (cytowana już przez nas) wypowiedź brzmi następująco:
„(…) kształt i kierunki (…) polityki [gospodarczej] zależą nie tylko od często fałszywych, jak podkreślał Keynes, wyobrażeń elit rządzących, lecz także od nacisku różnych grup społecznych. To one przełamują dość naturalną tendencję do oportunizmu i imposybilizmu władz [podkr. moje – G.K.]”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Nowe tendencje…”, dz. cyt., s. 48.
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w „oddolnych” rewolucjach burżuazyjnych, opisywanych przez Baszkiewicza
w Wolności. Równości. Własności, aktywność mas ludowych była niezbędna dla
osiągnięcia pożądanych przekształceń, o tyle w Polsce przełomu lat 80. i 90.
XX w., jak wynika z prac Kowalika, potrzebna była, przeciwnie, mas tych
przyzwalająca bierność. Tak pisze o tym w Systemach gospodarczych:
Gwałtowne przewroty, a zwłaszcza krwawe rewolucje często przynoszą rezultaty
nieprzewidziane i niechciane. W Polsce zaś przekazywanie władzy odbywało się pokojowo, w wyniku wcześniej zawartego kompromisu. Robotnicy byli wspomagani przez inteligentów,
co ten kompromis ułatwiało [podkr. moje – G.K.] i powinno [było] zapewnić większą
przewidywalność dalszego biegu wypadków (…)433.

Następnie autor Polskiej transformacji w pełni rozwija argumentację o „milczącym przyzwoleniu” robotników na kształt przemian oraz o przyczynach takiej
sytuacji:
(…) jak to było możliwe, że ruch społeczny «Solidarności», tak niedawno jeszcze
liczący dziesięć milionów członków, pozwolił na realizację programu, który tak dotkliwie uderzał w rzeczywistych grabarzy starego systemu [czyli robotników –
G.K.]. Na ową zgodę, najpierw na aktywne wsparcie, a później na [ich] milczące
przyzwolenie [podkr. moje – G.K.], złożyło się wiele przyczyn. (…) w czasie uchwalania przez parlament i rozpoczęcia realizacji Planu Balcerowicza znaczna część
społeczeństwa wydawała się wierzyć w konieczność drastycznych (choć krótkotrwałych) poświęceń, w imię lepszej przyszłości. Planu tego publicznie nie dyskutowano ani nie negocjowano ze związkami zawodowymi, czego one się nawet nie domagały, bo przecież – rozumowano – władze sprawują «nasi», ludzie sprawdzeni w bojach, w więzieniach [podkr. moje – G.K.]. Zanim się zorientowano, że ta lepsza przyszłość ciągle się oddala, ruch związkowy poniósł ogromne koszty – utratę zaufania społecznego z powodu parasola rozciągniętego nad władzą. A przecież właśnie ten parasol –
możliwość zaaplikowania społeczeństwu bez negocjacji szokowej terapii, zadecydowała o drastyczności programu [podkr. moje – G.K.]434.

Być może więc właśnie w związku z przekonaniem, że w kluczowym momencie polskiej transformacji szerokie masy (reprezentowane tutaj przez aktyw
Solidarności) udzieliły „biernego przyzwolenia” na realizację przez ekipę rządzącą rewolucyjnego programu, w dorobku autora Polskiej transformacji wystąpienia jakkolwiek rozumianych klas ludowych są właściwie nieobecne.
433
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Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 359.
Tamże, s. 364.
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W co najmniej jednym tekście Kowalik pośrednio wskazuje też, jak się wydaje, na takiej bierności przykład, odnoszący się zresztą już nie do 1989 r., kiedy
to wciąż jeszcze oczekiwano na rezultaty działań solidarnościowego rządu, ale
do roku 1990, gdy – opisywane przez Kowalika obszernie – skutki społeczne
wcielenia w życie Planu Balcerowicza stawały się już dostatecznie odczuwalne.
Z przytaczanej w Polskiej transformacji relacji Kuronia, w tamtym czasie ministra w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, z jego wizyt w zakładach pracy, wynika, że realizacji reformy gospodarczej towarzyszyło niezadowolenie, ale jednak nie wrogość czy bunt:
Oni wszyscy wierzyli, że za chwilę przyjdzie Wałęsa i wszystko się zrobi dobrze.
[...] Nikt z tych ludzi, poza młodzieżą szkolną, nie rozumiał gospodarki rynkowej,
kapitalizmu. Oni mi tylko tłumaczyli, że [...] gdybym im więcej płacił, to wszystko byłoby dobrze [podkr. moje – G.K.]435.

Próbę wyjaśnienia tego fenomenu znaleźć można w przywoływanych przez
Kowalika poglądach Juliusza Gardawskiego, którego:
(…) badania doprowadziły (…) do wniosku, że «robotnicy w większości przyzwalali
na społeczną degradację klasy, do której należeli» [podkr. moje – G.K.]. «Mit konkurencji»
miał zawładnąć mentalnością nie tylko elit, lecz także robotników. I właśnie
ta «deproletaryzacja środowisk robotniczych» sprawiała, że elita reformatorska nie
musiała negocjować zmian systemowych ze związkami zawodowymi436.

Jacek Kuroń, Moja zupa, dz. cyt., s. 110. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt.,
s. 87.
436 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 118. Powyższe nie oznacza jednak, że – zdaniem Kowalika – „zawładnięcie mentalności robotników przez «mit konkurencji»” było równoznaczne z upowszechnieniem się wśród przedstawicieli tej klasy pełnej akceptacji dla kapitalistycznych stosunków społecznych. W innym miejscu Polskiej transformacji czytamy na przykład,
że „[w] mentalności załóg [przedsiębiorstw] tkwiło przekonanie, przez lata powtarzane przez władze [komunistyczne], że w ogólnym wymiarze zakłady pracy są własnością społeczną, a więc także
ich. Najbliższe więc [spośród pomysłów prywatyzacyjnych] realizacji ich dotąd niejasnych i rozmytych uprawnień było przekształcenie ich firm w spółki pracownicze, które zresztą właśnie wtedy
były najczęściej realizowaną formą deetatyzacji firm państwowych. Mit «Samorządnej Rzeczypospolitej», wykreowany przez pierwszą S.[olidarność], był przecież wyrażony tylko w innej poetyce
egalitarystycznej doktryny realnego socjalizmu. Stąd tak częste wówczas narzekania ludzi władzy
i usłużnych im publicystów, ekonomistów i socjologów. Włodzimierz Pańków wielokrotnie wówczas mówił o dylemacie, przed którym stanęły niekomunistyczne władze: jak pogodzić liberalne
cele władzy z socjaldemokratyczną bazą społeczną” (s. 160).
435
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W ujęciu autora Polskiej transformacji taka „deproletaryzacja” była więc czwartym, obok trzech wymienionych wcześniej, czynnikiem sprawczym bierności
szerokich mas w trakcie polskich przemian. Nie mogła nim być natomiast
w jego opinii względna słabość klasy robotniczej (a także chłopów) w konfrontacji (faktycznej lub tylko potencjalnej) z innymi grupami społecznymi.
W jednym z tekstów Kowalik stwierdza, że „(…) w roku 1989, pozarolniczy
i pozarzemieślniczy sektor prywatny był jeszcze, mimo wszystko, cherlawy,
nie miał swojej reprezentacji, a organizacje pracownicze przedstawiały większą siłę
społeczną [podkr. moje – G.K.]”437.
Problem bierności klas ludowych w oczywisty sposób kieruje naszą uwagę
w stronę innych grup społecznych, które w takim razie mogły być, w ujęciu
Tadeusza Kowalika, aktywnym aktorem (jak ujął to Baszkiewicz: „siłą, która
w relacji do innych rewolucyjnych klas odgrywa podczas rewolucji (lub jej fazy) rolę wiodącą”) przemian 1989 r., czyli – które mogły sprawować hegemonię
w tej rewolucji. Kowalik nie posługuje się nigdzie tym terminem, nie odnosi
się więc także (wprost) do – opisanej szczegółowo przez Baszkiewicza –
ewentualnej przewodniej roli burżuazji w polskiej transformacji. Można jednak zidentyfikować w jego pracach wątki, które, przynajmniej do pewnego
stopnia, wpisują się w taką argumentację.
W pierwszej kolejności warto zauważyć, że mimo wszystkich wspomnianych
powyżej nawiązań Kowalika do bierności ludowej, w jego pracach na temat
polskich przemian znaleźć można również – przeciwnie – aktywność szerokich grup społecznych w latach 80. XX w., w dodatku: aktywność „żywiołową”. W Systemach gospodarczych czytamy więc, że „(…) przemiany systemowe
w Polsce (…) jeszcze o charakterze bardziej żywiołowym niż świadomym [podk. moje
– G.K.], rozpoczęły się wcześniej [niż w innych krajach Bloku Wschodniego],
prawie ćwierć wieku temu [czyli około 1980 r. – G.K.]”438. W Polskiej transformacji jej autor precyzuje natomiast powyższe stwierdzenie pisząc, że „[w] drugiej połowie lat 80. [XX w.] dokonywała się oddolna, żywiołowa prywatyzacja gospodarki [polskiej; podkr. moje – G.K.], a tuż przed upadkiem poprzedniego
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Tadeusz Kowalik, „Robotnicy i rewolucja”, dz. cyt., s. 142.
Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 352.
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systemu nadano temu procesowi ramy prawne”439. A zatem, jak można domniemywać na postawie przytoczonych w tym punkcie fragmentów prac
Kowalika, sygnalizuje on (chociaż, co już wyjaśnialiśmy, w charakterystyczny,
pozbawiony wyrażonych explicite odniesień do klas), że wraz z tym, jak polscy
robotnicy stawali się coraz bardziej bierni, rosła aktywność burżuazji in spe,
przy czym, w oczywisty sposób, dotyczyło to tego obszaru życia społecznego,
który, jak wyjaśniał Baszkiewicz, dla klasy tej (nawet, jak tutaj, jeszcze in statu
nascendi) jest zazwyczaj najważniejszy, czyli gospodarki440.
Jednak bez wątpienia najbardziej jednoznacznie w tej kwestii Tadeusz Kowalik wypowiedział się w jednym z podrozdziałów Polskiej transformacji, w którym
podjął polemikę z autorami koncepcji kapitalizmu menedżerskiego jako, rzekomo, specyficznego dla Europy Środkowo-Wschodniej przełomu lat 80. i 90.
XX w. klasowego wyjaśnienia zachodzących tam przemian. Dyskusję tę Kowalik zaczyna od przytoczenia fragmentu artykułu Gila Eyala, Ivána Szelényiego i Eleanor Townsley, w którym autorzy twierdzą, że
[n]ajbardziej wyróżniającą cechą postkomunistycznej struktury społecznej w Europie Środkowej
[w drugiej połowie lat 90. XX w. – G.K.] jest nieobecność klasy kapitalistów [podkr. moje – G.K.]. Istnieją prawa własności, rynki pracy i kapitału, gospodarki są otwarte
na rynek światowy. I mają one ścisłe związki z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. A jednak nie ma tam zorganizowanych wielkich kapitalistów […]. Rezultaty prywatyzacji w większości regionu są wysoce rozproszone. To jest zagadka,
Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 151. Następnie Kowalik wyjaśnia,
że: „(…) aktorami nomenklaturowego nurtu prywatyzacji byli kierownicy firm państwowych różnych szczebli, powiązani z nimi funkcjonariusze państwowi i partyjni oraz ich rodziny. Proces ten,
zwany potocznie «uwłaszczaniem nomenklatury», zasługuje na uwagę m.in. dlatego, że to wówczas
zrodziło się zjawisko prywatyzacji korupcyjnej czy układowo-klientelistycznej. To mnie skłoniło
do sformułowania ostrzeżenia, już w 1988 roku, przed «groźbą panamizacji polskiej gospodarki».
Dojną krową stał się wówczas sektor państwowy, co ułatwiły same władze poprzez odpowiednie
regulacje prawne. (…) w ciągu paru zaledwie lat liczba właścicieli prywatnych firm podwoiła się [podkr. moje
– G.K.]. W zdecydowanej większości były to osoby fizyczne spoza nomenklatury, co oznaczało
materialny (w mniejszym stopniu społeczny) awans setek tysięcy, a z rodzinami, grubo ponad miliona osób [podkr.
moje – G.K.]” (s. 152).
440 Autor Wolności. Równości. Własności przywoływał w tym kontekście Lenina, który – komentując
nastanie Bonapartego po termidorianach – twierdził, że „(…) dla burżuazji panowanie ekonomiczne jest wszystkim, forma zaś panowania politycznego to sprawa trzeciorzędna”. Patrz: Włodzimierz I. Lenin, „Z notatnika publicysty. Błędy naszej partii”, [w:] tenże, Dzieła, t. 26: wrzesieńgrudzień 1917, Książka i Wiedza, Warszawa 1953, s. 36. Cyt. za: Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość.
Własność…, dz. cyt., s. 84.
439
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którą próbujemy rozwiązać. Kto pod nieobecność klasy kapitalistów sprawuje władzę?441

Jak relacjonuje Kowalik, zdaniem autorów koncepcji kapitalizmu menedżerskiego,
w Polsce, Czechach i na Węgrzech – inaczej niż w krajach zachodnich,
zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych – klasa dominująca ekonomicznie oraz
elity władzy politycznej należą do różnych środowisk. Upadek komunizmu
w Europie Środkowo-Wschodniej pozwolił bowiem „elicie technokratycznomenedżerskiej” (jak ją określają)
na zajęcie kierowniczych pozycji w gospodarce, ale nie była ona w stanie zapewnić
sobie władzy politycznej. Główne pozycje we władzach politycznych zajęli humanistyczni intelektualiści. Zorganizowali się szybko w ścisłą grupę rządzącą, czyli
«politokrację», która dopiero później weszła w sojusz z elitą technokratycznomenedżerską442.

Kowalik – przyznając, że „[u] początków polskiego kapitalizmu istotnie charakterystyczny był środowiskowy dystans pomiędzy grupą technokratycznomenedżerską i tym, co autorzy nazywają politokracją”443 – dystansuje się jednak zdecydowanie od zasadniczej tezy cytowanej pracy:
(…) genetyczne rozróżnienie (…) dwóch grup [technokratyczno-menedżerskiej
i „politokracji” – G.K.], a zwłaszcza definiowanie systemu za pomocą jednej grupy,
ma małą użyteczność poznawczą. Zaciera społeczne aspekty (…) ustroju. Wyolbrzymia rolę menedżerskiego profesjonalizmu, pomniejsza zaś etatystycznobiurokratyczne piętno systemu. Nie wydaje się więc słuszne wyodrębnianie roli grupy menedżerskiej z szeroko pojętej zbiorowości posiadaczy władzy oraz kapitału ludzkiego i materialnego [podkr. moje – G.K.]. Prawdopodobnie u podstaw dopatrywania się w menedżerach «klasy dominującej» [podkr. moje – G.K.] legło przekonanie autorów, że politykę
gospodarczą, bieżącą i systemową, wyznacza mała liczba ważnych decyzji, na które
ma wpływ owa dominująca klasa. Tymczasem w procesie transformacji, zwłaszcza
prywatyzacji, zjawisko to ma charakter znacznie bardziej kompleksowy. Wypełniają
je dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy, decyzji personalnych, kredytowych, podatkowych, celnych (także zaniechań, np. egzekwowania zaległych kredytów, podatków,
Gil Eyal, Iván Szelényi, Eleanor Townsley, „The Theory of Post-Communist Managerialism”,
New Left Review, nr 222, 1997, s. 60. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., ss. 215216.
442 Gil Eyal, Iván Szelényi, Eleanor Townsley, „The Theory of…”, dz. cyt., s. 67. Cyt. za: Tadeusz
Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 216.
443 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 216.
441
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składek ubezpieczeniowych, ceł, rozbiórki nielegalnie wzniesionych budynków).
One to tworzą ścisłą więź aparatu władzy, łącznie z administracją i samorządem do najniższego szczebla, z wielkim i małym biznesem [podkr. moje – G.K.]. Więzi te są ukryte,
trudniej poddają się badaniom niż oficjalne kierunki polityki deklarowane przez
rząd czy parlament. Nie wydaje się też, by istotna była sekwencja czasowa, jak piszą
autorzy, między powstaniem «politokracji» i momentem «zawarcia sojuszu» z kadrą
technokratyczno-menedżerską. Tym bardziej, że rzucające się początkowo w oczy
przeciwieństwa dążeń władzy i interesów owej prototechnostruktury okazały się
krótkotrwałe. (…) Ponieważ (…) nie było jeszcze [wtedy] wyraźnej klasy kapitalistycznej,
władze polityczne działały w imię «wyobrażonej» klasy średniej, która miała tworzyć podstawę
ładu liberalno-demokratycznego [podkr. moje – G.K.]. (…) Istnieje jednak duża sfera
polityki gospodarczej, która wcale nie ma charakteru transgresyjnego. W trzech
dziedzinach deklarowane dążenia władzy są absolutnie zbieżne z interesami nowej klasy posiadającej [podkr. moje – G.K.]. Są to: obniżanie podatków dla przedsiębiorstw i dla
zamożnych, wysiłki nad okrojeniem państwa opiekuńczego oraz dalsze «uelastycznianie» rynku pracy444.

Mamy zatem u Kowalika, po pierwsze, nie tylko dość jednoznaczne stwierdzenie, że w procesie transformacji systemowej w Polsce kluczową rolę odegrała jedna grupa społeczna („klasa dominująca”), co samo w sobie można
uznać za wykazujące pewne pokrewieństwo z klasową „hegemonią”, ale także,
że grupę tę stanowili nie – wyodrębnieni z burżuazji przez Elaya, Szelényiego
i Townsley – „menedżerowie”, co raczej „szeroko pojęta zbiorowość posiadaczy władzy oraz kapitału ludzkiego i materialnego”. Po drugie natomiast,
Kowalik wskazuje na „ścisłą więź aparatu władzy, łącznie z administracją
i samorządem do najniższego szczebla, z wielkim i małym biznesem” 445.
Tamże, ss. 216-217. Warto na marginesie zauważyć, że stwierdzenie Kowalika, iż „deklarowane
dążenia władzy są absolutnie zbieżne z interesami nowej klasy posiadającej” wydaje się dobrze
współgrać z interpretacją polskich przemian w kategoriach „rewolucji od góry”.
445 W kontekście przywoływanego tutaj „aparatu władzy” warto odnotować jeszcze inny termin,
którym posługuje się Kowalik – „elita władzy”. Jego zdaniem to dążenia tej właśnie grupy społecznej uzewnętrzniły się w wydarzeniach 1989 r. w Polsce: „(…) kwartet z Mazowieckim na czele
[Mazowiecki, Balcerowicz, Kuczyński, Kuroń – G.K.] nie mógłby odegrać tak wielkiej roli [w nadaniu kształtu polskim przemianom – G.K.], gdyby nie wyrażał dążeń większości szeroko pojętej elity
władzy, czyli nowego i starego establishmentu [podkr. moje – G.K.]”. Patrz: Tadeusz Kowalik, Systemy
gospodarcze…, dz. cyt., s. 307. Uwagę w tym kontekście zwraca także, przytaczany przez Kowalika,
następujący fragment książki Henryka Słabka: „Jeśli [robotnicy – T.K.] przyłożyli się do obalenia
komunizmu, to [...] przez to, że najskuteczniej blokowali niezbędną reformę gospodarki (płac, cen,
zatrudnienia) w istocie w imię pogłębionego egalitaryzmu («socjalizm tak, wypaczenia nie»), a nie
dlatego, że wybrali ład kapitalistyczny jako lepszy (…) bohaterowie restauracji, również polskiego kapitali444
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Wszystkie wymienione grupy można przy tym bez trudu zaliczyć jeśli nie
do burżuazji już istniejącej, to bez wątpienia do burżuazji rodzącej się w błyskawicznym tempie, co – w zgodzie z jego, omawianymi już przez nas, poglądami o „klasotwórstwie” przekształceń systemowych – sugeruje sam Kowalik,
gdy pisze, że ponieważ „nie było jeszcze [wtedy] wyraźnej klasy kapitalistycznej, władze polityczne działały w imię «wyobrażonej» klasy średniej, która
miała tworzyć podstawę ładu liberalno-demokratycznego”446.
Argumentów na rzecz występowania burżuazyjnej hegemonii w rewolucji
1989 r. w Polsce można u Kowalika poszukiwać także w charakterystykach
poszczególnych kluczowych postaci polskiej polityki tamtego okresu:
(…) skład rządu [Mieczysława Rakowskiego] (…) był dla wielu obserwatorów
w kraju i za granicą szokujący. Wicepremierem [Rakowski] uczynił biznesmena
[podk. moje – G.K.] – Ireneusza Sekułę, a ministrem przemysłu znanego i, jak
na ówczesne standardy, bogatego przedsiębiorcę [podk. moje – G.K.] Mieczysława
Wilczka. Zwolennikami radykalnych reform byli także drugi wicepremier Kazimierz Olesiak, który szybko dał się poznać jako konsekwentny zwolennik urynkowienia cen żywności i chyba w ogóle wolnego rynku oraz minister finansów Andrzej Wróblewski, już wcześniej zaangażowany w rozmowy z Międzynarodowym
Funduszem Walutowym w sprawie pomocy dla Polski. W tym składzie rząd zaczął
energicznie działać na rzecz głębokich reform447.

A zatem w – formalnie wciąż jeszcze „socjalistycznej” Polsce Ludowej – już
w 1988 r. na kluczowych stanowiskach gospodarczych w państwie spotkać
możemy, między innymi, „biznesmena” i „przedsiębiorcę”. Więcej uwag Kowalika w tym względzie, wskazujących na podobną tendencję także po stronie
solidarnościowej, znajdziemy w jego opisie posiedzeń tzw. „stolika gospodarczego” obrad Okrągłego Stołu. Dla przykładu, prezentując charakterystykę
zmu, to – wydaje się – przede wszystkim ludzie gospodarczo-technicznych «komunistycznych» elit [podkr. moje –
G.K.]”. Patrz: Henryk Słabek, Obraz robotników polskich…, dz. cyt., s. 399. Cyt za: Tadeusz Kowalik,
„Robotnicy i rewolucja”, dz. cyt., s. 141. Kowalik, przynajmniej w zakresie treści powyższego cytatu, nie podejmuje polemiki ze Słabkiem.
446 Co więcej, w Polskiej transformacji Kowalik wymienia też raz jeszcze te same grupy społeczne,
by określić je mianem „beneficjantów” przekształceń systemowych: „Socjologowie jako beneficjantów [transformacji] wymieniają, obok menedżerów i indywidualnych posiadaczy fortun, jeszcze
dwie grupy społeczne: ludzi władzy politycznej i administracji państwowej oraz drobną burżuazję,
której podstawą jest small business”. Patrz: Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 218.
447 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., ss. 43-44.
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postaci opozycyjnego współprzewodniczącego tego „stolika”, Witolda Trzeciakowskiego, Kowalik – poza innymi określeniami – używa także następujących: „przedsiębiorca i menedżer” 448.
W dorobku autora Polskiej transformacji znajdujemy również stwierdzenia obrazujące stosunek transformacyjnej „klasy dominującej” do klasy robotniczej,
a w szczególności pokazujące (w zgodzie z argumentacją Baszkiewicza zrekonstruowaną w rozdziale drugim rozprawy) zakreślanie przez tę pierwszą
„granic rewolucji”. Chodzi zwłaszcza o zabezpieczanie liberalnoburżuazyjnego programu rewolucyjnego przed zbytnim skrętem w lewo (co,
zdaniem Kowalika, wydawało się realne wobec doświadczeń siły klasy robotniczej w rewolucji lat 1980-1981), a przede wszystkim o zapewnienie spełnienia warunku „(…) reform ustrojowych zmierzających do wolnego rynku,
łącznie z rynkiem pracy”, czego gwarancją miało być – w relacjonowanych
przez Kowalika wyobrażeniach „klasy dominującej” – „złamanie (…) odradzającego się, ale w przeszłości prawie dziesięciomilionowego ruchu
S.[olidarności]”449.
Co ważne, w relacjach Kowalika przedstawiciele rewolucyjnej awangardy: inteligencji (więcej o niej w kolejnym punkcie rozdziału) wyrażali tego typu
obawy konsekwentnie i niejako niezależnie od rozwijającej się dynamicznie
(zwłaszcza w 1989 r.) sytuacji politycznej. Przykładem jednego z wcześniejszych tego typu głosów jest u Kowalika stanowisko Mirosława Dzielskiego,
który w styczniu 1989 r. uzależniał sukces rządu Rakowskiego od „(…) rozbicia grup reprezentujących «interesy socjalne (...) za pomocą zdecydowanych
posunięć politycznych». Oczywiście [według Kowalika – G.K.] w ówczesnych
warunkach owo rozbicie musiałoby oznaczać sięgnięcie po środki represyjne,
jeśli nie wręcz siłowe”450. Podobne głosy pojawiały się jednak również latem
i jesienią tamtego roku, i to nie tylko, co podkreśla autor Polskiej transformacji,
wśród „wolnorynkowych konserwatystów” w szeregach opozycji antykomunistycznej:

Tamże, s. 46.
Tamże, ss. 207-208.
450 Tamże, s. 33.
448
449
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Było więcej niż zrozumiałe, że zdeklarowani, wolnorynkowi konserwatyści,
na przykład Stefan Kisielewski czy Piotr Wierzbicki, ostrzegali przed
S.[olidarnością] jako związkiem zawodowym. Wierzbicki uważał, że «związkowy
rodowód i charakter Solidarności stanowił jej przeklęte piętno, pętał jej skrzydła,
gdy ona próbowała stać się awangardzistką reform sięgających fundamentów obecnego systemu». Ale podobnie myśleli, a nawet pisali, działacze S.[olidarności],
choćby sekretarz Komisji Krajowej legalnej S.[olidarności] Andrzej Celiński, który
jeszcze przed powołaniem rządu Tadeusza Mazowieckiego ostrzegał, że «czynnikiem blokującym zmiany staje się właśnie siła wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, zwłaszcza że ma ona swoje reprezentacje»451.

Przytoczone obawy przedstawicieli „elit” okazały się jednak bezpodstawne,
gdyż, jak wynika z argumentacji autora Polskiej transformacji, klasa robotnicza
w kreśleniu ewentualnego własnego programu rewolucyjnego i w jego praktycznej realizacji została zupełnie zmarginalizowana:
Wprawdzie szczegółowo relacjonowane w mediach obrady Okrągłego Stołu wskazywały na zasadniczą zmianę klimatu, ale towarzyszyły temu rzekomo «spiskowe»,
również nagłaśniane, spotkania w Magdalence, Wilanowie i innych miejscach,
co sugerowało elitarny charakter Porozumień. Szeregowi członkowie S.[olidarności],
robotnicy, znaleźli się w roli biernych obserwatorów [podkr. moje – G.K.]. Jaskrawo kontrastowało to z doświadczeniem z lat 1980-1981 i było wykorzystywane przez nieprzejednanych. Tym bardziej że teraz nikt się do robotników – siły sprawczej niedawnych
przemian – nie odwoływał [podkr. moje – G.K.]452.

Wreszcie, znajdujemy u autora Polskiej transformacji także takie stwierdzenia, jak
choćby (wspomniane wcześniej) o „masowym exodusie aktywistów «Solidarności», zwłaszcza intelektualistów, do aparatu władzy i administracji ”453,
co w modelu Baszkiewicza, jak pokazaliśmy w rozdziale drugim, stanowi jeden z elementów opisu burżuazyjnej hegemonii w procesie rewolucyjnym.
7. Inteligencki sztab rewolucji, aspekt zewnętrzny i pozostałe cechy
Jak wynika z lektury jego prac, Tadeusz Kowalik nie miał wątpliwości
co do roli inteligencji (chociaż posługiwał się raczej określeniem inteligenci,
Tamże, s. 29.
Tamże, s. 27.
453 Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 364. W innym tekście Kowalik, po uwadze
na temat „exodusu działaczy «Solidarności»”, określa tych działaczy jako: „(…) w czasie stanu wojennego dość oderwanych od «masy» członkowskiej”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Zmiany systemowe ostatniej dekady…”, dz. cyt., s. 625.
451
452
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a jeszcze częściej – znacznie węższym, zawierającym się w kategorii inteligencji – intelektualiści) w nadaniu kształtu polskim przemianom ustrojowym.
Wzmiankował przy tym, chociaż zazwyczaj dość zdawkowo, różne aspekty
tego zaangażowania, od „wspomagania robotników” przez inteligencję 454
po jej zanikającą „wrażliwość społeczną”455. Autor Polskiej transformacji zgadzał
się też z poglądem, że w wyniku wydarzeń 1989 r. „władzę centralną” w Polsce objęli „głównie «humanistyczni intelektualiści»” (chociaż z zastrzeżeniem:
„jeśli terminem «humanistyczny» obdarzyć profesorów ekonomii, co czynię
nie bez wahania”456). Wreszcie, w jednym miejscu swojej książki Kowalik
stwierdza explicite, że do rozmów przy Okrągłym Stole, „które tak radykalnie
miały odmienić Polskę”, zasiedli „czołowi intelektualiści” 457.
W pracach Tadeusz Kowalika nietrudno znaleźć fragmenty (niektóre z nich
przywołaliśmy już wcześniej w tym rozdziale) wskazujące na to, że jeszcze
przed 1989 r. inteligencja polska w szerokim zakresie przeszła na pozycje
prokapitalistyczne. Dotyczy to przy tym zarówno jej części opozycyjnosolidarnościowej, jak i tej związanej z aparatem władzy. W kwestii ewolucji
postaw tej pierwszej, Kowalik stwierdza, że
[l]iczne fakty i analizy świadczą, że ów zwrot dokonał się wcześniej [niż w 1989
r.] i już w 1987 roku był głęboki; sięgał nie tylko zaangażowanych w prace programowo-koncepcyjne kręgów inteligencji, lecz także zmieniającej się bazy społecznej
[Solidarności]. (…) Amerykański politolog Ira Katznelson i jego uczelnia od lat
współdziałali z kołami opozycji demokratycznej w Polsce i innych krajach Europy
Środkowej, wspierając je na różne sposoby. Gdy po paru latach nieobecności ponownie znalazł się w naszym kraju (maj 1987 [roku]) uderzyło go radykalnie zmienione nastawienie: porzucenie przez opozycję solidarnościową programu «Samo„W Polsce (…) przekazywanie władzy odbywało się pokojowo, w wyniku wcześniej zawartego
kompromisu. Robotnicy byli wspomagani przez inteligentów [podkr. moje – G.K.], co ten kompromis
ułatwiało i powinno [było] zapewnić większą przewidywalność dalszego biegu wypadków, możliwość wyboru pośród znanych alternatyw”. Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 359.
455 „(…) sprawcy głębokich przemian [w Polsce] wywodzili się ze środowiska inteligencji wrażliwej
na problemy społeczne [podkr. moje – G.K.] (…) gdy «wygrał» jednak model amerykański, (…) socjalliberalna inteligencja – poza wyjątkami – zamilkła [w kwestii odejścia od Porozumień Okrągłego Stołu
– G.K.], prawdopodobnie w imię na nowo zdefiniowanej solidarności z... kolegami w rządzie. Nawet ci, którzy dostrzegali niedostatek demokracji, mieli dla niego pełne usprawiedliwienie”. Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., ss. 79-80.
456 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 216.
457 Tamże, s. 34.
454
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rządnej Rzeczypospolitej» na rzecz konserwatywnego liberalizmu, który zaczęto
nazywać neoliberalizmem458.

Następnie autor Polskiej transformacji przytacza samego Katznelsona, który –
w formie bezpośredniego zwrócenia się do polskich inteligentów opozycyjnych – pisze:
Wasza akceptacja liberalizmu, nie tylko jako alternatywy dla upartyjnionych państw
waszego regionu, lecz także dla rewizjonistycznego marksizmu lat sześćdziesiątych,
z którym się niegdyś związaliście, była entuzjastyczna i pełna zaangażowania (...).
Odrzucaliście każdą koncepcję «pośredniej drogi» pomiędzy kapitalizmem Zachodu
i socjalizmem Wschodu, uznając, że w obecnych warunkach jest ona iluzją 459.

Podsumowując ten wątek, Kowalik nie zgadza się z Karolem Modzelewskim,
którego zdaniem fundamentalna zmiana w postawie inteligencji solidarnościowej dokonała się dopiero w 1989 r., w chwili migracji działaczy Solidarności do organów władzy politycznej i biznesu. Według Kowalika bowiem
w drugiej połowie lat osiemdziesiątych nie S.[olidarność], nie ruch pracowniczy
w ogóle stanowił bezpośrednie zaplecze opozycyjnej elity, lecz to, co niektórzy nazywali «alternatywnym społeczeństwem obywatelskim». Składała się na nie nie
ta odtworzona, a pozbawiona intelektualnej «głowy» S.[olidarność], lecz głównie
ta jej część, która przetrwała stan wojenny i lata późniejsze, a była to bogata sieć
wydawniczo-kulturowa, różne nowe ugrupowania, aspirujące do roli partii politycznych (jak KPN, Młoda Polska), półlegalne seminaria i kluby kontynuujące dzieło Towarzystwa Kursów Naukowych z lat 70460.

Kilkanaście stron dalej, autor Polskiej transformacji w następujący sposób opisuje natomiast analogiczny proces przechodzenia na pozycje prokapitalistyczne
inteligencji bliskiej aparatowi władzy:
W tym miejscu należałoby, dla symetrii, przedstawić elementy podobnego jak
w kręgach opozycji, neoliberalnego zwrotu w szeroko pojętych kręgach władzy, a więc czołowych przywódców rządzącej partii oraz jej intelektualistów [podkr. moje – G.K.]. Ów zwrot
bardzo mocno wpisuje się w kompromis zawarty przy Okrągłym Stole (…)461.
Tamże, s. 30.
Ira Katznelson, Krzywe koło liberalizmu. Listy do Adama Michnika, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2006, s. 57. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, Polska
transformacja, dz. cyt., s. 30.
460 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 32.
461 Tamże, s. 41.
458
459
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Poza zwróceniem uwagi na ewolucję ideową inteligencji, Kowalik opisuje
w swoich pracach także tę w wymiarze bardziej pragmatycznym – w (sygnalizowanych już wcześniej w tym rozdziale) kategoriach interesu. Miało się
to przejawiać w dwóch zasadniczych postawach tej grupy społecznej w drugiej połowie lat 80. XX w.: gwałtownym dążeniu do samouwłaszczenia oraz
wejściu przedstawicieli dotychczasowej opozycji do struktur władzy i administracji462.
I tak, polemizując z Henrykiem Słabkiem, który przekonywał, że problematyka uwłaszczenia się nomenklatury jest w polskim dyskursie publicznym „wielką nieobecną, ponieważ jest dla wszystkich formacji politycznych, choć dla
każdej z innych względów niewygodna”463, Kowalik stwierdza:
(…) nie trzeba zapominać, że cała plejada intelektualistów z opozycji z otwartym
czołem broniła procesu samouwłaszczenia nomenklatury jako najłatwiejszej formy
«wykupienia się» lub jako najlepszego sposobu zatrzymania kapitałów w kraju464,

na dowód czego autor Polskiej transformacji przytacza wypowiedzi kilkorga znanych intelektualistów tamtego okresu. Ważniejsze wydaje się jednak w tym
kontekście wyjaśnienie, jakie Kowalik zaproponował w związku (omawianym
już wcześniej w tym rozdziale) problemem: „jak to było możliwe, że ruch
społeczny «Solidarności», tak niedawno jeszcze liczący dziesięć milionów
członków, pozwolił na realizację programu [Planu Balcerowicza], który tak
Autor Polskiej transformacji z aprobatą przywołuje w tym kontekście wypowiedź Jacka Kuronia,
który – zdaniem Kowalika wielokrotnie – „(…) wskazywał, że wzorzec samouwłaszczania się nowych elit władzy utrzymuje się przez cały czas zmian systemowych (…) pierwszy posolidarnościowy gabinet powstawał ten sposób, że najbliżsi współpracownicy premiera wyszukiwali nazwiska
w telefonicznych kalendarzykach zaprzyjaźnionych osób (…)” (s. 219). Następnie Kowalik oddaje
w tej kwestii głos samemu Kuroniowi: „Ta metoda utrzymała się przez następne miesiące i lata,
kiedy trzeba było obsadzać banki, spółki, województwa, ambasady i państwowe media. […] Polska
klasa średnia wywodząca się z pierwszego rzutu z kapitalizmu nie zdobywała swych pozycji
na rynku. Dla jej wielkiej części – a w każdym razie dla tych, którzy doszli do znaczących fortun –
nie wolny rynek okazał się najważniejszy, ale kalendarzyki. Więc jeśli ta grupa czegoś rzeczywiście
broni, to właśnie kalendarzyków – dojść, układów, kontyngentów, zamówień rządowych, limitów,
barier celnych, monopoli, dzięki którym zyskała swoje obecne pozycje. To jest polski dramat”.
Jacek Kuroń, Jacek Żakowski, Siedmiolatka, czyli kto ukradł Polskę?, Wydawnictwo Dolnośląskie,
Wrocław 1997, ss. 91-92. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 219.
463 Henryk Słabek, Obraz robotników polskich…, dz. cyt., s. 384. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, Polska
transformacja, dz. cyt., s. 40.
464 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 40.
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dotkliwie uderzał w rzeczywistych grabarzy starego systemu [czyli robotników
– G.K.]”465. Wśród trzech uprawnionych, zdaniem Kowalika, odpowiedzi
na to pytanie, pada w tym miejscu Systemów gospodarczych również następująca,
odnosząca się bezpośrednio do inteligencji: „(…) masowy exodus aktywistów
«Solidarności», zwłaszcza intelektualistów [podkr. moje – G.K.], do aparatu władzy i administracji, mocno osłabił ruch już w chwili wychodzenia z podziemia”466. Fragment ten, jak się wydaje, można uznać za dostatecznie bliski treści opisywanej przez Baszkiewicza „dezercji elit”.
Jednak nie tylko pod adresem inteligencji Kowalik formułował w swoich pracach zarzuty w kontekście sprawstwa kształtu polskich przemian ustrojowych
i gospodarczych. W co najmniej jednym tekście w pewnym sensie odwraca
on bowiem ostrze tej krytyki:
Wałęsa [pod koniec 1989 r. – G.K.] (…) zaproponował danie rządowi nadzwyczajnych uprawnień o praktycznie nieograniczonym zakresie władzy (co nie ma chyba
odpowiednika w historii związków zawodowych). Miały one obejmować: restrukturyzację gospodarki, zmiany własnościowe, demonopolizację sektora państwowego
i spółdzielczego, system podatkowy, system księgowości, funkcjonowanie banków,
zmianę struktury państwa, w tym samorządów terytorialnych. Propozycja ta była
równoznaczna z całkowitą rejteradą związku zawodowego na rzecz władzy autorytarnej. Działacze Solidarności często robotnicy, oskarżają inteligentów o zdradę. A co chciał
zgotować najważniejszy robotnik – robotnikom? [podkr. moje – G.K.]467.

Wreszcie, niepozbawiona podstaw byłaby, jak się wydaje, próba połączenia
w pewną całość dwóch zidentyfikowanych przez nas w dorobku Kowalika
wątków: braku właściwej burżuazji w Polsce Ludowej oraz (związanego z tym
brakiem) zwiększonego znaczenia inteligencji w procesie transformacji.
W takim wypadku należałoby uznać, iż w rozważaniach Kowalika implicite zawarta jest sugestia, że w rewolucji polskiej inteligencja stanowiła do pewnego
stopnia substytut burżuazji468, a więc, niejako w burżuazji tej zastępstwie,
Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 364.
Tamże.
467 Tadeusz Kowalik, „Przedmowa”, dz. cyt., s. 17.
468 Nie byłoby to zresztą stanowisko odosobnione w literaturze. Dla przykładu, Gavin Rae pisze,
że „[w]obec braku [w PRL] prawdziwej klasy biznesowej, inteligencja polska znalazła się w nowym
porządku kapitalistycznym w roli burżuazji zastępczej [surrogate bourgeoisie; podkr. moje – G.K.]. Rola,
jaką inteligencja pełniła w czasach komunistycznych wyposażyła była już ją (…) w kapitał kulturowy niezbędny, by mogła zapełnić wyższe szczeble w hierarchii odtworzonego społeczeństwa kla465
466

172

sprawowała również rolę hegemona. Konstatacja taka oznaczałaby wypełnienie przez (zrekonstruowaną przez nas) argumentację autora Polskiej transformacji kolejnego z kryteriów modelu Baszkiewicza. Jak widzieliśmy bowiem
w rozdziale drugim, opisując zagadnienie „inteligenckiego sztabu rewolucji”
burżuazyjnych autor Wolności. Równości. Własności pisał, że „[i]nteligencja potrafi (…) lojalnie i skutecznie – choć może nie zawsze z pełną świadomością
skutków – reprezentować w toku rewolucji aspiracje burżuazji”.
***
Podobnie jak w przypadku aktywności mas ludowych, również pod względem
aspektu zewnętrznego rewolucji polska transformacja – jak opisuje ją Kowalik
– wykazuje się na gruncie teorii Baszkiewicza co najwyżej bardzo przewrotnym ucieleśnieniem. O ile bowiem, jak pokazaliśmy w poprzednim rozdziale,
u Baszkiewicza rewolucje burżuazyjne są często ściśle związane z „zadaniem
wyzwolenia narodu spod obcej władzy lub spod panowania kolonialnego”
albo też z koniecznością „wyzwolenia gospodarki narodowej spod dominacji
obcego kapitału”, Kowalik w swojej relacji polskich przemian 1989 r. wydaje
się opisywać coś dokładnie przeciwnego: rolę inspiracji – lub wręcz nacisków
z zagranicy – bardzo istotną jeśli nie dla samego wybuchu „rewolucji”, to bez
wątpienia dla jej kształtu.
Zacznijmy od fragmentu Systemów gospodarczych, gdzie autor w pewnym sensie
nakreśla ogólne ramy dla takich rozważań:
Na wybór systemu i sposobów zmian systemowych ma wpływ wiele czynników.
(…) Dążenia elit napotykają ograniczenia lub okoliczności sprzyjające, takich jak
[sic!] układ sił wewnętrznych, pomoc lub naciski zewnętrzne, które z kolei zależą
od stopnia zadłużenia danego kraju, czy udziału kapitału zagranicznego w kluczowych gałęziach gospodarki [podkr. moje – G.K.]469.

W innym tekście do powyższych czynników stricte praktycznych Kowalik dodaje natomiast, osadzając rozważania już bardziej precyzyjnie w kontekście
polskich przemian, dość enigmatyczną kwestię „aury geopolitycznej”:
sowego, przekazując tym poniżej swój sposób rozumienia zachodnich wartości i stylów życia; teraz
[w trakcie transformacji – G.K.] zaczęła ona również gromadzić rzeczywisty kapitał”. Patrz: Gavin
Rae, „In the Polish Mirror”, New Left Review, nr 124, 2020, s. 94.
469 Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 291.
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(…) aura geopolityczna [podkr. moje – G.K.], która sprzyjała pokojowemu «wybiciu
się Polski» spod dominacji ZSRR, a więc i pogrzebaniu «realnego socjalizmu», nie
była sprzyjająca samodzielnemu przejściu do nowego ustroju [podkr. moje – G.K.]. Ideowa
i polityczna inwazja reaganizmu i thatcheryzmu, a zwłaszcza imperialna polityka USA
jako jedynego militarno-politycznego supermocarstwa, okazała się niszcząca zarówno dla związków zawodowych, jak i dla opcji socjaldemokratycznej [podkr. moje – G.K.]470.

W praktyce polskiej rewolucji, jak wynika z prac Kowalika, czynnik ten miał
odegrać ogromną rolę. Jednak najwięcej uwagi autor Polskiej transformacji poświęcił w swoich rozważaniach nie tyle – oddziałującej w dłuższej perspektywie – „geopolitycznej aurze”, co bezpośrednim naciskom zewnętrznym, przede
wszystkim ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW),
związanym z zadłużeniem gospodarki 471.
Tadeusz Kowalik wyjaśnia, że na początku czerwca 1989 r. eksperci MFW
postawili trzy warunki, pod jakimi Fundusz zgadzał się na udzielenie Polsce
pomocy. Były to: „(…) [i] bezwzględne ograniczenie popytu wewnętrznego,
[ii] szeroko pojęta restrukturyzacja gospodarki, włącznie ze sposobami jej
funkcjonowania, [iii] «równowaga zewnętrzna», która umożliwi spłacanie zadłużenia”472. Interwencja MFW w kluczowym momencie transformacji w Polsce nie ograniczała się jednak, jak domniemywa Kowalik, wyłącznie do spraw
gospodarczych, ale polegała także na wywieraniu nacisku w kwestii obsady
stanowisk w rządzie:
(…) w opracowanym w brukselskim biurze «Solidarności», a podpisanym przez Lecha Wałęsę i Jacka Merkla i skierowanym w miesiąc po wyborach do władz krajów
zachodnich apelu o pomoc, przyjmuje się za oczywiste, że w zamian za nią państwa
te będą monitorowały zarówno postępy w stabilizacji gospodarki, jak i zmiany systemowe. W praktyce oznaczało to akceptację takich zmian systemowych, które
składały się na anglosaski typ systemu ekonomicznego. Ich wyrazem był tzw. waszyngtoński konsens obejmujący zarówno międzynarodowe organizacje finansowe,
Tadeusz Kowalik, „Ekonomia polityczna klęski…”, dz. cyt., ss. 211-212.
Problem ten dotyczył zresztą, zdaniem Kowalika, nie tylko Polski, ale i innych krajów przechodzących wówczas transformację od realnego socjalizmu do kapitalizmu. W Polskiej transformacji jej
autor pisze, że „[p]odstawowy obraz (…) jest bardzo podobny także w innych krajach zaliczanych
do przodujących w reformach. Wszędzie wystąpiło ogromne «przestrzelenie», musiało więc mieć
jakieś wspólne przyczyny. Tymi wspólnymi przyczynami była teoretyczna koncepcja Międzynarodowego Funduszu Walutowego [podkr. moje – G.K.] (…)”. Patrz: Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt.,
s. 104.
472 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 54.
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jak i władze amerykańskie. W fazie konceptualizacji podstawowych założeń programowych
naciski zewnętrzne nie były więc potrzebne. Sytuacja zmieniła się dopiero w czasie kampanii prezydenckiej Wałęsy tamtego okresu, która była skierowana przeciwko polityce gospodarczej Balcerowicza [podkr. moje – G.K.]. Najbardziej wspaniałomyślne sformułowanie Wałęsy
to stwierdzenie, że Balcerowicz powinien mieć brata, by odbudowywał
to, co pierwszy zniszczy. Stała się jednak rzecz nad wyraz zaskakująca: po dojściu do
władzy Wałęsa utrzymał Balcerowicza na stanowisku. Najprawdopodobniej byt to mniej lub
bardziej wymuszony gest wobec Waszyngtonu i kapitału zagranicznego [podkr. moje –
G.K.]473.

Następnie Kowalik zwraca uwagę, że „[z]namienna była, publicznie odnotowana, demonstracyjna wizyta ambasadora USA, [Thomasa] Simonsa, złożona
Balcerowiczowi w chwili, gdy cały rząd podał się już do dymisji. (…)”474,
po czym przywołuje wyjaśnienie i komentarz do tego wydarzenia autorstwa
Stefana Kisielewskiego:
(…) Wałęsa po pierwszych rozmowach, jakie odbył w charakterze prezydentaelekta, przeląkł się. Zrozumiał bowiem, iż Balcerowicza popierają zachodnie czynniki bankowe oraz prasowe, które zresztą niewiele z polskiej sytuacji rozumieją.
Pojmując cenę, Wałęsa postanowił zatem pójść na kompromis, co mi się niezbyt
podoba, ale co jestem w stanie zrozumieć475.

Nie dziwi więc, że „czynnik zewnętrzny”, dysponujący, jak przekonuje Kowalik, aż tak dużym wpływem na polską rzeczywistość, był w stanie wymusić
na „reformatorach” stopień radykalizmu planowanych przez nich zmian. Autor Polskiej transformacji omawia w tym kontekście proces „zaostrzania”, jakiemu, jego zdaniem, podlegał pod dyktando MFW Plan Balcerowicza w trakcie
prac koncepcyjnych. Kowalik cytuje w tym miejscu Kuczyńskiego, który
twierdził, że jeszcze powstała w rezultacie dwudniowych negocjacji z ekspertami Funduszu w dniach 27-28 października 1989 r. wersja Planu była
(…) bardzo łagodna [podkr. moje – G.K.] (…). W gruncie rzeczy nie była to koncepcja operacji szokowej. Ceny detaliczne w grudniu 1990 roku miały być, zgodnie
z tą wersją, wyższe niż w grudniu 1989 roku o 572%, podczas gdy w finalnej wersji
programu, to znaczy w liście intencyjnym do Funduszu Walutowego, ten wskaźnik
Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., ss. 312-313.
Tadeusz Kowalik, „Zmiany systemowe ostatniej dekady…”, dz. cyt., s. 628.
475 Stefan Kisielewski, Piotr Gabryel „Uwieść i zdradzić”, Wprost, 20 stycznia 1991, s. 6. Cyt.
za: Tadeusz Kowalik, „Zmiany systemowe ostatniej dekady…”, dz. cyt., s. 628 [poprawiono według oryginału].
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został obniżony do 95%. Pokazuje to, jak bardzo program stabilizacji został w toku prac
zaostrzony [podkr. moje – G.K.], bo przecież trzeba wiedzieć, że gwałtowniejsze
zduszenie inflacji wymagało drenażu o wiele większej ilości pieniędzy 476.

Kowalik podsumowuje to w następujący sposób: „Kuczyński nie pozostawia
żadnej wątpliwości, że zaostrzenie kursu było wymuszone przez Fundusz” 477,
a na potwierdzenie przytacza jeszcze jeden fragment z książki tego autora:
„(…) mówiono nam to dobitnie wiele razy, publicznie i prywatnie, że licząca
się pomoc Zachodu będzie możliwa dopiero po naszym dogadaniu się z Funduszem Walutowym”478.
Cały powyższy wątek autor Polskiej transformacji podsumowuje jednak stwierdzeniem, że „(…) na taki rozwój sytuacji nowi decydenci nader łatwo się godzili. Kuczyński podkreśla towarzyszący negocjacjom «klimat życzliwości»
(…)479, a w innym tekście zauważa bardziej ogólnie, iż „(…) na ogół elita rządząca w Polsce szła dalej niż wolnorynkowe życzenia Zachodu. Elita ta bowiem była silnie motywowana pragnieniem pionierstwa. Taka zaś rola, właściwie misja, nie była wynikiem nacisku, lecz wewnętrznej potrzeby” 480.
Wypowiedzi te sygnalizują szczególny stosunek Kowalika do omawianej kwestii, stanowiący element jego spojrzenia na polską transformację w kategoriach „złego wyboru elit”. Dobrze widać to w polemice z Juliuszem Gardawskim, którą znajdujemy w Polskiej transformacji. Kowalik zaczyna od stwierdzenia, że dla Gardawskiego kierunek, w którym poszła polska transformacja nie
był „kolumbowym błędem Mazowieckiego”, lecz wyrazem smutnej konieczności. Następnie przytacza fragment pracy adwersarza:
Waldemar Kuczyński, Zwierzenia zausznika, dz. cyt., ss. 98-99. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, Polska
transformacja, dz. cyt., s. 92. W kontekście „zaostrzania Planu Balcerowicza” warto zwrócić uwagę
na zawartą w tym implicite sugestię Kowalika, że rewolucja polska 1989 r. była, posługując się kategoriami Baszkiewicza, rewolucją „wznoszącą”: „(…) szef ekspertów [Międzynarodowego] Funduszu [Walutowego], Michael Bruno (…) [b]ył wyraźnie zaskoczony, że w pewnej fazie rząd polski
jednomyślnie wybrał najostrzejszy wariant spośród przedstawionych przez Fundusz [podkr. moje – G.K.]. Zdecydowali o tym zwolennicy szoku, ich przekonanie, że im bardziej program był radykalny, tym lepiej będzie
służył szybkiemu zainstalowaniu nowego systemu [podkr. moje – G.K.]. Patrz: Tadeusz Kowalik, Polska
transformacja, dz. cyt., s. 92.
477 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 92.
478 Waldemar Kuczyński, Zwierzenia zausznika, dz. cyt., ss. 100. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, Polska
transformacja, dz. cyt., s. 92.
479 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 92.
480 Tadeusz Kowalik, „Zmiany systemowe ostatniej dekady…”, dz. cyt., s. 628.
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Kraj, który musiał negocjować z zachodnimi bankami redukcję olbrzymiego zadłużenia, musiał jednocześnie przyjąć zasady konsensu waszyngtońskiego, a to zamykało praktycznie drogę podejściu ewolucyjno-instytucjonalnemu481.

Tymczasem dla Kowalika jest to
(…) zaskakujące, a wyjątkowo otwarte przyznanie, iż o kształcie transformacji zadecydowała zależność Polski od kapitału zagranicznego. I że... elita S.[olidarności]
była tej (w moim przekonaniu – fałszywej) konieczności wykonawcą. Gardawskiego nie martwi to, że jeśli tak było, to innego, niż publicznie eksponowany, sensu
nabiera tak mocno celebrowany dzień czwartego czerwca jako chwila odzyskania
wolności482.

Autor Polskiej transformacji , inaczej niż Gardawski, uważa natomiast, że
Polskie władze nie próbowały zrównoważyć niekorzystnej pozycji dłużnika pionierskim charakterem naszych przemian [podkr. moje – G.K.] (…) i wykorzystać, żywego jeszcze
w świecie, wielkiego mitu S.[olidarności] (…) czołówka rządząca gospodarką,
(…) wydawała się postępować odwrotnie. Wielka przemiana miała uzasadniać
szczególnie ostry i dotkliwy charakter owej recepty. Elita S.[olidarności], ta jej
część, która podejmowała kluczowe decyzje, nie dokonywała ich ani w warunkach
samorządowego zagrożenia, ani otwartego narzucania przez Zachód konkretnych
form gospodarki rynkowej. Nie tyle musiała, co chciała [podkr. T.K.] «na skróty»
podążać po drodze anglosaskiej, czego dawała liczne dowody483.

Te szczególne poglądy Kowalika, którym nieco więcej uwagi poświęcimy
w Podsumowaniu rozprawy, nie ograniczają jednak oczywiście w żaden sposób możliwości potraktowania omówionych wcześniej w tym punkcie fragmentów jego prac w kategoriach „odwróconego” „czynnika zewnętrznego”
rewolucji burżuazyjnej.
***
W rozważaniach Kowalika kilkukrotnie pojawia się problem sposobu, w jaki
„elity transformacyjne” przedstawiały reszcie społeczeństwa zarówno ogólną
wizję zmian, jak również szczegółowe propozycje rozwiązań. Innymi słowy,
Tadeusz Kowalik nawiązuje do szeroko rozumianej kwestii propagandy rewoJuliusz Gardawski, Polacy pracujący a kryzys fordyzmu¸ Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2009, ss. 62-63. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., ss. 117-118.
482 Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 118.
483 Tamże, s. 119.
481
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lucyjnej. Za punkt wyjścia można tutaj uznać przywołane przez autora Polskiej
transformacji przekonanie Jacka Kuronia, że program zmian musi albo poprzedzić „psychologiczny szok” w społeczeństwie, albo też, że program taki powinien wykazywać się szczególnym „politycznym walorem”. Przytaczany
przez Kowalika Karol Modzelewski twierdził, iż
(…) [Sachs „urzekł” Kuronia tym, że] udzielał odpowiedzi prostych. To można było przedstawić zrozumiale. Jacek to potrafił. [...] Jeszcze w 1981 r. [...] Jacek Kuroń
pisał, że wyrzeczeń, których wymaga wychodzenie z kryzysu, społeczeństwo nie
zaakceptuje, chyba że będzie pod wpływem psychologicznego szoku [podkr. moje –
G.K.]. [...] Powstał taki rząd i przyjął liberalną koncepcję, też na zasadzie psychologicznego szoku484.

Powyższe, zdaniem Tadeusza Kowalika, znajdowało potwierdzenie w dialogu,
jaki wywiązał się pomiędzy Ryszardem Bugajem i Kuroniem, słuchającymi
wystąpienia Jeffreya Sachsa na posiedzeniu klubu parlamentarnego OKP. Autor Polskiej transformacji przywołuje wspomnienie Kuronia:
Rysiek [Bugaj] powiedział «co za bzdury ten facet opowiada!». A ja [Kuroń]
na to: nie znam się na tym [...] ale słuchając, wiem, że to rozwiązanie ma walor polityczny. [...] Program może być ekonomicznie gorszy albo lepszy. Ale musi mieć polityczny walor, to znaczy przedstawiasz taki program ludziom, a oni rozumieją, co powiedziałeś,
i go poprą. Jeśli uzyskasz to poparcie i potrafisz je utrzymać, to możesz zrobić najprzedziwniejsze
rzeczy [podkr. moje – G.K.]485.

Znamienne, jako oddające istotę propagandy, jest bez wątpienia zawarte
w powyższej wypowiedzi stwierdzenie, że nawet zły (a więc, po prostu, niekorzystny z punktu widzenia większości społeczeństwa) program zmian będzie
możliwy do przeprowadzenia, jeśli tylko okaże się wystarczająco prosty,
by ludzie go zrozumieli, co jednocześnie Kuroń uznaje za wystarczający warunek udzielenia takiemu projektowi poparcia. Z rozważań Kowalika w Systemach gospodarczych można jednak wywnioskować, że taka „prostota” rozwiązań
okazała się chyba w przypadku polskiej transformacji niewystarczająca, skoro
pierwsze solidarnościowe rządy musiały posuwać się do, jak ją nazywa, „mistyfikującej retoryki”:
„Podziały w Solidarności. Dlaczego?”, rozmowa redakcyjna, Życie Gospodarcze, nr 23, 1991, ss. 56. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 77 [poprawiono według oryginału].
485 Tamże.
484
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Neoliberalna retoryka [Vaclava] Klausa legitymizowała jego politykę gospodarczą
[w Czechosłowacji/Czechach] w oczach Zachodu. Socjalno-rynkowa retoryka Mazowieckiego (a nawet premier Suchockiej) legitymizowała neoliberalną politykę
Balcerowicza. Stwarzała barierę dla absorpcji rzeczywistej treści modelu zachodnioniemieckiego. Mistyfikowała zerwanie umów społecznych, do dotrzymania których
reprezentanci «Solidarności» we władzach byli moralnie zobowiązani 486.

Autor Polskiej transformacji podaje również dość konkretne przykłady zastosowania takiej „mistyfikacji retorycznej” na poszczególnych obszarach życia gospodarczego. Jednym z nich była prywatyzacja:
Janusz Lewandowski i Jan Szomburg pisali o powszechnym udziale obywateli
we własności, co stwarzało całkowicie złudne wrażenie [podkr. moje – G.K.], że chodzi
o nową formę uspołecznienia, bardziej skuteczną niż własność państwowa. O program, jak mawiano wówczas, «oddania własności» w ręce wszystkich dorosłych
obywateli, o «demokratyzację własności», stworzenie «ludowego» albo «demokratycznego», kapitalizmu. (…) W rzeczywistości, pomysłodawcom od początku przyświecały jasne cele, ale tylko niektórzy przedstawiciele nowej elity władzy przyznawali to otwarcie [podkr.
moje – G.K.]. Był to pomysł na taką masową prywatyzację, która pośrednio prowadziłaby do szybkiej koncentracji własności w rękach prywatnych. (…) Konserwatywni liberałowie (zwłaszcza Lewandowski i Szomburg) poszukiwali sposobu
na szybką prywatyzację, a zarazem możliwą do zaakceptowania przez społeczeństwo487.

Ta najszerzej rozumiana propaganda przejawiała się zresztą, w świetle opisów
Tadeusza Kowalika, nie tylko w tym, co w trakcie transformacji polskiej mówiono bądź pisano, ale także w tym, co podlegało przemilczeniu. Dla przykładu, próbując udzielić odpowiedzi na (przytaczane już przez nas dwukrotnie) pytanie „(…) jak to było możliwe, że ruch społeczny «Solidarności»
(…) pozwolił na realizację programu [Planu Balcerowicza – G.K.], który
(…) dotkliwie uderzał w rzeczywistych grabarzy starego systemu [robotników
– G.K.]”, Kowalik stwierdza, przypomnijmy, że „Planu tego publicznie nie dyskutowano [podkr. moje – G.K.] ani nie negocjowano ze związkami zawodowymi (…)”488.

Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 365.
Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 156.
488 Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 364.
486
487
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Jednak chyba najbardziej wyrazisty – być może ze względu na szczególnie
osobisty stosunek autora do tej kwestii – opis konkretnego przykładu propagandy polskich „nowych elit” znaleźć można w artykule Kowalika z 1996
r., w którym po raz pierwszy przedstawił tezę o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” w Polsce:
«Solidarność» doświadczyła nie tylko wielkiego exodusu swych inteligentów urzeczonych władzą i pieniądzem. Doświadczyła czegoś znacznie gorszego. Duża, chyba przeważająca część dawnych doradców, działaczy, przeszła do przeciwstawnego, antyrobotniczego obozu ideologicznego, zniekształcając historię «Solidarności»,
a nawet ją obrzydzając [podkr. moje – G.K.]. Do najłagodniejszych należy nagminne
przedstawianie masowego ruchu lat 1980–1981 wyłącznie jako antykomunistycznego i obywatelsko-niepodległościowego. Przemilcza się systematycznie robotniczy
charakter postulatów i składu socjalnego ruchu (spostrzeżenie pani J.C., amerykańskiego politologa studiującego polskie przemiany: «słowo robotnik niemal całkowicie zniknęło z języka politycznego»). Czasem jest to «tylko» niezamierzona jednostronność. Gorzej, że tworzy się natrętnie powtarzany mit «Drugiej Solidarności»,
po prostu jako populistycznej, nieodpowiedzialnej, przeciwnej reformom rynkowym489.

***
W rozdziale tym, w oparciu o wybrane prace Tadeusza Kowalika poświęcone
polskiej transformacji systemowej, dokonaliśmy racjonalnej rekonstrukcji poglądów i twierdzeń tego autora, mogących zostać uznanymi za uzasadniające
tezę o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” w Polsce. Przechodzimy
w związku z tym do Podsumowania, gdzie naszą procedurę badawczą zwieńczy analiza porównawcza, polegająca na zestawieniu listy wynikającej z treści
niniejszego rozdziału z listą cech rewolucji burżuazyjnych według Baszkiewicza, zidentyfikowanych w rozdziale drugim. Pozwoli nam to na stwierdzenie,
czy udało się zweryfikować postawioną w niniejszej rozprawie hipotezę.

489

Tadeusz Kowalik, „Sierpień…”, dz. cyt., s. 524.
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Podsumowanie
1. Analiza porównawcza
W poprzednich rozdziałach zrealizowaliśmy trzy pierwsze z czterech nakreślonych we Wstępie celów szczegółowych niniejszej rozprawy: zrekonstruowaliśmy, kolejno, tezę Tadeusza Kowalika o polskiej transformacji systemowej jako „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej”, model rewolucji burżuazyjnych Jana Baszkiewicza, a także te poglądy Kowalika na temat polskich przemian, które mogą zostać uznane za argumenty na rzecz postawionej przez
niego tezy. W tym miejscu zajmiemy się natomiast czwartym i ostatnim z celów szczegółowych – porównaniem rekonstrukcji poglądów autora Polskiej
transformacji mogących posłużyć za argumenty na poparcie jego tezy z rekonstrukcją poglądów Baszkiewicza na rewolucje burżuazyjne.
W pierwszej kolejności przypomnijmy, że – jak ustaliliśmy w rozdziale drugim
– w modelu Jana Baszkiewicza o rewolucji burżuazyjnej możemy mówić wtedy, gdy (i)490 napięcia i sprzeczności w funkcjonowaniu systemu społecznoekonomicznego, przejawiające się, najogólniej rzecz ujmując, w konflikcie klasowym i kryzysach gospodarczych, prowadzą do (ii) sytuacji rewolucyjnej,
o której świadczą kryzys społeczny i/lub polityczny, a bardziej konkretnie:
nierówności społeczne, finansowe bankructwo państwa, skutki przegranej
wojny czy też „impotencja reformatorska sił dawnego porządku”.
W konsekwencji, z jednej strony, w społeczeństwie zaczyna rozwijać się
(iii) świadomość rewolucyjna (przekonanie, że dotychczasowy ład jest z gruntu zły i trzeba go odrzucić za wszelką cenę oraz, jednocześnie, że inne społeczeństwo jest możliwe), a z drugiej: klasy ludowe mogą – choć, jak w przypadku rewolucji „odgórnych”, nie muszą – wykazywać coraz większą (x) aktywność, ze szczególnym naciskiem na polityczny strajk masowy. Pojawia się
również – niekoniecznie, ale często – (viii) projekt rewolucyjny: wyobrażenia
wielkich sił społecznych o celach, zadaniach i granicach rewolucji). W rezultacie, przełomowe wydarzenie – (iv) detonator – prowadzi do (v) rewolucyjnego wybuchu/eksplozji. Powoduje to zazwyczaj (vii) istotne przekształcenia
w klasowej podstawie systemu (klasowym panowaniu). Politycznym przeja490

Zachowujemy numerację cech wprowadzoną w rozdziale drugim.
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wem tego jest natomiast (vi) gwałtowna zmiana w państwie, przerwanie ciągłości prawnej, a przynajmniej zmiana ekipy rządzącej. Wszystko powyższe
prowadzić musi przy tym do ustanowienia kapitalizmu bądź przynajmniej stanowić poważny krok w jego kierunku, bez czego rewolucja, nawet spełniając
streszczane tutaj warunki modelu, nie będzie miała burżuazyjnego charakteru.
Idąc dalej, prawdopodobne jest, że burżuazja obejmie w takiej rewolucji
(ix) hegemonię (rolę wiodącą, zwłaszcza względem innych klas), wyzyskując
przy tym (xii) kwestię jedności i niepodległości narodowej, ściśle związaną
z „aspektem zewnętrznym” – zadaniem wyzwolenia kraju spod obcej władzy
lub spod panowania kolonialnego – oraz, między innymi, wykazując się umiejętnością pozyskiwania i wchłaniania elit z klas ludowych (konformizowania
ich). Zadanie to bez wątpienia ułatwi burżuazji okoliczność, iż to z jej szeregów, a ściślej: z inteligencji, wyłoni się najpewniej (xi) rewolucyjny sztab –
„kierownicze organy rewolucji”, czemu nierzadko towarzyszyć będzie charakterystyczne zjawisko „dezercji elit” do obozu rewolucjonistów. Możliwe,
że pojawi się również (xiv) rewolucyjny lider, którego osobę otoczy swoisty
kult. Dużą rolę w takiej rewolucji odegra zapewne (xiii) koncepcja „dokańczania” (głosząca konieczność niszczenia symboli starego reżimu i zastępowania
ich nowymi oraz wprowadzenia daleko idących zmian w edukacji), a także
powiązana z nią kwestia rewolucyjnej propagandy. Przynajmniej na pewnym
etapie możemy mieć również do czynienia z (xv) rewolucyjnym terrorem
ekonomicznym. Dużą – i najpewniej „reakcyjną” – rolę w zachodzących
zmianach odegrają też (xvi) religia i kler.
Spróbujmy teraz podsumować nasze ustalenia z rozdziału trzeciego. Znajdujemy w pracach Tadeusza Kowalika poświęconych polskim przekształceniom
systemowym odniesienia do „tworzenia podstaw nowego systemu sprzyjającego dopiero przyszłej klasie średniej” oraz do szokowej terapii jako „narzędzia tworzenia nowej, kapitalistycznej struktury społecznej”. Łącznie z Kowalika opisami stagnacji polskiej gospodarki w latach 80. XX w. – która to stagnacja jest, naszym zdaniem, dostatecznie dobrym przybliżeniem „chronicznego kryzysu” – stanowią one przesłankę do uznania, że w dorobku Tadeusza
Kowalika obecne są nie tylko (nienazwane w ten sposób, ale jednak dostatecznie wyraźne) sugestie co do istnienia pewnych (i) napięć o podłożu klasowym w realiach lat 80. XX w. w Polsce, ale również – co do wystąpienia
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w tym miejscu i czasie (vii) „istotnych przekształceń w klasowej podstawie
systemu” oraz „zmiany w klasowym panowaniu”.
Autor Polskiej transformacji wielokrotnie wyraża również pogląd o nieuchronności upadku socjalizmu realnego, przywołując w tym kontekście, między innymi, „rozkład aparatów władzy”. W jego pracach znajdujemy także jednoznaczne odniesienia do wysokiego poziomu nierówności społecznoekonomicznych w Polsce Ludowej. Wszystko to, łącznie, może zostać uznane
za składające się na (ii) sytuację rewolucyjną. Co więcej, w ujęciu Kowalika
polskie społeczeństwo odrzuciło realny socjalizm. W szczególności dotyczyło
to przedstawicieli „elit” (zarówno z obozu władzy, jak i opozycyjnych), tracących wiarę w możliwość reformy systemu i nabierających coraz większego
przekonania, że możliwe jest zastąpienie go innym, co można uznać za kształtowanie się (iii) świadomości rewolucyjnej. W konsekwencji, u „elit” tych zaczyna rysować się coraz bardziej konkretny (viii) projekt rewolucyjny, zakładający początkowo daleko idące przekształcenia w funkcjonowaniu starego
systemu, a następnie – jego całkowitą zmianę.
W pracach Tadeusza Kowalika znaleźliśmy również fragmenty, które można
uznać za opisujące zarówno (iv) detonator „rewolucji 1989 r.” („uwolnienie
cen” w sierpniu 1989 r.), jak i (v) rewolucyjny wybuch, który stanowić mogły,
zależnie od przyjętej interpretacji, albo opracowanie, uchwalenie i wcielenie
w życie Planu Balcerowicza, albo też cała sekwencja wydarzeń lat 1989-1993.
W pewnym sensie tożsame z takim wybuchem są Kowalika opisy (vi) gwałtowności zmiany w państwie, obecne właściwie w większości jego odniesień
do polskich przemian. Co więcej, w omawianych tutaj pracach pojawiają się
także sugestie – związane z zaostrzaniem Planu Balcerowicza w trakcie prac
nad kształtem tego programu – że w przełomowym roku 1989 mogło w Polsce dojść do, wyjaśnianej przez nas wcześniej w rozprawie, „rewolucji wznoszącej”.
Ważnym podmiotem polskiej transformacji jest u Kowalika – odpowiadająca
modelowemu (ix) hegemonowi – „klasa dominująca”, określana tutaj jako
„posiadacze władzy i kapitału”. Autor Polskiej transformacji opisuje więc pewne
szczególne przejawy żywiołowej aktywności społecznej w latach 80. XX
w. w Polsce, przede wszystkim w kontekście oddolnej prywatyzacji gospodarki, a także wspomina exodus aktywistów Solidarności do nowego aparatu wła183

dzy, co jest również ściśle związane z tą cechą rewolucji burżuazyjnych
u Baszkiewicza. Tadeusz Kowalik obszernie nawiązuje przy tym do kluczowej
roli inteligencji (z obu stron konfliktu politycznego), pełniącej tym samym
funkcję (xi) rewolucyjnego „sztabu” w całym procesie transformacyjnym.
W kilku pracach autora Polskiej transformacji zostaje także pokrótce omówiona
otaczająca rewolucyjną zmianę 1989 r. (xiii) propaganda, nie ma natomiast
odniesień do, również składającej się na ten punkt modelu, kwestii „dokańczania rewolucji”.
Wreszcie, dwie cechy rewolucji burżuazyjnych w ujęciu Baszkiewicza ujawniły
się w naszej rekonstrukcji poglądów Tadeusza Kowalika w sposób, który
określiliśmy w rozdziale trzecim jako przewrotny. Pierwsza z nich to rola
(xii) „czynnika (aspektu) zewnętrznego”: u Kowalika podmioty zagraniczne,
zwłaszcza Międzynarodowy Fundusz Walutowy, są w polskiej transformacji
silnie obecne, nie ma w tym przypadku jednak wyzwalania się spod ich „kurateli”, ale – przeciwnie – ich aktywny udział w kształtowaniu nowego ładu,
z narzucaniem rozwiązań włącznie. Po drugie, zamiast (x) aktywności szerokich mas, w Polsce, według Kowalika, zasadnicza dla ostatecznego kształtu
zmian okazała się, przeciwnie, bierność klas ludowych. Wydaje się to zresztą
dość naturalne, jeśli przyjmiemy (jak sygnalizowaliśmy wcześniej w rozprawie), że Kowalik opisywał „rewolucję od góry”. Zagadnieniami z listy cech
opisanych w rozdziale drugim, dla których nie znaleźliśmy w naszej rekonstrukcji poglądów Kowalika istotnych odpowiedników, były natomiast:
(xiv) kult lidera, (xv) terror ekonomiczny oraz (xvi) reakcyjna rola religii i kleru.
Możemy zatem stwierdzić – stosując porównawczą analizę historyczną, a ściślej, opisaną przez nas we Wstępie procedurę „testowania zgodności” w ujęciu Brzechczyna i Goldstone’a – że wskazaliśmy w dorobku Kowalika
na wątki odpowiadające w całości dziesięciu (w tym wszystkim „podstawowym”) spośród szesnastu cech rewolucji burżuazyjnych zidentyfikowanych
przez nas w modelu Baszkiewicza. Jedenasta jest w pracach autora Polskiej
transformacji obecna częściowo – opisuje on „propagandę” bez (bardziej ogólnych) odniesień do „dokańczania rewolucji”. Dwie kolejne cechy (obydwie
z listy „dodatkowych”) występują, jak wyjaśniono powyżej, w „przewrotnej”
postaci. Brak jest natomiast u Kowalika stwierdzeń odpowiadających trzem
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spośród kryteriów Baszkiewicza (również wyłącznie z listy cech „pomocniczych”). Pamiętać przy tym oczywiście należy, że wszystkie fragmenty, które
uznajemy za świadczące o występowaniu u Kowalika nawiązań do cech polskiej transformacji jako rewolucji burżuazyjnej, są tam obecne w niezwykle
zróżnicowanym zakresie: od obszernych dyskusji po jednozdaniowe wzmianki.
W tym miejscu konieczne jest zwrócenie uwagi na jeszcze jedną, fundamentalną kwestię. Jak już sygnalizowaliśmy na początku rozprawy, nasza analiza
jest w sposób oczywisty obarczona – jak się wydaje: nieusuwalnymi – problemami interpretacji. Począwszy od wyboru punktu odniesienia w postaci
dzieła Jana Baszkiewicza, przez selekcję prac Kowalika, które uwzględniliśmy
w rekonstrukcji jego poglądów, a skończywszy na doborze fragmentów tych
tekstów i uznaniu ich za mogące sygnalizować zagadnienia związane z ewentualną rewolucją burżuazyjną w Polsce.
W sferze interpretacji pozostaje również uznanie argumentów Kowalika, wygłaszanych w zupełnie innych dyskusjach, za w pełni transferowalne do rozważań o rewolucji burżuazyjnej. Co więcej, i co chyba najważniejsze, problem
ten dotyczy także możliwości stwierdzenia, jak wiele (lub przeciwnie: jak niewiele) takich argumentów i nawiązań wystarczy (lub nie wystarczy), by stwierdzić, że każda pojedyncza cecha rewolucji z modelu Baszkiewicza jest w dorobku Kowalika obecna. Próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy udało
nam się w niniejszej rozprawie zweryfikować nakreśloną we Wstępie hipotezę,
podjąć zatem musimy z pełną świadomością powyższego.
Przypomnijmy, że postawiona przez nas hipoteza brzmi: możliwa jest taka rekonstrukcja poglądów Tadeusza Kowalika na polską transformację systemową przełomu
lat 80. i 90. XX w., że efekt tej rekonstrukcji – w świetle modelu rewolucji burżuazyjnych
Jana Baszkiewicza – stanowić będzie przekonujące uzasadnienie tezy o tym, iż w Polsce
doszło wówczas do „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej”. Odpowiedź na pytanie
o potwierdzenie tak sformułowanej hipotezy musi być, z oczywistych względów, bardzo ostrożna. Jeśli przyjmiemy, że każde z omówionych w rozdziale
trzecim dziesięciu stwierdzeń, wątków i nawiązań w dorobku Kowalika (jedenastu jeśli uwzględnić zagadnienie „propagandy”; trzynastu, gdy dodamy
te określone przez nas jako „przewrotne”), które uznaliśmy za odpowiadające
cechom rewolucji burżuazyjnych omówionych w rozdziale drugim, stanowi
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dostatecznie wyczerpujący opis takiej cechy (czy też, inaczej, nie jest na tyle
niepełny, aby mógł zostać uznany za niedostateczny) oraz zważywszy na fakt,
że wśród wspomnianych dziesięciu (jedenastu/trzynastu) są, jak już stwierdziliśmy, wszystkie kryteria „podstawowe”, to wydaje się, że hipotezę rozprawy
można uznać za zweryfikowaną. Ponieważ jednak potwierdzenie to jest związane warunkiem „dostateczności” poszczególnych zidentyfikowanych przez nas
u Kowalika cech, a także biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane powyżej
zastrzeżenia dotyczące interpretacyjnej natury naszych dociekań, możemy tutaj, jak się wydaje, mówić jedynie o weryfikacji warunkowej. Warunkowość ta nie
ma przy tym oczywiście wpływu na prawidłowość uznania, że nakreślony
we Wstępie cel główny rozprawy został przez nas zrealizowany.
Stwierdziwszy, że hipoteza rozprawy została warunkowo potwierdzona, wypada odnieść się w tym miejscu do jeszcze jednego zagadnienia. Warunkowość naszej weryfikacji wynika bowiem w dużej mierze z faktu, że za argumentację na rzecz tezy Kowalika musieliśmy przyjąć naszą własną racjonalną
rekonstrukcję jego dzieła. Stało się tak, ponieważ Tadeusz Kowalik, jak pokazaliśmy w rozdziale pierwszym, chociaż explicite postawił swoją oryginalną –
zwłaszcza na tle polskiej literatury ekonomicznej – tezę, a w licznych pracach
zawarł szereg twierdzeń i spostrzeżeń, które mogą zostać uznane za argumenty na jej rzecz, nigdy nie połączył tych elementów w spójną całość, by przekonująco uzasadnić pogląd o „epigońsko-mieszczańskim” charakterze polskiej rewolucji. Przed historykiem idei staje więc zasadnicze pytanie: dlaczego
tak się stało? Chodzi przy tym oczywiście o odpowiedź wykraczającą poza
zdawkowe i jałowe poznawczo stwierdzenia w rodzaju „nie miał takiego zamiaru” czy też „nie interesowało go to”. Wydaje się, że warto w tym kontekście zwrócić uwagę na co najmniej kilka kwestii.
2. Uwagi o Tadeusza Kowalika ewolucji intelektualnej i ideowej
W pierwszej kolejności zauważmy, że – mimo posiadania ku temu, jak się wydaje, wszelkich predyspozycji, w tym w szczególności właściwych narzędzi
badawczych – polskich przemian w kategoriach rewolucji burżuazyjnej nie
omawiał także Jan Baszkiewicz. Co znamienne, nie wspominał on o możliwości „rewolucyjnej” interpretacji roku 1989 (i kolejnych lat) także w tych pracach, w których prezentował czynniki wpływające na postępujący wówczas
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rozkład systemu władzy w Europie Wschodniej. W opublikowanej dekadę
po rozpoczęciu polskich przemian książce zatytułowanej Władza czytamy
więc, że:
Nieudolna, skorumpowana i rozleniwiona biurokracja partyjna i rządowa [w ZSRR]
nie potrafiła (…) ani wykrzesać z siebie energii potrzebnej dla modernizacji kraju
ani powstrzymać procesów rozkładowych [podkr. moje – G.K.]. Inaczej w krajach uzależnionych, przede wszystkim w Polsce, na Węgrzech i w Czechosłowacji. Rok
1956 oznaczał tu początek zmierzchu komunistycznych bogów, zaczął się bowiem
długi, znaczony gwałtownymi i krwawymi kryzysami, zahamowaniami i regresami proces «dezideologizacji» partii komunistycznych i «detotalizacji» systemu władzy. Znacznie wyraźniej niż
w ZSRR ujawniał się tu krach podstawowego projektu ideologicznego, znacznie szybciej dostrzegać zaczęto jego utopijność [podkr. moje – G.K.]. Pewne rozluźnienie nacisku Moskwy
szło w parze z rosnącą presją miejscowych społeczeństw i słabnięciem totalitarnej pewności siebie
partii rządzących [podkr. moje – G.K.]. Odzywało się silniej i swobodniej przytłumione przez stalinowską tyranię, ale bardzo żywe poczucie narodowej tożsamości i własnych tradycji niepodatnych na sowietyzację [podkr. moje – G.K.]491.

Dalej natomiast Baszkiewicz stwierdza, że
[w] miarę pogłębiania się zapaści ideologicznej (a i gospodarczej) [podkr. moje – G.K.]
oraz rezerw politycznych systemu — wiotczały mięśnie autorytarnej władzy. Pojawiły się zjawiska z punktu widzenia jedynie słusznej doktryny zupełnie heretyckie:
gotowość godzenia socjalizmu z rynkiem [podkr. moje – G.K.], tolerancja dla działań
opozycji politycznej (co prawda, tolerancja ograniczona i kapryśnie zmienna).
Wsparcie dla słabnących reżimów «realnego socjalizmu» miały przynieść kontrolowane otwarcia w stronę Zachodu i poprawa stosunków z Kościołem. (…) Aparat
władzy w coraz mniejszym stopniu odpowiadał kryteriom rządów już nie tylko totalitarnych, ale
nawet autorytarnych: zdezorientowany, niepewny przyszłości, niezdolny do niczego poza załatwianiem spraw bieżących zgodnie z rutyną [podkr. moje – G.K.]. Grzeszył jeszcze często
arogancją, ale odczuwał więcej obaw niż komfortu rządzenia 492.

W powyższych fragmentach możemy, jak się wydaje, wskazać co najmniej
kilka spośród elementów modelu rewolucji burżuazyjnych Baszkiewicza, opisanych szczegółowo w rozdziale drugim. Mamy tu więc impotencję reformatorską starego reżimu, kiełkowanie programu fundamentalnej zmiany („godzenie socjalizmu z rynkiem”) oraz pojawienie się i wzrost świadomości,
że do takich zasadniczych przekształceń w funkcjonowaniu systemu dojść
491
492

Jan Baszkiewicz, Władza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999, s. 165.
Tamże, s. 166.
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po prostu musi, choćby tylko ze względu na – wzmiankowany jedynie, ale
jednak obecny w tekście – kryzys gospodarczy („zapaść”). Wreszcie, dostrzec
można w powyższych cytatach także sugestie w zakresie rosnącej aktywności
szerokich mas społecznych oraz te dotyczące „aspektu narodowego”.
Baszkiewicz nie wspomina jednak o możliwości ujmowania opisywanych wydarzeń w kategoriach „cyklu rewolucyjnego”. Być może dlatego, że – mimo
(jak wyjaśnialiśmy wcześniej) bardzo dużej inkluzyjności swoich poglądów –
nie dopuszczał interpretacji polskich wydarzeń 1989 r. w kategoriach rewolucji burżuazyjnych z przyczyn teoretycznych, jako opisu przejścia od realnego
socjalizmu do kapitalizmu (byłoby to, jak się wydaje, zgodne z wyrażonym
przez niego i cytowanym już przez nas we Wstępie poglądem, że „zadania
rewolucji burżuazyjnej” wciąż czekają na realizację „w wielu krajach Ameryki
Łacińskiej i, szerzej, Trzeciego Świata”). Możliwe jest też, że przez bez mała
dwie dekady dzielące powstanie Wolności. Równości. Własności oraz, cytowanej
powyżej, Władzy, ich autor taką inkluzyjność swojego stanowiska zdążył już
był porzucić. Wreszcie, nie można wykluczyć, że Baszkiewicz uważał,
iż w Polsce rewolucja burżuazyjna dokonała się była znacznie wcześniej niż
na przełomie lat 80. i 90. XX w. W przytaczanym już przez nas wywiadzie
z 1982 r. twierdził bowiem, że „(…) cykl rewolucyjny zamknął się [w Polsce]
między Kościuszką [czyli insurekcją z 1794 r. – G.K.] a demokratyczną republiką ustanowioną po 1918 r.” 493
Stajemy w związku z tym przed koniecznością udzielenia odpowiedzi na fundamentalne pytanie. Skoro, jak twierdzimy, z różnych przyczyn nie dokonali
tego ani Tadeusz Kowalik, ani Jan Baszkiewicz, czy przedstawienie spójnej
i wyczerpującej argumentacji (a nie tylko samo zasygnalizowanie jej, czego
przypadki wymieniliśmy w ostatnim punkcie rozdziału pierwszego) na rzecz
tezy, że w Polsce (lub szerzej: w Europie Wschodniej) na przełomie lat 80.
i 90. XX w. doszło do rewolucji burżuazyjnej, było w ogóle możliwe?
Odpowiedź na nie okazuje się jednak natychmiastowa. W niniejszej rozprawie
przywoływaliśmy już bowiem fragmenty artykułu z 1997 r. autorstwa Colina
Barkera i Colina Mooersa, którzy nie tylko – zupełnie niezależnie od Kowalika, a w pierwotnej wersji swojego tekstu nawet kilka lat wcześniej od niego –
493

Jan Baszkiewicz, Zbysław Rykowski, Wiesław Władyka, „Sztuka stosowana…”, dz. cyt., ss. 1, 4.
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postawili tezę głoszącą, że „[r]ewolucje wschodnioeuropejskie (…) mają sens
jako rodzaj «rewolucji burżuazyjnej»” 494, ale też z przekonaniem jej bronili,
w dodatku prezentując argumentację, która, jak się wydaje, dobrze współgra
z modelem Baszkiewicza.
Mamy zatem w pracy Barkera i Mooersa wskazówki, że wschodnioeuropejskie
rewolucje 1989 r. były rewolucjami „od góry” („[k]lasa rządząca uległa przekształceniu (…) ale jej uprzywilejowana pozycja nigdy nie była poważnie zagrożona”495). Autorzy artykułu wspominają stagnację („(…) stagnacja gospodarcza [w latach 80. XX w.] sprawiła, że [rządzący Europą Wschodnią] byli
niezadowoleni ze swojej sytuacji materialnej”496) oraz kryzys grożący wybuchami społecznymi („[u]rynkowienie [gospodarek realnego socjalizmu] przyniosło także nowe symptomy kryzysu i groźbę wybuchów społecznych” 497).
Obecny jest w nim także, jak się wydaje, detonator rewolucji: „[i]mpuls
[do zmian] pojawił się w Polsce w 1988 r. w postaci dwóch fal strajków
(…)”498. Barker i Mooers zgadzają się też (oczywiście w sposób nieuświadomiony) z Tadeuszem Kowalikiem w kwestii bierności raczej niż aktywności
mas ludowych w opisywanych wydarzeniach („[r]ewolucje [w Europie
Wschodniej] charakteryzowała jedynie ograniczona mobilizacja ludowa. Pomijając Rumunię, dokonano ich z zastosowaniem mniejszej skali przemocy
niż to miało miejsce w przypadku, powiedzmy, strajku brytyjskich górników
w latach 1984-1985”499; „(…) ludowa samomobilizacja nie była podstawą tych
rewolucji”500). Mamy wreszcie w omawianej pracy kwestię – także rozumianą
Colin Barker, Colin Mooers, „Theories of Revolution…”, dz. cyt., s. 35. W innym miejscu artykułu piszą oni, że „[c]zasami kryzysy reprodukcji kapitalistycznej powodują wybuchy rewolucji,
które skutkują przesunięciem «w bok» – z jednej ścieżki kapitalistycznej akumulacji na inną. Takie,
jak sugerujemy, były rewolucje 1989 roku” (s. 36).
495 Colin Barker, Colin Mooers, „Theories of Revolution…”, dz. cyt., s. 23.
496 Tamże, s. 24.
497 Tamże, s. 22.
498 Tamże, ss. 22-23. W innym miejscu tekstu czytamy natomiast, że: „[w] Polsce dwie fale strajków
w kwietniu i sierpniu 1988 r. ostatecznie skłoniły reżim i Solidarność do rozmów” (s. 27).
499 Colin Barker, Colin Mooers, „Theories of Revolution…”, dz. cyt., s. 18.
500 Tamże, s. 38. Gdzie indziej szerzej i bardziej wprost: „Rok 1989 charakteryzowała «nieobecność» jakichkolwiek istotnych przejawów tworzenia niezależnych oddolnych instytucji. Nie wyłoniły się żadne komitety strajkowe ani rady robotnicze, żadne komitety chłopskie, by ogłosić określone żądania klasowe. Z pewnością w 1989 r. nie pojawiło się nic porównywalnego z radami robotniczymi i komitetami obywatelskimi rewolucji 1956 roku na Węgrzech, czy międzyzakładowymi ko494
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podobnie jak u Kowalika – „czynnika zewnętrznego” („[g]dy MFW i wielu
zachodnich doradców popychali je naprzód, nowe rządy ujawniły mniej zauważaną cechę «społeczeństwa obywatelskiego»: nową dyscyplinę pracy” 501).
Artykuł zawiera także ciekawe rozważania w kwestii rodzącej się świadomości
rewolucyjnej, i to zarówno po stronie elity rządzącej, jak i opozycji. Na temat
ewolucji poglądów w tej pierwszej grupie, u Barkera i Mooersa czytamy, że
[u]przednio zhomogenizowane elementy systemu «jednopartyjnego» wykazywały
[w latach 80. XX w.] wyraźną skłonność do dzielenia się na odrębne «interesy».
(…) jedność ideologiczna w kręgach rządzących zmalała. W warunkach pogłębiającego się kryzysu gospodarczego [różne] segmenty elit mogły bardziej otwarcie rozważać przeprojektowanie starego modelu politycznego502.

Jeśli chodzi natomiast o stronę opozycyjną, to
[d]o końca lat 80. XX w. sposób myślenia solidarnościowych intelektualistów uległ
takim przemianom, że ich poglądy na temat relacji między rynkiem a państwem były praktycznie nie do odróżnienia od poglądów partii komunistycznej. Zarówno
przez partię, jak i przez opozycję, przejście do rynku było postrzegane jako jedyne
możliwe zbawienie dla polskiej gospodarki. Do roku 1990 czołowe postacie niegdyś organizacji robotniczej – Solidarności – przewodziły zaordynowanej polskiemu społeczeństwu «terapii szokowej», która podniosła bezrobocie i obniżyła poziom życia503.

Nawiązanie do „solidarnościowych intelektualistów” sygnalizuje jeden
z przewodnich, jeśli nie najważniejszy wątek w artykule Barkera i Mooersa –
zagadnienie intelektualnej ewolucji, jaką w latach 80. XX w. przeszła inteligencja w krajach Europy Wschodniej oraz tego, w jaki sposób zmiana
ta przyczyniła się do ostatecznego kształtu rewolucyjnych przemian. Autorzy
tekstu wskazują w tym kontekście jednoznacznie na coś, co Baszkiewicz określał mianem „inteligenckiego sztabu rewolucji”: „Przywództwo należało
do inteligencji, jej organizacji i pomysłów. Nawet gdy znajdowała się w opozycji, inteligencja w Europie Wschodniej cieszyła się politycznym znaczeniem
mitetami strajkowymi i im podobnymi z czasu narodzin Solidarności w Polsce w roku 1980”
(s. 28).
501 Colin Barker, Colin Mooers, „Theories of Revolution…”, dz. cyt., s. 36.
502 Tamże, s. 33.
503 Tamże, s. 31.
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i poczuciem własnej wartości bez porównania większymi od jej zachodnich
odpowiedników”504.
Jednak szczególną uwagę w omawianej argumentacji zwrócić wypada na te jej
elementy, które, jak się wydaje, nie mają odpowiedników w naszej rekonstrukcji poglądów Tadeusza Kowalika. Zalicza się do nich bez wątpienia kwestia wewnętrznie antydemokratycznego charakteru Solidarności (po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego):
(…) zmiana składu społecznego i ewolucja w prawo sprawiły, że Solidarność stawała się coraz bardziej odpowiednim «partnerem», by dostosować się do reformatorskiego skrzydła partii. Dla odegrania przez nią tej roli potrzebna była jedna
rzecz: Solidarność musiała powstrzymać wszelkie radykalne tendencje w swoim
obozie. A to chciano i potrafiono zrobić. Kierownictwo związku z Wałęsą na czele
wybiło zęby ruchom strajkowym z 1988 r. i systematycznie wykluczało byłych «radykałów» z procesu podejmowania decyzji podczas Okrągłego Stołu. Po powzięciu
postanowienia o czerwcowych wyborach [w 1989 r.], wyselekcjonowany «Komitet
Obywatelski» wskazał wszystkich kandydatów Solidarności, bez przeprowadzania
jawnego plebiscytu [w tej kwestii]. Był to pewien regres w stosunku do demokracji
bezpośredniej z sierpnia 1980 r.505

Wreszcie, w artykule Barkera i Mooersa uderza to, że pojawiają się w nim także (jakkolwiek mgliste i wyłącznie zapożyczone) sugestie na temat rewolucyjnego epigonizmu opisywanych wydarzeń: „[Jürgen] Habermas, [James] Petras
i inni wskazali na zauważalny brak «nowych pomysłów” w 1989 roku” 506. WiTamże, s. 25.
Tamże, s. 26. Odrębną, wymagającą zapewne pogłębionych studiów kwestią, jest to, dlaczego
Tadeusz Kowalik w swoich pracach nie tylko właściwie nie odnosi się do „uwiądu” demokracji
w Solidarności, ale nie podnosi także braku powszechnej, demokratycznej legitymacji dla przemian
1989 r. w ogóle. Bodaj jedyna jego wzmianka na ten temat pochodzi z początku lat 90. XX w., gdy
pisał: „Tezę o braku alternatywy, zwłaszcza wówczas, gdy krytykuje się radykalne «przestrzelenie»
Planu Balcerowicza, można podważyć jeszcze z innego punktu widzenia. Twierdzę, że treść Planu
zależała od procedury jego powstawania. Co więcej, nie trudno [sic!] wykazać, iż wbrew dość często lansowanemu przekonaniu, istniała dodatnia korelacja pomiędzy stopniem demokratyzmu tej procedury
i racjonalnością ekonomiczną Planu [podkr. moje – G.K.]”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Zmiana ustroju…”, dz. cyt., s. 42. Więcej w kwestii stosunku Kowalika do demokratyzmu polskich przemian
patrz np.: Paweł Kozłowski, „Tadeusz Kowalik i ekonomia jako zaangażowanie społeczne”, wykład z cyklu Czwartki Razem, Państwomiasto, Warszawa, 3 marca 2016 r., zapis dostępny pod adresem: https://wszechnica.org.pl/wyklad/tadeusz-kowalik-i-ekonomia-jako-zaangazowanie-spoleczne/ Data dostępu: 18 września 2020 r.
506 Colin Barker, Colin Mooers, „Theories of Revolution…”, dz. cyt., s. 28.
504
505
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dać więc wyraźnie, że już w latach 90. XX w. możliwe było podjęcie próby
zamierzonego uzasadnienia, nawet tylko w formie niezbyt obszernego artykułu, tezy o rewolucji burżuazyjnej w Polsce w 1989 r. Wracamy zatem w sposób nieunikniony do pytania o to, dlaczego Tadeusz Kowalik nie podjął się
takiego zadania. Próbując na nie odpowiedzieć, poczynić musimy kilka uwag
na temat niektórych aspektów (omówionej już przez nas w wielkim skrócie
we Wstępie) ewolucji intelektualnej autora Polskiej tranformacji.
Zacznijmy od zwrócenia uwagi na artykuł z 1997 r., w którym Kowalik, wzywając do przywrócenia – w dyskusjach na temat podziału dochodu narodowego – właściwego miejsca myśli Michała Kaleckiego, identyfikuje zasadniczą
barierę w tym względzie: czynnik „akademicki czy nawet towarzysko akademicki”, polegający na niechęci „naszych ekonomistów do problematyki «walki
klas»”507. „To pojęcie”, czyli „walka klas”, jest, jak kontynuuje Kowalik,
„(…) uważane (…) za nienaukowe, wyklęte z dobrego towarzystwa. A przecież Kalecki już w samym tytule swego ostatniego (pośmiertnie opublikowanego) studium wyeksponował walkę klasową jako czynnik sprawczy podziału
dochodu narodowego (…)”508.
W kilka lat później, w Systemach gospodarczych, ich autor przedstawia natomiast
taką, jak ją nazywa, „najprostszą definicję kapitalizmu”:
Jest to ustrój, w którym podstawowym motywem działalności gospodarczej jest zysk, a głównym
mechanizmem koordynacji są rynek i konkurencja. Społeczną podstawą kapitalizmu jest klasowy podział społeczeństwa na posiadaczy kapitału (środków produkcji) oraz pracowników najemnych, sprzedających swą siłę roboczą na podstawie umowy [podkr. T.K.]. Oznacza
to, że prywatna własność środków produkcji, użytych na sposób kapitalistyczny,
określa charakter stosunków społecznych i dynamikę rozwoju. Uruchomienie tych
środków produkcji zależy od spodziewanego zysku. Robert Heilbronner oparł charakterystykę kapitalizmu na znanej formule Marksa: P-T-P’ (pieniądz – towar –
pieniądz powiększony o zysk), która podkreśla, że celem działalności firmy nie jest
wartość użytkowa dóbr i usług, lecz pieniądz. Towary są tylko środkiem do osiągania tego celu. Dla kapitalistycznego pracodawcy środkiem są nie tylko towary
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Tadeusz Kowalik, „Czy sprawiedliwość społeczna kosztuje?”, dz. cyt., s. 243.
Tamże.
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i usługi, lecz także pracownicy. Ich los zależy od właścicieli kapitału. Stąd fundamentalna nierówność między pracodawcą i pracobiorcą509.

Wreszcie, dalej w tej samej książce czytamy, że
[w] okresie międzywojennym, a w Niemczech nawet już u schyłku XIX wieku,
za czasów kanclerza Ottona Bismarcka, pracownicy wywalczyli uprawnienia tworzące podstawy państwa opiekuńczego [podkr. moje – G.K.]. Uległo ono radykalnemu rozszerzeniu i upowszechnieniu w pierwszym ćwierćwieczu po II wojnie światowej. (…) Panująca od czasu stworzenia i upowszechnienia państwa opiekuńczego równowaga
sił społecznych (w skrócie: równowaga między kapitałem i pracą), ma swoje źródło
w związkach struktury produkcji i struktury społecznej. Dla określenia tych związków, ekonomiści i socjologowie francuscy używają pojęcia fordyzm. (…) Niezamierzonym efektem takiej organizacji produkcji, opartej na wielkiej kubaturze budynków, fabrycznych stołówek i świetlic, a nierzadko także na przyfabrycznych
osiedlach mieszkaniowych było skupienie w jednym miejscu wielu robotników
stwarzając warunki dla ich samoorganizacji, organizacji wieców, demonstracji, strajków
[podkr. moje – G.K.]. Dawało więc robotnikom zbiorową siłę, ułatwiało walkę
o wyższe płace, lepsze warunki pracy. (…) Odchodzenie po II wojnie światowej
od taśmy produkcyjnej na rzecz małych zespołów stało się jednym z czynników
osłabiających wszystkie te formacje. Zanim to się stało, związki zawodowe, wspierane
głównie przez partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne, wymuszały różne uprawnienia uspołeczniające kapitalizm. Sprzyjało temu wiele innych czynników, wśród nich pamięć fali rewolucyjnej po pierwszej wojnie światowej [podkr. moje – G.K.] (…)510.

Opierając się tylko na powyższych fragmentach prac Kowalika, można
by uznać, że napisał je autor co najmniej marksizujący, albo wręcz umiarkowany marksista, który nie tylko wzywa do prowadzenia naukowych analiz
walk klasowych i definiuje kapitalizm w sposób marksistowski, ale który przekonuje także, że to nic innego jak walki klasowe doprowadziły do ustępstw
rządów i kapitału skutkujących wprowadzeniem do gospodarek kapitalistycznych elementów „państwa dobrobytu”.

Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 35. W wywiadzie z 2005 r. na ten sam temat
podobnie, ale krócej: „Właściwie nie odczuwam potrzeby zamiany marksowskiej definicji kapitalizmu jako systemu opartego na pracy najemnej i kapitalistycznym przedsiębiorstwie dążącym
do maksymalizacji zysku”. Patrz: Tadeusz Kowalik, Sławomir Sierakowski, „Od Stiglitza do Keynesa”, dz. cyt., s. 207.
510 Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., ss. 41-42.
509
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A jednak, jak zobaczyliśmy w rozdziale trzecim, w Tadeusza Kowalika analizach polskiej transformacji systemowej walki klasowe są obecne w gruncie
rzeczy w bardzo niewielkim stopniu, podobnie zresztą jak analiza w kategoriach klasowych w ogóle. W pracach tych – w szczególności w Polskiej transformacji – nie ma refleksji, które można by uznać za pojmowanie dziejów
w duchu materializmu historycznego, brak też jakichkolwiek nawiązań do teorii wartości opartej na pracy, kapitału jako stosunku społecznego, wyzysku,
itd. Potrzeba zdefiniowania kapitalizmu skłoniła jeszcze Kowalika do sięgnięcia w Systemach gospodarczych po koncepcje Karola Marksa, jednak przytoczony
powyżej fragment tej książki na temat walk klasowych jako siły sprawczej
przekształceń społeczno-ekonomicznych drastycznie kontrastuje już z innym,
bezpośrednio dotyczącym polskich przemian:
Umowy społeczne osiągane w drodze wynegocjowanego kompromisu, jako metoda budowania nowego ładu społeczno-ekonomicznego, były już w 1980 r. wypróbowaną droga przemian społecznych. Gdyby [w polskiej transformacji] postępowano zgodnie z zasadą: pacta sunt servanda, gdyby dotrzymywano umów zawartych
przy Okrągłym Stole oraz swoistej umowy zawartej z wyborcami, którym oferowano podobny zarys programu, to nowy ustrój społeczno-ekonomiczny kształtowany
po 1989 r. musiałby wyglądać zupełnie inaczej511.

W tym miejscu pracy Kowalika już nie walki klasowe, nie „samoorganizacja,
organizacja wieców, demonstracji, strajków” przez robotników, ale „dotrzymanie umowy” przez przedstawicieli – jak je określił gdzie indziej – „elit”,
decydujących o kształcie zmian ponad głowami robotników, miało zdaniem
autora zagwarantować korzystniejszy dla klasy pracowniczej ład gospodarczy.
To chyba zresztą element bardziej spójnej wizji polskich przemian. W Polskiej
transformacji Kowalik pisze na przykład, że:
(…) polski kapitalizm charakteryzuje się masowym bezrobociem, dużą liczebnie
warstwą ludzi żyjących w ubóstwie, wysokimi i ciągle rosnącymi rozpiętościami
płacowymi i dochodowymi. Na drugim biegunie znajduje się zróżnicowana
co do charakteru i zasobności warstwa właścicieli kapitału i dysponentów władzy
o silnej, klientelistycznej lub otwarcie korupcyjnej więzi między nimi. Oba te bieguny
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Tamże, s. 365.
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to rezultat nie tyle żywiołowych procesów rynkowych, ile świadomej działalności (i zaniechań)
państwa [podkr. moje – G.K.]512.

Nie tylko więc nie ma tu już walk klasowych – przed którymi, jak pokazaliśmy
w rozdziale trzecim, w latach 90. XX w. Kowalik z niepokojem ostrzegał – ale
też, co więcej, klasy społeczne zostają wprost zastąpione w roli czynnika
sprawczego zmian w społeczeństwie i gospodarce przez dwie inne siły, pozostające w dychotomicznym układzie: rynek („żywiołowe procesy rynkowe”)
oraz państwo.
Co więcej, jak jednoznacznie wynika z wielu jego prac, w ostatnich dekadach
aktywności naukowej Tadeusz Kowalik był zdecydowanym przeciwnikiem
rewolucyjnej metody zmian społecznych. Wielokrotnie przywołuje
on na przykład wypowiedź Josepha E. Stiglitza 513, zdaniem którego „(…) bolszewickie metody zmiany społeczeństwa – wymuszanie ich przez awangardę
rewolucyjną – zawodziły jedna za drugą. Szokowa terapia w podejściu do reform okazywała się równie zawodna jak rewolucja kulturalna (w Chinach)
i rewolucja bolszewicka” 514. W tekście z 2003 r. Kowalik w następujący sposób komentuje powyższy passus:
(…) zrównanie [przez Stiglitza] szokowej terapii z dwiema rewolucjami, które niechlubnie
się zapisały w historii ludzkości [podkr. moje – G.K.], jest tyleż zdezawuowaniem dawniejszej recepty waszyngtońskiej, co przestrogą, by kraje wchodzące na drogę
zmian systemowych tej koncepcji nie powielały515.

Następnie autor Polskiej transformacji wyjaśnia, że, jego zdaniem,
[m]etodą skoku może powstać tylko chora, pełna patologii, struktura społeczna,
ze zniszczonymi instytucjami społecznymi w znaczeniu weberowskim, czyli zasadami (normami) zachowania, i kształtowania się nowych. [W Polsce po 1989
r.] [n]a stare, pokomunistyczne zachowania nałożyły się nowe dewiacje 516.
Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 215.
Więcej o stosunku Kowalika do poglądów tego ekonomisty patrz: Tadeusz Kowalik, Sławomir
Sierakowski, „Od Stiglitza do Keynesa”, dz. cyt.
514 Joseph E. Stiglitz, „Development Thinking at the Millennium”, [w:] Boris Pleskovic, Nicholas
Stern (red.), Annual World Bank Conference on Development Economics 2000, Bank Światowy,
Waszyngton 2001, s. 30. Cyt. za: Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 11. [tłum. Tadeusza Kowalika]
515 Tadeusz Kowalik, „Polska rewolucja epigońsko-mieszczańska…”, dz. cyt., ss. 227-228.
516 Tamże, s. 230.
512
513
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Powyższe dwa nasze spostrzeżenia – o jedynie marginalnej obecności marksizmu w analizach polskiej transformacji autorstwa Kowalika oraz o stosunku
tego autora do rewolucyjnych zmian w społeczeństwie – dobrze wiąże ze sobą fragment Systemów gospodarczych dotyczący czegoś, co Kowalik określa mianem „myśli konstruktywistycznej w powstawaniu nowego ładu społecznogospodarczego”:
Gdy (…) spojrzeć (…) [na różne] systemy [gospodarcze], to nietrudno zauważyć,
że wszystkie one powstawały przy dużej dozie (…) konstruktywizmu. (…) Szczególnie wyraźnie myśl konstruktywistyczna poprzedzała tworzenie nowego systemu
w Niemczech Zachodnich. (…) Doświadczenie niemieckie jawi się (…) jako udany
przykład umiarkowanego konstruktywizmu, i to nie tylko pod względem gospodarczym. Powojenne Niemcy dowiodły, że możliwa jest sterowana przez rząd, daleko idąca zmiana
systemowa, która nie tylko nie zagraża wolności i demokracji, lecz je rozszerza [podkr. moje –
G.K.]. (…) odrzucenie totalnego konstruktywizmu (komunistycznego i faszystowskiego) nie powinno przekreślać jego łagodnej postaci (…). Jest bowiem jasne,
iż interakcja pomiędzy projektami i poczynaniami władz państwowych z jednej strony oraz dążeniami i zachowaniami grup społecznych (reprezentującymi je organizacjami) z drugiej nie może
być aktem jednorazowym, lecz procesem negocjacji i uzgodnień [podkr. moje – G.K.]517.

Systemy gospodarcze kształtują się więc, zdaniem Kowalika, w dużej mierze
w sposób konstruktywistyczny – a nie, na przykład, spontaniczny, jako rezultat przede wszystkim walk klasowych – i jest to dla autora Polskiej transformacji
sytuacja pożądana.
Podsumowując i uogólniając można zatem postawić tezę, że w pracach Tadeusza Kowalika za właściwą metodę wprowadzania zmian ustrojowogospodarczych uznawana jest nie rewolucja, ale reforma. Jednak, jak się wydaje, (i jest to bardzo ważne zastrzeżenie) reforma taka powinna być, zdaniem
autora Polskiej transformacji, „przełomowa”, bowiem, jak już sygnalizowaliśmy,
jednym z kluczowych zagadnień teoretycznych w jego rozważaniach na temat
przekształceń systemowych były odniesienia do możliwości zaistnienia takiej
właśnie reformy przełomowej – zarówno w kapitalizmie, jak i w socjalizmie 518.
Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., ss. 287-289.
Wyrażone zostały one w szczególności w dwóch artykułach: Michał Kalecki, Tadeusz Kowalik,
„Uwagi o «reformie przełomowej»”, dz. cyt.; Tadeusz Kowalik, „On Crucial Reform of Real Socialism”, Forschungsberichte, nr 122, 1986, WIIW, Wiedeń (po polsku jako: Tadeusz Kowalik, „Reforma
przełomowa realnego socjalizmu”, dz. cyt.). Szczegółowe omówienie treści tych prac oraz historii
powstawania i niuansów zawartych w nich teorii wykracza poza ramy niniejszej rozprawy. Więcej
517
518
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Sam Kowalik wyjaśnia przy tym, że chodzi o takie „radykalne reformy gospodarcze”, które „należą do radykalnych w tym sensie, że zmieniają same zasady
funkcjonowania [podkr. moje – G.K.] bądź całej gospodarki narodowej, bądź jej
głównej części”519.
Nie ulega wątpliwości, że – wraz z ewolucją intelektualną autora Polskiej transformacji – rozważania tego typu zajmowały w jego dorobku coraz ważniejsze,
począwszy od lat 80. XX w. już być może dominujące miejsce. Bardzo ważne
źródło naszej wiedzy w tym temacie stanowi wysłany 10 stycznia 2011 r. email Tadeusza Kowalika do Elizy Lewandowskiej, pracującej wówczas nad przekładem Polskiej transformacji na język angielski. Kowalik, zastanawiając się nad
umieszczeniem w tłumaczeniu fragmentu na temat swojego stosunku
do przemian w momencie ich zachodzenia, przesyła adresatce wiadomości
szkic stosownego akapitu na ten temat (który jednak ostatecznie nie znalazł
się w tekście From Solidarity to Sellout):
Powszechny rozpad realnego socjalizmu był dla mnie wielkim zaskoczeniem. W latach 80. [XX w.] opowiadałem się za przełomową reformą «realnego socjalizmu» [podkr.
moje – G.K.] (…) lub za «mieszaną gospodarką socjalistyczną» (…). Ale dla takiej
ewolucji zabrakło sił społecznych [podkr. moje – G.K.] oraz przywódczych, przede
wszystkim w ZSRR. W nowej sytuacji chodziło mi głównie o uratowanie tego,
co było dobre w tzw. socjalistycznym państwie dobrobytu oraz o korzystanie z najlepszych wzorów europejskich520.

W kontekście zapatrywań Kowalika na tak daleko idące reformy systemowe,
za którymi, jak twierdzi, opowiadał się w latach 80. XX w., zwróćmy jeszcze
na ten temat można znaleźć w: John E. King, „Whatever Happened…”, dz. cyt.; oraz Gary
A. Dymski, „«Crucial Reform»…”, dz. cyt.
519 Tadeusz Kowalik, „Reforma przełomowa realnego socjalizmu”, dz. cyt., s. 456. Uderzająca wydaje się zwłaszcza zbieżność takiej definicji „reformy przełomowej” z przywoływanymi już przez
nas we Wstępie wyjaśnieniami, czym jest „rewolucja odgórna”.
520 E-mail Tadeusza Kowalika do Elizy Lewandowskiej z dn. 10 stycznia 2011 r. Ze względu na, jak
się wydaje, szczególne znaczenie przytoczonego fragmentu, a zwłaszcza na fakt, iż żadnej podobnie sformułowanej deklaracji nie znaleźliśmy w wydanych drukiem pracach Kowalika, zdecydowaliśmy się na poczynienie w tym miejscu wyjątku od zasady opierania się w rozprawie na opublikowanych pracach autora Polskiej transformacji. Z przytaczanego fragmentu usunięto odwołania bibliograficzne, przetłumaczono też na język polski tę jego część, która w (dwujęzycznym) oryginale
brzmiała „I was arguing in favour of crucial reform of «Real socialism» (…) or for a «mixed socialist economy»” (pisownia poprawiona). Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Pani Elizie Lewandowskiej
za udostępnienie nam Jej korespondencji z Tadeuszem Kowalikiem.
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uwagę na fragment Systemów gospodarczych, w którym autor książki komentuje
Louisa Puttermana i Josepha E. Stiglitza krytykę koncepcji socjalizmu rynkowego:
Krytykując socjalizm rynkowy, Putterman, podobnie jak Stiglitz, są jak najdalsi
od apologii kapitalizmu w znanej nam postaci. Przeciwnie, starają się odpowiedzieć
na postulaty socjalistów, obaj opowiadają się za radykalną reformą kapitalizmu [podkr.
moje – G.K.]. Żaden z nich jednak nie zastanawia się, na ile reformy kapitalizmu
są trwałe, nieodwołalne, i to jest chyba największą słabością ich reformatorskiego stanowiska.
Doświadczenie ostatniego ćwierćwiecza jest tu mało optymistyczne [podkr. moje – G.K.]. Powojenny świat kapitalistyczny doświadczył polityki indykatywnego planowania, wyrównywania dochodów za pomocą wysokich podatków i dużych transferów socjalnych. Jednakże okazało się, że reformy te są odwracalne [podkr. moje – G.K.]. «Wolny»
rynek zastąpił indykatywne planowanie. Od dwudziestu lat w czołowych krajach
kapitalistycznych obserwuje się szybki proces narastania nierówności. W ogniu krytyki jest państwo opiekuńcze521.

Znajdujemy zatem w pracach Tadeusza Kowalika (w tym wypadku także
w ich nieopublikowanych fragmentach) stwierdzenia, wedle których – z jednej
strony – to niedostateczne zaangażowanie zainteresowanych sił społecznych
wpłynęło na ostateczny kształt przemian systemowych, a – z drugiej – nawet
udane eksperymenty z „reformami przełomowymi” są, w najlepszym przypadku, nietrwałe. Te dość odosobnione refleksje nie wpłynęły jednak, jak
jednoznacznie wynika z naszych dotychczasowych ustaleń, na radykalną rewizję stanowiska Kowalika w kwestii polskiej transformacji.
Powraca więc pytanie o przyczyny takiej sytuacji. Dobre wprowadzenie
do próby udzielenia na nie odpowiedzi stanowi, naszym zdaniem, fragment
Systemów gospodarczych , w którym Kowalik następująco podsumowuje treść
jednej z prac Johna K. Galbraitha522:
należy [ona] do (…) grupy realistycznych utopii [podkr. moje – G.K.], to znaczy takich, które z uwagi na już obecnie istniejące warunki materialne, zasoby, kwalifikacje, a także na dający się pomyśleć sposób funkcjonowania, że możliwe byłoby
stworzenie systemu zapewniającego dobre społeczeństwo. Na przeszkodzie stoją interesy wpływowych grup, przesądy opinii publicznej dającej się manipulować, monopolistyczne ograTadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 72.
John Kenneth Galbraith, Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, tłum. A. Szeworski, Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne i Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
521
522

198

niczenia, w tym także potęga środków masowego przekazu w ogromnej większości podporządkowanych wielkim korporacjom [podkr. moje – G.K.]. Do koncepcji [realistycznych utopii] [Jamesa] Meade’a i [Johna Kennetha] Galbraitha, które zwolennicy dotychczas
znanego kapitalizmu mogą uznać za maksymalistyczne, a socjaliści za minimalistyczne, warto powracać, gdyż wydaje się że tylko tego typu pomysły mogą stanowić punkt wyjścia do dalszej dyskusji o kształcie systemowej transformacji w pokomunistycznej Europie
[podkr. moje – G.K.] oraz o reformach w Unii Europejskiej 523.

Termin „realistyczne utopie”, oddający charakter – zdaniem Kowalika kompromisowych w stosunku do postulatów radykalnych zwolenników i kapitalizmu, i socjalizmu – propozycji Galbraitha i Meade’a, jest przy okazji być może najlepszym, a bez wątpienia najkrótszym streszczeniem paradoksów
(w tym wielu tych, do których odnieśliśmy się w rozdziałach pierwszym
i trzecim), jakie znajdujemy w pracach Tadeusza Kowalika poświęconych polskim przemianom.
Pierwsze wyjaśnienie, jakie chcemy zaproponować w tym względzie, jest ściśle
związane z przebiegiem ewolucji w życiu intelektualnym i poglądach społeczno-ekonomicznych autora Polskiej transformacji524. Studia nad dorobkiem Tadeusza Kowalika skłaniają nas bowiem do postawienia tezy, że podczas gdy
przez – co najmniej – pierwszą dekadę aktywności akademickiej, zarówno
pod względem metody, jak i treści badań, funkcjonował on w ramach szeroko
rozumianego marksizmu525, to od przełomu lat 50. i 60. XX w. rozpoczęła się
Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., ss. 63-64.
Podsumowania takiego podejmujemy się z pełną świadomością, że jakiekolwiek próby wyjaśnień, kategoryzacji czy wręcz zastrzeżeń na tak ogólnym poziomie – biografii i dorobku Tadeusza
Kowalika – przesuną nas na „osi” uprawiania historii idei Rorty’ego dalej od rekonstrukcji racjonalnych, którymi zajmowaliśmy się dotychczas w tej rozprawie, a bliżej Geistesgeschichte. Patrz: Richard Rorty, „The historiography of philosophy…”, dz. cyt. oraz nasze uwagi we Wstępie.
525 Dobry przykład w tym względzie stanowi przywoływany przez nas uprzednio tekst z 1957
r. (chociaż wątki rewizjonistyczne są tam już obecne). Kowalik ujawnia w nim bardzo otwarcie
swoją samoidentyfikację, pisząc na przykład: „my, marksiści”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „O socjalizmie bez mistyki…”, dz. cyt., s. 436. Ortodoksyjny marksizm (czy też, właściwie, marksizmleninizm) Kowalika z połowy lat 50. XX w. widać też dobrze w jednym z pierwszych jego artykułów naukowych, poświęconym wczesnym pracom Ludwika Krzywickiego. Czytamy tam więc
na przykład, że w latach 80. XIX w. „(…) Krzywicki nie miał (…) złudzeń reformistycznych. Zbliżał się
do prawidłowego ujęcia reform w kapitalizmie, stwierdzając, że reformy są tylko półśrodkami, które nie mogą przynieść klasie robotniczej radykalnej poprawy bytu, że dopiero likwidacja kapitalizmu i ustanowienie kolektywnej
własności środków produkcji może zmienić zasadniczo warunki bytowe mas pracujących [podkr. moje – G.K.].
(...) Krzywicki był już wówczas (...) pod silnym wpływem marksizmu, przyswajał sobie marksizm
i umiał się nim w zasadzie posługiwać w walce z ideologią burżuazyjną, dając prawidłową analizę pozytywizmu,
523
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jego stopniowa ewolucja intelektualna w kierunku coraz większego eklektyzmu, przy rosnących wpływach najpierw kaleckizmu526 (co jednak wciąż jeszcze, również według samego Kowalika, w oczywisty sposób umiejscawiało
go – w charakterze „rewizjonisty”527 – w gronie marksistów), a następnie, już
raczej w latach 80. XX w. – (klasycznego) instytucjonalizmu528.
jego apologetycznej funkcji społecznej [podkr. moje – G.K.] (...)”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Z historii
marksistowskiej myśli ekonomicznej w Polsce (O pierwszych publikacjach Ludwika Krzywickiego)”, Ekonomista, nr 5-6, 1955, ss. 166-167. Dalej w tym samym tekście czytamy natomiast, iż dla
Kowalika „[c]enne jest u Krzywickiego to, że widzi rewolucyjną drogę rozwoju społeczeństwa,
że zwalcza płytki antymarksistowski ewolucjonizm, który jest teoretyczną podstawą reformizmu.
Ale rewolucja wynika w rozumowaniu Krzywickiego nie z obiektywnego rozwoju społeczeństwa,
nie ze sprzeczności między stosunkami produkcyjnymi i siłami wytwórczymi, lecz dokonuje się ona
dzięki postępowym teoriom społecznym. Teorie te są w dodatku jakoś zupełnie oderwane od klas
społecznych, reprezentujących postęp. Krzywicki dostrzegał, jak już wskazywaliśmy, ekonomiczną podstawę
walki klasowej proletariatu z burżuazją, lecz nie pojmował jeszcze, że ta walka klasowa nieuchronnie prowadzi
do rewolucji, że teoria społeczna, której jest zwolennikiem i którą przeciwstawia pozytywizmowi, jest w istocie uogólnieniem interesów i dążeń proletariatu i staje się potęgą materialną, gdy opanowuje masy [podkr. moje –
G.K.]” (tamże, s. 169).
526 Sam Kowalik chyba najpełniej podsumował znaczenie Kaleckiego i jego prac dla swojego rozwoju intelektualnego w tekście pt. „Michał Kalecki, kim był, jakim go znałem i podziwiałem”
([w:] Tadeusz Kowalik, O lepszy ład…, dz. cyt., ss. 573-595.). Sporo na ten temat można znaleźć
także w: Tadeusz Kowalik i in., „Trzech na jednego…”, dz. cyt.
527 W udzielonym w 2006 r. wywiadzie Kowalik stwierdza: „Mój główny, stażowy rodowód,
to raczej rewizjonizm [podkr. moje – G.K.], za który zostałem usunięty z partii po dwudziestu latach
członkostwa”. Patrz: Tadeusz Kowalik, Krzysztof Lubczyński, „Bez buntu się nie obejdzie”,
dz. cyt., s. 345. O tym, że swoje poglądy z lat 60. XX w. Tadeusz Kowalik uważał za, w oczywisty
sposób, marksistowskie, dowiadujemy się na przykład z następującej wypowiedzi: „[Na początku
lat 60.] [w]ylądowałem w Zakładzie Nauk Ekonomicznych, kierowanym przez Bronisława Minca
(…). Bał się mojej pisaniny, a ja się akurat zająłem Różą Luksemburg, jej książką «Akumulacja kapitału». Chciał, bym złożył deklarację, że jestem marksistą. Choć w moim przekonaniu byłem nim («prawdziwym!»), uważałem taką deklarację za uwłaczającą [podkr. moje – G.K.]”. Patrz: Tadeusz Kowalik
i in., „Trzech na jednego…”, dz. cyt., ss. 630-631.
528 Tego typu wątki są już bardzo dobrze widoczne choćby w „Reformie przełomowej realnego
socjalizmu…” (dz. cyt.) oraz, w nieco mniejszym stopniu, w „O możliwości wyboru systemu ekonomicznego…” (dz. cyt.). Natomiast w tekście pt. „Oskar Lange odczytywany na nowo” Kowalik
pisze: „Ze względu na charakter i możliwości tego tekstu będę się odwoływał nie tyle do studiów
czysto teoretycznych, ile do tego, co Lange nazwałby ekonomią instytucjonalną [podkr. moje – G.K.]”.
Patrz: Tadeusz Kowalik, „Oskar Lange odczytywany na nowo”, [w:] tenże, O lepszy ład…, dz. cyt.,
s. 560. Sam fakt wystąpienia u Kowalika ewolucji intelektualnej, o jakiej tutaj piszemy, nie jest
oczywiście czymś niespotykanym. Jak zwraca uwagę Paweł Kozłowski, „[j]ego [Kowalika] powojenna biografia, wyznaczona obecnością w partii, marksizmie, szkołach partyjnych, była zbieżna
z drogą życiową wielu [podkr. moje – G.K.] (…)”. Patrz: Paweł Kozłowski, „Ekonomia i historia
idei”, dz. cyt., s. 49. Natomiast jakościowa ocena charakteru tej ewolucji, czyli – innymi słowy – czy
była ona postępem czy regresem, wykracza poza ramy niniejszej rozprawy. Wypada więc jedynie
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Opisanej powyżej ewolucji w metodzie towarzyszyła naszym zdaniem – bez
rozstrzygania o zależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy nimi – inna:
polityczna. I tak, początkowo, w czasach zupełnej młodości, Kowalik, jak się
wydaje, utożsamiał się z dość ogólnie nakreślonymi ideami postępowymi,
związanymi w szczególności z nazwiskami Edwarda Abramowskiego i Ludwika Krzywickiego oraz hasłem spółdzielczości. Następnie dość krótko, być
może zaledwie przez kilka lat, mamy u Kowalika do czynienia z, jak już
wspominaliśmy, ortodoksyjnym, marksistowsko-leninowskim socjalizmem.
Przez szereg kolejnych lat autor Polskiej transformacji utożsamiał się z ideą, którą sam określał mianem „demokratycznego socjalizmu” (obejmującego,
w różnych wariantach, duży zakres samorządności robotniczej), a która mieści
się w szerokich ramach rewizjonizmu – długo uważanego przez Kowalika
za „«prawdziwy» socjalizm”. Wreszcie, w ostatnich, potransformacyjnych dekadach Kowalik, jak się wydaje, zajmował stanowisko raczej socjaldemokratyczne, a nawet socjalliberalne 529.
zasygnalizować w tym miejscu, że żadna z tych dwóch możliwości nie powinna zostać z góry, bez
pogłębionych badań, przyjęta lub odrzucona. O ile bowiem teza o postępie, mającym być wyrazem
„naturalnego” rozwoju intelektualnego dowolnego myśliciela wraz z upływem czasu, jest być może
najbardziej intuicyjna, to jednak twierdzenie przeciwne nie wydaje się być bezzasadne, choćby tylko
ze względu na szereg ważnych potwierdzeń możliwości wystąpienia takiego regresu w historii idei.
Dla przykładu, we wprowadzeniu do Historii i świadomości klasowej Györgyego Lukácsa, Marek Siemek tak pisze o dziele i jego autorze: „(…) cała Przedmowa do drugiego wydania zasługiwałaby
na osobne studium analityczno-krytyczne, mianowicie jako rzadki dokument mylnej samooceny
autora w prezentacji własnego rozwoju. Dałoby się bowiem wykazać, że pod względem teoretycznym i filozoficznym rozwój Lukácsa od Historii i świadomości klasowej do, powiedzmy, Ontologii bytu
społecznego jest regresem raczej niż postępem – i to przede wszystkim właśnie w tych punktach,
które (…) sam autor z dumą wskazuje jako istotne kroki naprzód w swej ewolucji”. Patrz: Marek
J. Siemek Marek, „Marksizm jako filozofia”, [w:] György Lukács, Historia i świadomość klasowa. Studia
o marksistowskiej dialektyce, tłum. M. J. Siemek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988,
s. XXXVI.
529 Bardzo dobrym źródłem wiedzy o samoocenie ewolucji intelektualnej i politycznej Tadeusza
Kowalika, stanowiącym jednocześnie podstawę wszystkich zawartych w powyższym akapicie
twierdzeń, jest wywiad, którego udzielił on w 2004 r. Patrz: Tadeusz Kowalik i in., „Trzech
na jednego…”, dz. cyt. Jedynym wyjątkiem w tym względzie jest brak wyraźnych odniesień
do dostrzeganej przez nas ewolucji w kierunku socjaldemokracji/socjalliberalizmu. W tym wypadku
jednak nietrudno znaleźć odpowiednie fragmenty w pracach autorstwa Kowalika. W powstałych
mniej więcej w tym samym czasie co wywiad Systemach gospodarczych, pisze on na przykład – jak się
wydaje: z aprobatą – o następującej ewolucji europejskich partii lewicowych: „(…) silnie odcisnęły
się w świecie różne odmiany ruchu socjalistycznego, bardzo żywotne w ciągu wielu dziesięcioleci.
Osłabiony jednak przez komunizm starający się uchodzić za jedyną alternatywę dla kapitalizmu,
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Przeszedłszy więc na przestrzeni kilku dekad drogę od ortodoksyjnego, a potem rewizjonistycznego marksizmu na pozycje znacznie bardziej umiarkowane, socjaldemokratyczne, Kowalik – co jest bodaj najistotniejszym czynnikiem
różnicującym powyższe dwa podejścia – zaakceptował, jak się wydaje, kapitalizm jako pożądany system gospodarczy, skupiając się w swoich kolejnych
pracach jedynie na wyborze optymalnego „wariantu” tego systemu gospodarczego („megasystemu”, jak go określał 530). Ewolucja ta poskutkowała również, naszym zdaniem, porzuceniem przez autora Polskiej transformacji większoa nawet przez faszyzm, który również występował pod hasłami socjalistycznymi (jako «narodowy
socjalizm»), odgrywa obecnie marginalną rolę. Wyjątkiem są wyrosłe z ruchu socjalistycznego partie
socjaldemokratyczne, które w wielu krajach działają czasem jako silna opozycja, a nierzadko rządzą
samodzielnie lub w koalicji z innymi. Jednak, nawet te z nich, które zachowały retorykę socjalistyczną, nie
stawiają sobie zadania stworzenia alternatywnego ustroju, lecz ograniczają się do chęci zreformowania kapitalizmu
w duchu socjalistycznej aksjologii tworzonej przez takie wartości, jak równość, sprawiedliwość społeczna, solidarność,
partycypacja, powszechna oświata itd. [podkr. moje – G.K.]”. Patrz: Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 34.
530 W kwestii znaczenia terminu „megasystem” patrz zwłaszcza: Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 14 i nast. Przyjęcie przez Kowalika poglądu o – przynajmniej w pewnym momencie historii – bezalternatywności kapitalizmu nastąpiło chyba dość wcześnie. W Polskiej transformacji
jej autor omawia powstałe w 1989 r. Uwagi do programu dostosowawczego, autorstwa swojego, Wiktora
Herera i Władysława Sadowskiego. Autorzy tego dokumentu postulowali, według relacji Kowalika,
przede wszystkim konieczność uniknięcia podczas transformacji systemowej bezrobocia (przynajmniej wysokiego i/lub rosnącego gwałtownie), ale nie kwestionowali samego „przechodzenia
do gospodarki rynkowej”. Patrz: Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., ss. 94-97. W innym
fragmencie książki Kowalik pisze natomiast: „(…) trudno uznać ekspansję grynderskiego sektora
prywatnego w Polsce za przejaw społecznego postępu. Spośród «firm» rozkładanych początkowo
na łóżkach polowych oraz mieszczących się w ulicznych i bazarowych «szczękach» wyrosło bardzo
niewielu prawdziwych biznesmenów [podkr. moje – G.K.], nie mówiąc już o złudnej nadziei, że w ten
sposób powstanie klasa średnia jako społeczna baza demokracji i współczesnego kapitalizmu [podkr. moje –
G.K.]” (s. 153). Wreszcie, nie można w tym kontekście nie zwrócić uwagi także na – przytaczany
już przez nas w rozdziale trzecim – fragment wywiadu z 2005 r., w którym Kowalik stwierdza:
„Uważam, że kapitalizm jest formacją historycznie przejściową. Na dzisiaj jednak moja perspektywa krytyczna
wobec kapitalizmu w gruncie rzeczy niewiele wykracza poza mieszankę austriacko-niemiecko-szwedzką [podkr.
moje – G.K.]. Są to wzorce, które udało się już ukształtować w święcie współczesnym i najzupełniej wystarczają mi jako horyzont zmian, które uważam za realne i pożądane. Nie oponuję jeśli określa
się mnie jako socjalistę, chociaż ani dziś, ani w przewidywalnej perspektywie czasowej, na przykład dwudziestu lat,
nie byłbym skłonny proponować recepty socjalistycznej, czyli ustroju zasadniczo odmiennego od kapitalizmu
[podkr. moje – G.K.]. Dlaczego? Uważam, że komunizm zawierał w sobie pewne elementy zapożyczone
z socjalizmu i je negatywnie zweryfikował [podkr. moje – G.K.]. Dotyczy to przede wszystkim własności,
ale także planowania. Natomiast kraje skandynawskie, niektóre wśród wschodnioazjatyckich, nauczyły nas
uspołeczniać prywatną własność do takiego stopnia, że pozwala to jakoś godzić interes indywidualny ze społecznym
[podkr. moje – G.K.]”. Patrz: Tadeusz Kowalik, Sławomir Sierakowski, „Od Stiglitza do Keynesa”,
dz. cyt., s. 207.

202

ści narzędzi marksistowskiego instrumentarium badań, co mogło, z jednej
strony, stanowić ważny element rezygnacji z prób wyczerpującego uzasadnienia tezy o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” w Polsce, a jednocześnie
odpowiadać w pewnym sensie za paradoksalną treść wszystkich tych prac
Kowalika, w których pojedyncze wątki marksistowskie lub marksizujące występują na tle ogólnie umiarkowanej i reformistycznej linii argumentacji.
Inną z możliwych odpowiedzi na pytanie, dlaczego – mając do wyboru, z jednej strony, „realistyczne utopie” i „reformy przełomowe”, a z drugiej: analizę
w kategoriach „interesów wpływowych grup” – Kowalik wydawał się dość
konsekwentnie wybierać te pierwsze, jest uznanie wpływu, jaki na jego poglądy miały koncepcje osób, które uważał za swoje autorytety. Chodzi tutaj przy
tym nie tylko o światowej sławy ekonomistów, jak przywoływani wcześniej
w tym punkcie Galbraith lub noblista Meade, ale przede wszystkim o takich,
z którymi autor Polskiej transformacji miał okazję (współ)pracować, czy choćby
tylko wymieniać refleksje, zarówno na wcześniejszych etapach swojej działalności akademickiej (Michał Kalecki, Oskar Lange), jak i w czasie, gdy procesy
transformacji zachodziły (Włodzimierz Brus, Kazimierz Łaski 531). Zweryfikowanie tego wymagałoby oczywiście odrębnych, pogłębionych badań, w tym
miejscu sygnalizujemy więc jedynie taką możliwość i potrzebę 532.
Wreszcie, warte rozważenia jest, czy za wszystkimi opisanymi powyżej zawiłościami w poglądach Tadeusza Kowalika nie stało bardziej ogólne stanowiChodzi tu w szczególności o Kowalika lekturę wspólnej książki tych dwu autorów, poświęconej
przejściu od realnego socjalizmu do kapitalizmu. Patrz: Włodzimierz Brus, Kazimierz Łaski,
Od Marksa do rynku, tłum. M. Rusiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992. W tekście
poświęconym Brusowi Kowalik pisał, że praca ta „[p]ojawiła się (…) w 1989 roku, jakby na zamówienie, w chwili wielkich, decydujących wyborów. Mimo starań jej polskie wydanie ukazało się
dopiero trzy lata później. A szkoda. Dziełko Brusa i Łaskiego ostało się bowiem zarówno w warstwie analitycznej, jak i – wprawdzie w przewrotnej formie – w futurologicznej. Nie znam lepszej,
pełniejszej i głębszej teoretycznej analizy sowieckiego systemu ekonomicznego, jego wewnętrznych sprężyn i hamulców
oraz opisu ewolucji prowadzącej do upadku [podkr. moje – G.K.]”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Włodzimierz Brus. W czyśćcu historii”, [w:] tenże, O lepszy ład…, dz. cyt., s. 598.
532 W tym kontekście szczególnie warte zbadania byłoby bez wątpienia zagadnienie: na ile mamy
u Kowalika do czynienia z pewnym rozdarciem pomiędzy stanowiskami, jakie wobec łączenia socjalizmu z rynkiem zajmował z jednej strony Oskar Lange, z jego – rozwijanym przez większość
życia – modelem socjalizmu rynkowego, omawianym zresztą przez samego Kowalika wielokrotnie,
choćby w Historii ekonomii w Polsce (dz. cyt., ss. 233-268), a z drugiej – Michał Kalecki, wyrażający
poważne wątpliwości w tym względzie (na ten temat patrz np.: Jan Toporowski, „The Contradictions of Market Socialism”, Monthly Review, t. 46, nr 11, kwiecień 1995, ss. 1-7.).
531
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sko filozoficzne. Wydaje się bowiem, że dobrym podsumowaniem źródeł wyborów teoretycznych i politycznych, jakie podejmował w swoich pracach autor Polskiej transformacji, może być określenie jego stanowiska mianem woluntaryzmu533.
Jak wyjaśnia Andrzej Prusek, „[t]ermin woluntaryzm wprowadził F.[erdinand]
Tönnies na oznaczenie stanowiska filozoficznego sprowadzającego wszystkie
zjawiska do woli i upatrującego w niej ostateczną zasadę rzeczywistości” 534.
Innym stanowiskiem filozoficznym, jakie można próbować przypisać Kowalikowi na podstawie
jego prac poświęconych transformacji systemowej, jest idealizm. Autor Polskiej transformacji pisał
na przykład z uznaniem, iż „(…) najwybitniejszy ekonomista XX wieku, J.[ohn] M.[aynard] Keynes
dowodził, że idee rządzą światem [podkr. moje – G.K.]”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Blaski i cienie…”,
dz. cyt., s. 269. Potwierdzenie tego znajdujemy także u Pawła Kozłowskiego, który twierdzi,
że Kowalik „[n]ależał do tych, którzy – podobnie jak np. F.[riedrich] Hayek czy J. M. Keynes –
uważali, że najważniejsze są idee. To one tworzą nasz świat zbiorowej egzystencji [podkr. moje – G.K.]”.
Patrz: Paweł Kozłowski, „Tadeusz Kowalik (1926-2012) – krytyczne spojrzenie na transformację”,
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, t. 58, nr 2, 2013, s. 255. Dokładniejsze zbadanie tego zagadnienia wykracza poza możliwości niniejszej rozprawy, w kontekście przywołanego tutaj cytatu z pracy
Kowalika zwrócimy więc jedynie uwagę na uderzające – w wypowiedzi ucznia Michała Kaleckiego
– uznanie Keynesa za „najwybitniejszego ekonomistę XX wieku”.
534 Andrzej Prusek, „Woluntaryzm ekonomiczny w Unii Europejskiej a nowy model jej funkcjonowania w warunkach kryzysu”, Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 166,
2014, s. 9. Następnie autor ten dodaje, że „[w] naukach społecznych XX wieku pogląd ten został
odrzucony jako niezgodny z nauką. Dotyczyło to zwłaszcza marksistowskiego ujęcia procesów
rozwoju społecznego tzw. materializmu dialektycznego i historycznego oraz determinizmu rozwoju, który również nie neguje wpływu świadomej i celowej działalności człowieka na przemiany
zachodzące w życiu społecznym i gospodarczym. Determinizm, uznając współzależność zjawisk
i zdarzeń twierdzi, że zarówno w przyrodzie, jak i w rozwoju społeczno-gospodarczym wszelkie
zjawiska zdeterminowane są nieuchronnie i jednoznacznie przez ogół warunków, w których one
zachodzą. Wszelkie procesy społeczno-gospodarcze podlegają zatem pewnym prawidłowościom,
które jeśli mają charakter stabilny, nazywamy prawami rozwoju. Mają one charakter obiektywny,
tzn. niezależny od woli człowieka, lecz zarazem historyczny, tj. zmieniają się wraz ze zmianą warunków rozwoju. Przy czym w rozwoju społeczno-ekonomicznym determinizm ma charakter stochastyczny, tzn. prawa rozwoju społeczno-ekonomicznego sprawdzają się tylko z dużym prawdopodobieństwem, ale nie dają stuprocentowej pewności ich sprawdzalności” (s. 10). Przemysław
Sadura zauważa natomiast, że stanowisko woluntarystyczne spotkało się z krytyką także wśród
teoretyków rewolucji. Przytacza on w tym kontekście poglądy Thedy Skocpol, która, jak twierdzi
Sadura, uznaje „(…) wszelkie poszukiwanie przełożenia intencji rewolucjonistów na ich działania
za «złudzenie woluntarystyczne»”. Patrz: Przemysław Sadura, Upadek komunizmu…, dz. cyt., s. 72.
Sam Kowalik, jak się wydaje, niezwykle rzadko posługiwał się terminem woluntaryzm, rozumiał
go też chyba nieco inaczej – nie jako stanowisko filozoficzne, ale rzeczywistą postawę ekip rządzących. Dla przykładu, zapytany przez Sławomira Sierakowskiego „jak pan ocenia programy gospodarcze polskich partii, przynajmniej na tyle, na ile zostały one ujawnione?”, autor Polskiej transformacji: odpowiada: „Zdecydowanie źle. Znów bierze górę woluntaryzm [podkr. moje – G.K.], podobnie
533
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Paweł Borkowski, w odniesieniu do „zakreślania sobie celów przez elity” danego kraju, określa to zakreślanie mianem „działania woluntarystycznego”,
gdy odbywa się ono „(…) w sposób czysto arbitralny, to znaczy niezdeterminowany żadnym wyznacznikiem poza samym aktem wolnej woli [podkr. moje – G.K.]
(…)”535. Natomiast w specyficznym kontekście prób zreformowania gospodarki Polski Ludowej pod koniec lat 80. XX w., Władysław Balicki i Wojciech
Piotr opisują abstrakcyjną, schematyczno-modelową postać – woluntarystęreformatora gospodarki:
Któż to taki? Będzie nim ten, kto postanawia, że system funkcjonowania gospodarki winien w [danym] roku (…) charakteryzować się zespołem [określonych]
właściwości (…), a przy tym (…) zmiany funkcjonowania gospodarki znajdują się w jego
gestii [podkr. moje – G.K.] (…). Woluntarysta-reformator lekceważy więc (…) prawidłowości, które gdyby zostały opisane, nosiłyby pewnie nazwę praw reformowania [podkr.
moje – G.K.]. (…) Woluntarysta-reformator, przekonany [jest,] iż reformę można
wprowadzić dekretem i niczym więcej (…)536.

Stanowisku spełniającemu kryteria nakreślone w powyższych definicjach Tadeusz Kowalik w sposób chyba najbardziej jednoznaczny dał wyraz w jednym
z rozdziałów książki Nierówni i równiejsi, gdzie stwierdził, że, jego zdaniem,
„[k]onieczne jest odejście od współczesnej wersji determinizmu historycznego [podkr. moje
– G.K.], od doktryny jednego wzorca i uleganie w myśleniu nowej monoidei”537, by w dalszej części wywodu podkreślić kluczową rolę woli rządzących
w kształtowaniu ładu społeczno-gospodarczego. Czytamy tam więc, że
[o]d odwagi i odpowiedzialności sprawujących władzę głównych sił politycznych
zależy, czy zdolne będą publicznie zadeklarować silną wolę [podkr. moje – G.K.]
jak w 1989 roku”. Patrz: Tadeusz Kowalik, Sławomir Sierakowski, „Od Stiglitza do Keynesa”,
dz. cyt., s. 213. Natomiast w tekście poświęconym Brusowi czytamy, że „(…) [Brus] potraktował
testament Stalina [chodzi o pracę pt. „Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR” z 1952 r. –
G.K.] z najwyższą powagą – jako gest samowładcy zmierzający do samoograniczania się. Bowiem
nacisk Stalina na obiektywny charakter praw ekonomicznych w socjalizmie w ogóle, a zwłaszcza
otwarta akceptacja prawa wartości dawały Brusowi podstawę do coraz głośniejszego, coraz jaśniej
uzasadnianego upominania się o ograniczanie państwa w gospodarce na rzecz rynku, o obiektywne
kryteria ustalania cen, o wspomniane już bodźce dla pracowników. Publikacja Stalina ułatwiała
krytykę woluntaryzmu władzy [podkr. moje – G.K.]”. Patrz: Tadeusz Kowalik, „Włodzimierz
Brus…”, dz. cyt., s. 602.
535 Paweł Borkowski, „Woluntaryzm w polityce”, Człowiek w Kulturze, t. 20, 2008, s. 226.
536 Władysław Balicki, Wojciech Piotr, „Struktura gospodarcza a mechanizmy blokujące proces
reformowania”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, t. L, nr 3, 1988, s. 126.
537 Tadeusz Kowalik, „Dystrybucyjna sprawiedliwość…”, dz. cyt., s. 84.
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powrotu do podstawowych założeń Konstytucji w sprawach społecznogospodarczych. Zakładałoby to wolę [podkr. moje – G.K.] odważnego spojrzenia
na «brzydką twarz » polskiego sukcesu, zdecydowanej walki przeciw masowemu
bezrobociu, pauperyzacji wsi, katastrofie mieszkaniowej 538.

W większości prac poświęconych zagadnieniom przemian ustrojowych
(i to, jak zobaczymy, nie tylko tych zachodzących w 1989 r.) Kowalik nie prezentował jednak swojego stanowiska, jak powyżej, w kategoriach determinizmu czy woli. Najczęściej pisał bowiem o możliwości wyboru, która to możliwość – jego zdaniem – właściwie zawsze towarzyszyła momentom, w których
dokonywały się transformacje. I tak, na przykład, w Sporach o ustrój społecznogospodarczy Polski 1944-1948 czytamy, iż „[m]ożna sobie (...) wyobrazić,
że gdyby Polska znalazła się w sytuacji podobnej do Jugosławii w 1948
r., mogłaby się zdecydować na wybór [podkr. moje – G.K.] «konkurencyjnego»
lub «rynkowego» modelu socjalizmu według klasycznej recepty Oskara Langego”539. Stanowisko takie, umieszczając je w kontekście biograficznym, Kowalik rozwija na przykład w polemice z tekstem Jerzego Kleera:
Rozbieżność lub nawet przeciwstawność opinii Kleera i (…) lewicowych krytyków
jest (…) ogromna. Ci ostatni twierdzą (ja również do nich się zaliczam), że te szoki
[jakim społeczeństwo zostało poddane od 1989 r. – G.K.] to skutek wyboru [podkr.
moje – G.K.], mniej lub bardziej uświadomionego, jednej z możliwych opcji zmierzających w kierunku urynkowienia i prywatyzacji. Także wyboru drogi [podkr. moje
– G.K.] w kierunku integracji z Unią Europejską. Wybór ten wcale nie był konieczny i wcale nie zapewniał najprostszej i najkrótszej drogi «do Europy». Kleer
natomiast uważa, że tak być musiało, że to była droga jedyna. Jest to u niego konstatowanie zjawisk nieuchronnych, identyfikowanie drogi pozbawionej alternatywy.
I to właśnie zaskakuje najbardziej. Nasze pokolenie bowiem na własnej skórze doświadczyło bezalternatywnej koncepcji rozwoju oraz fatalnych tego konsekwencji.
Mogło się więc wydawać, że wyciągnęło z tego wnioski. Nie od rzeczy też byłoby
pamiętać, że przez długi czas, uważana za czystą donkiszoterię, krytyka poprzedniego systemu z pozycji systemu alternatywnego, krytyka z alternatywą, stworzyła
intelektualne podstawy pluralistycznego świata społeczeństwa obywatelskiego 540.

Tamże, s. 85.
Tadeusz Kowalik, Spory o ustrój…, dz. cyt., s. 14.
540 Tadeusz Kowalik, „Czy sprawiedliwość społeczna kosztuje?”, dz. cyt., ss. 246-247.
538
539
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Na takich woluntarystycznych pozycjach autor Polskiej transformacji pozostawał, jak się wydaje, konsekwentnie, do końca życia. Jeszcze w drugiej połowie
pierwszej dekady XXI w. pisał więc, że
(...) rozkład systemu i utrata władzy przez komunistów nie musiały być równoznaczne z wprowadzeniem tej wersji kapitalizmu, którą nam zaaplikowano. Od lat,
od samego początku, upieram się, że «między ustami a brzegiem pucharu mogło się
wiele zdarzyć». Że w 1989 roku Historia dała nam wyjątkowo duży margines wyboru, także
wyboru ustroju społeczno-ekonomicznego [podkr. moje – G.K.]. A w takich momentach
ogromna jest rola jednostki, czy jednostek przywódczych, ich umiejętność rozpoznania sił społecznych, odwołania się do nich, artykułowania «idei kierunkowych»541.

W Polskiej transformacji czytamy natomiast, że „[s]zokowa operacja stabilizacyjno-ustrojowa była niepotrzebna [podkr. moje – G.K.] i w istocie podyktowana
względami politycznymi. Nie miała ekonomicznego uzasadnienia” 542, przy
czym Kowalik określa powyższe zdanie mianem „zasadniczej tezy książki”.
To, jak się wydaje, właśnie za sprawą swojego woluntaryzmu Tadeusz Kowalik koncentruje się więc w tej pracy na istnieniu alternatyw dla Planu Balcerowicza, nie podejmując jednocześnie prób udzielenia odpowiedzi na pytanie,
czy w ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej jakakolwiek alternatywa miała
realne szanse powodzenia (to, że coś jest niepotrzebne nie musi przecież żadną
miarą oznaczać, że jest nieuniknione). Dobrze widać to choćby w takim fragmencie Polskiej transformacji:
Obrońcy planu Balcerowicza posługują się dwoma typami argumentów. Pierwszy
zaprzecza istnieniu programów alternatywnych, a drugi przyznaje ich istnienie, ale
odmawia im realizmu. (…) Wykażę, że byli «tacy mądrzy wcześniej», i to całkiem
liczni543.

Kowalik przywołuje dwa typy argumentacji „obrońców planu Balcerowicza”
(brak propozycji alternatywnych oraz brak realizmu dostępnych wówczas opcji), ale w swoim dziele mierzy się właściwie tylko z pierwszym, dość konsekwentnie pomijając drugi544. Zdaje się on tym samym, przynajmniej implicite,
Tadeusz Kowalik, „Robotnicy i rewolucja”, dz. cyt., s. 142.
Tadeusz Kowalik, Polska transformacja, dz. cyt., s. 167.
543 Tamże, s. 109
544 Chyba jedyny fragment Polskiej transformacji, w którym Kowalik wyraża wątpliwości w tym
względzie (ale ich nie rozwija i natychmiast de facto dezawuuje), brzmi: „Możliwe, że w Polsce Anno
541
542
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utożsamiać – w sposób woluntarystyczny właśnie – sam fakt istnienia alternatywnych wizji z praktyczną możliwością ich realizacji.
Mimo wszystko, nie można chyba jednak uznać stanowiska Tadeusza Kowalika za woluntaryzm bezwarunkowy. Jak pokazaliśmy w rozdziale trzecim,
Kowalik wielokrotnie wyrażał także przekonanie o nieuchronności upadku
realnego socjalizmu z przyczyn w bardzo dużej mierze obiektywnych. Ten,
kolejny już, paradoks w poglądach autora Polskiej transformacji ujawnia się niekiedy nawet na jednej stronie tekstu. W wywiadzie z 2005 r. czytamy zatem,
że
Stiglitz mówi językiem Keynesa, gdy przypomina, że podstawowym obowiązkiem
rządu jest zapewnienie pełnego zatrudnienia i dodaje, że wiemy (od czasów Keynesa), jak to robić, tylko brak nam dostatecznie silnej woli [podkr. moje – G.K.]
(…). Oczywiście, byłoby dobrze, gdyby i Stiglitz jako reformator miał talenty i posturę [sic!] Keynesa. Ale do tego trzeba mieć zdolności aktorskie. (…) Ale dla dzisiejszej Polski (…) rzecz nie tyle polega na poszukiwaniu wybitnej jednostki, czy
na braku koncepcji, lecz na braku ruchów społecznych naciskających na władzę [podkr.
moje – G.K.]. Mówiąc językiem Marksa, chodzi nie tyle o siłę argumentu, co o argument siły545.

3. Kierunki dalszych badań
Dotychczas zastanawialiśmy się, czy Tadeusz Kowalik tezę o „epigońskiej
rewolucji mieszczańskiej” w Polsce – w sposób niezamierzony – uzasadnił
we fragmentach swoich prac, dlaczego nie dokonał tego nigdy w sposób
spójny i celowy, a także – czy było to w ogóle możliwe. Na zakończenie rozprawy zastanówmy się więc jeszcze tylko, czysto hipotetycznie, dokąd mogły
doprowadzić Kowalika takie studia, gdyby kiedykolwiek podjął je był.
Jeśli przyjmiemy skrajnie konsekwencjonalistyczną definicję rewolucji burżuazyjnych, uznając tym samym, że są nimi wszystkie gwałtowne przejścia
do (lub nawet tylko w kierunku) kapitalizmu, bez potrzeby uwzględnienia
w analizie takich elementów, jak choćby precyzyjne określenie, w jakich historycznych okolicznościach zachodzą (zawężając, na przykład, zakres możliwoDomini 1989 naśladowanie socjaldemokratycznego modelu szwedzkiego było z czysto politycznego punktu widzenia bardzo trudne, zdaniem niektórych, graniczące z niemożliwością” (s. 122).
545 Tadeusz Kowalik, Sławomir Sierakowski, „Od Stiglitza do Keynesa”, dz. cyt., s. 203.
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ści ich występowania do niektórych tylko sposobów produkcji), oznacza
to konieczność natychmiastowego i automatycznego przyjęcia tezy o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” w Polsce w 1989 r. – a więc w miejscu i czasie,
gdzie bez wątpienia do skoku w kapitalizm doszło – bez potrzeby jakichkolwiek dalszych badań. Chociaż Tadeusz Kowalik, jak pokazaliśmy w rozdziale
pierwszym, nigdzie w pracach omawiających swoją tezę nie przyjął konsekwencjonalistycznej definicji, to wydaje się, że przedstawiona tam argumentacja jest dość bliska właśnie takiemu, pozbawionemu konieczności pogłębionych analiz, hipotetycznemu wariantowi.
Innym (i być może najbardziej prawdopodobnym) z kierunków, w jakim mogłaby pójść ewentualna analiza Kowalika, była synteza zbliżona do tej jaką
przedstawiliśmy w rozdziale trzecim niniejszej rozprawy, lub też, w nieco
krótszej wersji, na modłę streszczonej powyżej argumentacji Barkera i Mooersa. Jest jednak dość prawdopodobne, że autor Polskiej transformacji poczyniłby
w niej co najmniej jedno ważne zastrzeżenie teoretyczne. W rozdziale pierwszym sygnalizowaliśmy bowiem, że – omawiając wydarzenia roku 1989 w Polsce – Tadeusz Kowalik wahał się niekiedy pomiędzy terminami „rewolucja”
i „kontrrewolucja” (pisząc nawet w niektórych pracach o „(kontr)rewolucji”546). Tymczasem, jak się wydaje, teza o kontrrewolucji znajdować może,
w świetle literatury przedmiotu, więcej uzasadnienia niż analogiczna, mówiąca
o „rewolucji burżuazyjnej”. O tym, że „historycznie nieudany eksperyment
ustrojowy”547, jakim dla Kowalika był realny socjalizm, zakończyć się może
lub wręcz musi powrotem kapitalizmu po burżuazyjnej kontrrewolucji, pisał bowiem już Lew Trocki. Jego stanowisko w tej sprawie w następujący sposób
podsumowuje Neil Davidson:
Trocki (…) uważał stalinowski reżim za historycznie unikalną i w sposób nieusuwalny niestabilną formację: socjalistycznych stosunków własności, za ucieleśnienie
których uważał znacjonalizowaną własność, należało bronić, ale reżim był skazany
na upadek pod wpływem nadchodzącej wojny światowej, albo w wyniku kontrrewolucji burżuazyjnej i restauracji kapitalizmu [podkr. moje – G.K.] albo w rezultacie proletariackiej rewolucji politycznej – chociaż (…) w swoich ostatnich pismach dopuszZdaniem Pawła Kozłowskiego, to być może pod wpływem rozmów z nim, Tadeusz Kowalik
nabrał wątpliwości, czy opisywana przezeń „rewolucja” nie była de facto „kontrrewolucją”. Jesteśmy
niezmiernie wdzięczni prof. Kozłowskiemu za podzielenie się z nami tą uwagą.
547 Tadeusz Kowalik, Systemy gospodarcze…, dz. cyt., s. 49.
546
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czał, że może istnieć także trzecia alternatywa, w której biurokracja przekształca się
z pasożytniczej kasty w nową klasę rządzącą 548.

Pogłębione studia mogły jednak hipotetycznie zaprowadzić Kowalika
do rozważania innej jeszcze niż rewolucja-kontrrewolucja dychotomii, takiej
jak prezentowana na przykład przez wielokrotnie cytowanego przez nas
Davidsona. Dla tego autora główną osią podziału była w tym wypadku
ta na rewolucje polityczne i społeczne. Jak już pokazaliśmy we Wstępie,
Davidson, odmawiając wydarzeniom roku 1989 miana zarówno rewolucji
burżuazyjnej, jak i kontrrewolucji, stwierdza, że „[o]czywiste jest, iż wydarzenia z (…) [roku] 1989 stanowiły jakiś [podkr. N.D.] rodzaj rewolucji, ale jaki?
(…) Wydaje mi się, że – zamiast opisywać je w kategoriach rewolucji burżuazyjnej – można znacznie lepiej zrozumieć je jako przykłady szerszej kategorii
rewolucji politycznej [podkr. N.D.]”549. W innym miejscu Davidson wyjaśnia natomiast, że
[w]raz z tym, jak kapitał w coraz większym stopniu usuwa nawet najmniejsze pozostałości poprzednich sposobów produkcji i formacji społecznych (…), wzorzec
rewolucji w coraz większym stopniu skłania się ku typowi «politycznemu» raczej
niż «społecznemu», poczynając od rewolucji 1989 roku w Europie Wschodniej,
które zmiotły reżimy stalinowskie i rozpoczęły (…) ruch «w bok», od wschodniego
kapitalizmu państwowego do czegoś na kształt zachodniego modelu ponadpaństwowego550.

Wreszcie zauważyć należy, że istnieją także ciekawe analizy de facto w ogóle
odmawiające wydarzeniom przełomu lat 80. i 90. XX wieku w Europie
Wschodniej charakteru czy to rewolucyjnego, czy też kontrrewolucyjnego.
Takie stanowisko zajmuje na przykład Zbigniew Marcin Kowalewski, którego
argumentację omawialiśmy już pokrótce w rozdziale drugim. W swojej pracy
wyjaśnia on, że
Związek Radziecki, [jak] pisał [Donald] Filtzer, stanowił «historycznie niestabilną
formację społeczną, która nie była ani kapitalistyczna, ani socjalistyczna i jako taka
nie miała skutecznego regulatora gospodarki czy reprodukcji swojej struktury społecznej». «Operowała ona na tak wysokim poziomie wewnętrznej sprzeczności
i niestabilności, że nigdy nie mogła być niczym innym, jak tylko krótkotrwałą forNeil Davidson, How Revolutionary…, dz. cyt., s. 431.
Tamże, s. 380.
550 Tamże, s. 464.
548
549
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macją społeczną». Przez pewien czas po rewolucji 1917 r. społeczeństwo radzieckie
było społeczeństwem przejściowym między kapitalizmem a socjalizmem. Między –
to nie znaczy, że przechodzącym koniecznie od kapitalizmu do socjalizmu i «budującym socjalizm» (ani tym bardziej takim, które już «zbudowało socjalizm», wbrew
temu, co Stalin ogłosił jeszcze przed wojną). Mogło ewoluować zarówno w jedną,
jak i w drugą stronę – w kierunku socjalizmu albo z powrotem do kapitalizmu,
a także gdzieś na tej dwukierunkowej drodze utknąć i zwyrodnieć. Nie tylko
ze względu na niedorozwój, ale przede wszystkim na to, że socjalizm w jednym
kraju czy nawet w grupie krajów jest niemożliwy, losy społeczeństwa radzieckiego
były zależne od rewolucji w innych, głównie wysoko rozwiniętych regionach świata. Zwyrodnienie biurokratyczne rewolucji październikowej, uwieńczone stalinowską
kontrrewolucją [podkr. moje – G.K.], ostatecznie zablokowało możliwość ewolucji
w kierunku socjalizmu. Powrót do społeczeństwa przejściowego między kapitalizmem a socjalizmem nie był możliwy bez nowej rewolucji robotniczej, która obaliłaby reżim biurokratyczny i ustanowiła swoją władzę. Bez niej społeczeństwo radzieckie mogło być tylko społeczeństwem przejściowym [podkr. moje – G.K.] w znaczeniu: przejściowo «odłączonym» od światowego systemu kapitalistycznego [podkr. moje –
G.K.]551.

Następnie Kowalewski przekonuje, że
[z]aprowadzony najpierw w Związku Radzieckim przez reżim stalinowski, a następnie w państwach peryferyjnych bloku radzieckiego sposób wyzysku nie był sposobem produkcji [podkr.
moje – G.K.]. Nie podporządkował sobie formalnie i realnie sił wytwórczych.
W krajach tych rewolucja przemysłowa, historycznie opóźniona i w miarę swojego
pogłębiającego się opóźnienia coraz trudniejsza do przeprowadzenia w warunkach
kapitalizmu, dokonała się na wielką skalę dopiero po jego obaleniu – już pod panowaniem biurokracji. Siły wytwórcze, które rozwinęły się w toku i w wyniku tej
rewolucji oraz dalszych procesów modernizacji i rozwoju społecznogospodarczego, były w całości ukształtowane przez kapitalistyczny sposób produkcji. Częściowo odziedziczono je i teraz pomnożono, a częściowo uzyskano w wyniku importu z krajów kapitalistycznych i naśladownictwa czy zapożyczenia. Wręcz
olbrzymi był w tym udział powojennego transferu do ZSRR najnowocześniejszych
sprzętów, urządzeń i technologii przemysłowych, wraz z tysiącami uczonych i specjalistów, z wysoko uprzemysłowionej radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec.
W tych wszystkich siłach wytwórczych materializował się kapitał – one go ucieleśniały, lecz jednocześnie były teraz ogołocone ze swojej kapitalistycznej formy społecznej. Panująca biurokracja nie przekształcała ich materialnie, toteż trwale pozostawały one tym, czym były po ich przejęciu od kapitalistów – materializacją kapita551

Zbigniew Marcin Kowalewski, „Robotnicy i biurokraci…”, dz. cyt., ss. 410-411.
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łu – i tym samym nie podporządkowywała ich sobie realnie. Nie nadawała im również nowej formy społecznej i tym samym nie podporządkowywała ich sobie formalnie. (…) Krótko mówiąc, «proklamowano socjalizm bez radykalnego przezwyciężenia materialnego ucieleśnienia kapitału»552.

Nie dziwi zatem, że, z tego punktu widzenia, w kontekście wydarzeń 1989
r. w Polsce nie może być mowy ani o rewolucji burżuazyjnej, nawet „odgórnej”, ani też o kontrrewolucji. W swojej pracy Kowalewski dostrzega rewolucje robotnicze tylko w 1917 r. w Rosji oraz w Polsce w latach 1980-1981 553,
natomiast mianem kontrrewolucji określa wyłącznie stalinizm w Związku Radzieckim w latach 20. i 30. XX w. Wszystko, co wydarzyło się w Europie
Wschodniej w roku 1989 i kolejnych latach, to w tym ujęciu co najwyżej –
niezasługujący na miano (kontr)rewolucji – nieuchronny powrót społeczeństwa „przejściowo «odłączonego»” z powrotem do światowego systemu kapitalistycznego. Chociaż wątpliwe jest, by Tadeusz Kowalik mógł był w swoich
hipotetycznych rozważaniach pójść w tym akurat kierunku, nie możemy tego
jednak zupełnie wykluczyć, zwłaszcza wobec niektórych przytaczanych przez
nas w rozdziale trzecim wypowiedzi autora Polskiej transformacji dotyczących
„biurokracji partyjno-państwowej” i negatywnej roli, jaką odgrywała w historii
realnego socjalizmu554.
***
Poza omówionymi powyżej kierunkami, w jakich Kowalika analizy polskiej
rewolucji mogły były hipotetycznie pójść, z naszych rozważań wynikają jednak także inne warte dalszej uwagi zagadnienia. Dobry przykład stanowi tutaj
niepodjęty zarówno przez autora Polskiej transformacji w odniesieniu do polTamże, ss. 418-420.
Cała książka Michała Siermińskiego, do której posłowiem jest tekst Kowalewskiego, stanowi
szczegółową i przekonującą argumentację na rzecz takiego twierdzenia. Patrz: Michał Siermiński,
Pęknięta „Solidarność”. Inteligencja opozycyjna a robotnicy 1964-1981, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2020, a także wcześniejsze studium tego autora: Dekada przełomu. Polska lewica opozycyjna 1968-1980 (Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2016).
554 Przypomnijmy tylko jeden z tych fragmentów: „[b]iurokracja partyjno-państwowa stworzona dla
potrzeb narzuconej [po 1945 r.] industrializacji już nie ustąpiła. Nie była zdolna do zreformowania
ustroju, a i sama nie dała się zreformować. Właściwie to właśnie był największy koszt tamtej transformacji i modernizacji. [Realny socjalizm] [n]ie był to socjalizm, lecz komunistyczny substytut
kapitalizmu, cokolwiek o sobie głosił”. Patrz: Tadeusz Kowalik i in., „Trzech na jednego…”,
dz. cyt., s. 651.
552
553
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skich przemian, jak i przez Baszkiewicza w jego teoretycznym modelu problem końca rewolucji – momentu zamykającego fazę niepokojów i rozpoczynającego nowy, porewolucyjny okres555. W tym miejscu chcielibyśmy jednak
zwrócić uwagę na jeszcze inne zagadnienie, wynikające – jak się wydaje –
z naszych rozważań w niniejszym Podsumowaniu. Jeżeli bowiem, jak pokazaliśmy, zaprezentowanie spójnej i wyczerpującej argumentacji na rzecz tezy
o rewolucji burżuazyjnej w krajach Europy Wschodniej na przełomie lat 80.
i 90. XX w. było możliwe, to wypada zastanowić się, czy dodatkowych wskazówek pomocnych w ustaleniu, dlaczego Kowalik argumentacji takiej nie
przedstawił, nie zawiera praca, którą przedstawiliśmy jako przykład takiego
studium – artykuł Colina Barker i Colina Mooersa z 1997 r., a w szczególności sylwetki intelektualne jego autorów.
W tym ostatnim kontekście, jedynie sygnalizując zagadnienie (i nie podejmując tym samym próby naukowego podparcia stawianych hipotez), chcemy
zwrócić szczególną uwagę na dwie kwestie dotyczące tych autorów. Obydwaj
to, jak się wydaje, wykazujący silne skłonności interdyscyplinarne badacze
społeczni, specjalizujący się, odpowiednio, w zagadnieniach z obszaru socjologii (Barker)556 i politologii (Mooers)557. Obydwaj nie byli zatem ekonomistami. Po drugie natomiast, obydwu autorów można chyba bez większej trudności zaliczyć do szeroko rozumianego nurtu myśli marksistowskiej558.
Zakładając, że okoliczności te miały znaczenie dla faktu napisania przez tych
dwóch autorów pracy zrelacjonowanej przez nas wcześniej w niniejszym Podsumowaniu, być może warto byłoby rozważyć ewentualność, że Tadeusz
Kowalik nie zebrał obecnych w jego pracach wątków w spójną argumentację
Krytyczni recenzenci Wolności. Równości. Własności Baszkiewicza sugerowali w tym kontekście,
że skoro „(…) rewolucje pociągają za sobą prawie zawsze wyraźne obniżenie poziomu życia, często
długotrwałe (…)”, to być może warto rozważyć wskazówkę Erica Hobsbawma, który, w ich relacji,
proponował „(…) jako jedno z kryteriów wyznaczających koniec «ery rewolucji», osiągnięcie przedrewolucyjnego poziomu produkcji i zaludnienia [podkr. moje – G.K.]”. Patrz: Daniel Grinberg, Jacek Kochanowicz, Stefan Meller, „Rewolucje burżuazyjne”, dz. cyt., s. 745.
556 Colin Barker (red.), Revolutionary Rehearsals, Haymarket Books, Chicago 2002, s. 1.
557 Colin Mooers (red.), The New Imperialists. Ideologies of Empire, Oneworld Publications, Oksford
2006, s. ix.
558 Na temat marksizmu Barkera patrz: Alex Callinicos, „Colin Barker’s Vision of Genuine Socialism”, Socialist Worker, nr 2641, 13-19 lutego 2019, s. 6. Mooersa jako marksistę określa natomiast
np. Bertel Nygaard („The Meanings of «Bourgeois Revolution»: Conceptualizing the French Revolution”, Science & Society, t. 71, nr 2, 2007, s. 151.).
555
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na rzecz tezy o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” w Polsce ponieważ –
z jednej strony – w latach 90. XX w. nie był już marksistą, a – z drugiej – dlatego że był ekonomistą (a nie choćby socjologiem, politologiem czy historykiem).
Jeśli chodzi o marksizm Kowalika, to opisaliśmy już wcześniej pokrótce ewolucję intelektualną i ideową autora Polskiej transformacji. Wskazaliśmy,
że po 1989 r. w jego dorobku pojawiały się jeszcze wszakże nawiązania
do prac Marksa i jego następców, ale było ich już bardzo niewiele, bowiem,
jak się wydaje, przez kilkadziesiąt lat Kowalik przeszedł długą – naukową
i ideową – drogę „w kierunku centrum”. Przedstawiliśmy także roboczą hipotezę, wedle której w analizach systemów gospodarczych i ich przekształceń
Tadeusz Kowalik zajmował raczej stanowisko woluntarystyczne.
Pogłębione studia mogłyby jednak bez wątpienia rzucić więcej światła
na zmiany w poglądach i postawach autora Polskiej transformacji. W szczególności warte rozważenia wydaje nam się zagadnienie „głębokości” marksizmu
Tadeusza Kowalika, a więc czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu, światopogląd
ten – ukształtowany przecież w szczególnych czasach wojny, okresie bezpośrednio powojennym, a zwłaszcza w dobie stalinizmu, podczas Kowalika studiów w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych/Instytucie Nauk Społecznych przy KC PZPR559 – następnie już tylko konsekwentnie ewoluujący
w stronę rewizjonizmu i, wreszcie, socjaldemokracji, był marksizmem od samego początku bardzo specyficznym560.

Jak wynika z jego własnej relacji, Kowalik zaczął tam studia w 1951 r. Patrz: Tadeusz Kowalik
i in., „Trzech na jednego…”, dz. cyt., s. 622.
560 Nie chodzi przy tym wyłącznie o Kowalika, ale również o wiele innych osób (być może wręcz,
przynajmniej do pewnego stopnia, o „doświadczenie pokoleniowe”), których poglądy i postawy
kształtowały się w podobnych warunkach. Sugestia z tym związana kryje się chyba w przytaczanej
już przez nas opinii Kozłowskiego, że Kowalika „(…) powojenna biografia, wyznaczona obecnością w partii, marksizmie, szkołach partyjnych, była zbieżna z drogą życiową wielu (…)”. Patrz:
Paweł Kozłowski, „Ekonomia i historia idei”, dz. cyt., s. 49. Podobnie Magdalena Mikołajczyk,
według której „(…) wnikliwymi obserwatorami i krytycznymi recenzentami społecznopolitycznych przemian [po 1989 r. w Polsce – G.K.] byli (początkowo wyłącznie, później, poza
innymi, także) przedstawiciele jednej intelektualnej, politycznej i – co ważne – generacyjnej formacji [podkr.
moje – G.K.]. Stąd bazę źródłową, uwzględniany w analizie korpus, stanowiły teksty naukowe
i publicystyczne Zygmunta Baumana, Marii Hirszowicz, Tadeusza Kowalika, Andrzeja Walickiego,
Karola Modzelewskiego. Nawet jeśli można teraz lub można było (…) zidentyfikować zadeklaro559
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Drugi kierunek ewentualnych badań, wynikający ze zwrócenia uwagi na dyscypliny, w obszarze których poruszali się Barker i Mooers, każe nam zauważyć, że chociaż Tadeusz Kowalik był bez wątpienia niezwykle otwarty na interdyscyplinarność, to jednak pozostał przede wszystkim ekonomistą 561,
ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami. Być może więc – w ramach pogłębionych studiów – udałoby się wykazać, że właśnie to było przyczyną, dla
której jego teza o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej” w Polsce przyjęła
taki a nie inny kształt, a następnie nie została przez niego rozwinięta ani spójnie uzasadniona.
Z powyższych naszych spekulacji wyłania się przede wszystkim potrzeba powstania biografii intelektualnej Tadeusza Kowalika. Byłoby przy tym, naszym
zdaniem, wartościowe poznawczo, gdyby w przyszłości – w takiej biografii
lub też w innego typu pracach poświęconych autorowi Polskiej transformacji –
sygnalizowane przez nas w całym niniejszym Podsumowaniu zagadnienia stały się przedmiotem pogłębionych dociekań. W oczywisty sposób dotyczy
to nie tylko życia i dorobku Tadeusza Kowalika, ale także wydarzeń, do jakich
doszło pod koniec lat 80. XX w. w Polsce, czyli ewentualnej rewolucji burżuazyjnej.

wane ich postawy, ulokowanie w ramach ideowo-politycznego spectrum, nie były one identyczne
(z akcentowaniem, że jednak socjaldemokratyczne lub socjalliberalne [podkr. moje – G.K.]). Łączy wymienionych kilka cech – reprezentowanie środowiska naukowego, perspektywa zaangażowanego i krytycznego intelektualisty – humanisty, przeszłe polityczne zaangażowanie determinujące konieczność odnoszenia się do lewicowej
socjalistycznej utopii, odwoływanie się do własnych przeszłych doświadczeń, analiza polskich procesów transformacyjnych na tle globalizacji i kryzysu kapitalizmu [podkr. moje – G.K.]”. Patrz: Magdalena Mikołajczyk,
„«Znikająca lewica»…”, dz. cyt., s. 91. Więcej na temat specyfiki Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych (IKKN) i środowiska „aspirantów” IKKN patrz natomiast: John Connelly, „Internal
Bolshevisation? Elite Social Science Training in Stalinist Poland”, Minerva , t. 34, nr 4, 1996, s. 323346. W tekście tym jego autor zwraca uwagę, że „(…) przez instytut przewinęło się kilku czołowych polskich «rewizjonistów» i krytycznych intelektualistów (…)” (s. 325), a także podkreśla,
że kierujący Instytutem Adam Schaff „(…) wykorzystywał swoje koneksje, by umożliwić swoim
studentom dostęp do zakazanej literatury spoza IKKN. (…) Tadeusz Kowalik mógł [na przykład]
czytać polskie emigracyjne pismo Kultura (…)” (s. 335).
561 Wskazówek w kwestii tego, jakiej dyscypliny przedstawicielem był Kowalik – zarówno w jego
pracach, jak i w poświęconych mu tekstach innych autorów – jest zbyt wiele, by próbować wymienić je wszystkie. Zwrócimy więc w tym miejscu jedynie uwagę na wypowiedzi Pawła Kozłowskiego, który nazywa Kowalika „wybitnym ekonomistą” oraz twierdzi, że autor Polskiej transformacji
„uprawiał ekonomię normatywną”. Patrz: Paweł Kozłowski, „Tadeusz Kowalik…”, dz. cyt.,
ss. 255-256.
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Przeprowadzenie takich badań musiałoby jednak nie tylko być przedsięwzięciem szeroko zakrojonym, ale również odmiennym tematycznie oraz (zapewne) metodycznie od naszych rozważań, dlatego nie mogliśmy rozwinąć ich
w niniejszej rozprawie. Jej celem było bowiem – przypomnijmy raz jeszcze –
zweryfikowanie hipotezy głoszącej, iż możliwa jest taka rekonstrukcja poglądów Tadeusza Kowalika na polską transformację systemową przełomu lat 80.
i 90. XX w., że efekt tej rekonstrukcji – w świetle modelu rewolucji burżuazyjnych Jana Baszkiewicza – stanowić będzie przekonujące uzasadnienie tezy
o tym, iż w Polsce doszło wówczas do „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej”. Cel ten tymczasem został, w naszym przekonaniu, w pełni zrealizowany.
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Streszczenie
Celem rozprawy była weryfikacja następującej hipotezy: możliwa jest taka rekonstrukcja poglądów Tadeusza Kowalika na polską transformację systemową
przełomu lat 80. i 90. XX w., że efekt tej rekonstrukcji – w świetle modelu
rewolucji burżuazyjnych Jana Baszkiewicza – stanowić będzie przekonujące
uzasadnienie tezy o tym, iż w Polsce doszło wówczas do „epigońskiej rewolucji
mieszczańskiej”. Na potrzeby realizacji powyższego celu zastosowano trzy
podstawowe metody badawcze: analizę i krytykę piśmiennictwa, rekonstrukcję
racjonalną oraz analizę porównawczą.
Rozprawę podzielono na pięć części. We Wstępie omówiono dorobek naukowy Tadeusza Kowalika, zaprezentowano przegląd literatury jemu poświęconej, przedstawiono zarys teorii rewolucji, a także cele, hipotezę, założenia i metody badania. W rozdziale pierwszym szczegółowo przedyskutowano postawioną przez Kowalika w 1996 r. tezę, głosząca, że polska transformacja systemowa zapoczątkowana pod koniec lat 80. XX w. była de facto szczególnym przypadkiem rewolucji burżuazyjnej – „epigońską rewolucją mieszczańską”. Rozdział drugi poświęcono prezentacji dokonanej przez Jana Baszkiewicza syntezy
poglądów klasyków marksizmu na rewolucje burżuazyjne. W rozdziale trzecim,
w oparciu o wybrane prace Tadeusza Kowalika poświęcone polskim przemianom systemowym, zrekonstruowano jego poglądy i twierdzenia mogące zostać
uznanymi za uzasadnienie dla tezy o „epigońskiej rewolucji mieszczańskiej”
w Polsce. Wreszcie, w Podsumowaniu zaprezentowano analizę porównawczą
listy cech rewolucji burżuazyjnych według Baszkiewicza z rozdziału drugiego,
z opracowaną w rozdziale trzecim listą twierdzeń Kowalika mogących posłużyć
za odpowiadające tym cechom argumenty w rekonstruowanym uzasadnianiu
jego tezy.
W rozprawie ustalono, że w dorobku Tadeusza Kowalika można wskazać
na wątki odpowiadające dziesięciu spośród szesnastu cech rewolucji burżuazyjnych zidentyfikowanych przez nas w modelu Jana Baszkiewicza. Jedenasta
z tych cech okazała się być w pracach Kowalika obecna częściowo. Dwie kolejne zidentyfikowano w, jak to określono, „przewrotnej” postaci. Nie znaleziono natomiast w dorobku Tadeusza Kowalika odniesień do trzech spośród
kryteriów Baszkiewicza. Na tej podstawie w konkluzji rozprawy stwierdzono,
że postawiona hipoteza została uznana za warunkowo zweryfikowaną.
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Abstract
(Tadeusz Kowalik’s thesis on the Polish systemic transformation
as a “bourgeois revolution of the epigones” in the light of
Jan Baszkiewicz’s model of revolution)
The aim of the dissertation was to verify the following hypothesis: it is possible
to reconstruct Tadeusz Kowalik’s views on the Polish systemic transformation
at the turn of the 1980s and 1990s in such a way that the effect of this reconstruction—in the light of Jan Baszkiewicz’s model of bourgeois revolutions—
would constitute a convincing justification for the thesis that at that time Poland witnessed a “bourgeois revolution of the epigones.” In order to achieve
the above goal, three basic research methods were used: analysis and critique
of the literature, rational reconstruction, and comparative analysis.
The dissertation was divided into five parts. The Introduction presents Tadeusz
Kowalik’s scientific achievements, an overview of the literature devoted to his
works, an outline of the theory of revolution, as well as the goals, hypothesis,
assumptions and research methods. The first chapter discusses in detail the
thesis put forward by Kowalik in 1996, stating that the Polish systemic transformation of the late 1980s was in fact a special case of the bourgeois revolution: the “bourgeois revolution of the epigones.” The second chapter is devoted to the presentation of Jan Baszkiewicz’s synthesis of the views of the
classics of Marxism on bourgeois revolutions. In the third chapter, on the basis
of selected works by Tadeusz Kowalik devoted to the Polish transition, his
views and statements that may be considered as proving the thesis of the “bourgeois revolution of the epigones” in Poland are reconstructed. Finally, the Summary presents a comparative analysis of the list of features of bourgeois revolutions according to Baszkiewicz (from chapter two) with the list of Kowalik’s
claims (developed in chapter three) that could serve as arguments corresponding to these features in the reconstructed justification of his thesis.
It was established that in Tadeusz Kowalik’s works we can identify the threads
corresponding to ten out of the sixteen features of bourgeois revolutions present in Jan Baszkiewicz’s model. The eleventh one turned out to be partially
present in Kowalik’s pieces. Two further features were identified in what was
termed a “perverse” manner. No references to three of Baszkiewicz’s criteria
were found in Kowalik. On this basis, the conclusion of the dissertation states
that the hypothesis is considered conditionally verified.
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