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Dariusz Zalewski

PZPR – partia władzy, pieniędzy 
i bezwstydu

Gdy zawalił się system komunistyczny, nikt nie płakał po Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej. Jej dotychczasowe elity myślały już, jak zadbać o siebie w nowej 

rzeczywistości.

W nocy z 28 na 29 stycznia 1990 r. w miejscu symbolicznym dla komu-
nistów, Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, została rozwiązana 
PZPR, powstała w grudniu 1948 r. na tzw. kongresie zjednocze-

niowym Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. W swoim 
ostatnim, pełnym goryczy wystąpieniu – jakże odmiennym od pamiętnej, butnej 
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mowy w czasie spotkania z robotnikami Stoczni Gdańskiej w 1983 r.1 – I sekretarz 
Komitetu Centralnego Mieczysław Rakowski apelował do członków PZPR, aby 
zachowali godność i dumę: „Poczekajmy jeszcze, co powie historia o tej Partii. 
[…] Ja apeluję po prostu o to, by nie znęcać się nad PZPR, bo jest to znęcanie się 
także często nad swoim życiem. Ja […] mówiłem […] na różnych spotkaniach, 
że powstała taka przedziwna sytuacja, że sami siebie nie lubimy. Nie lubimy tej 
Partii, już tej byłej Partii. Otóż chciałoby się chodzić jednak z podniesioną głową”.

Bezwstyd
Dawni członkowie PZPR nie posłuchali swojego ostatniego przywódcy. Na pla-
katach wyborczych, w ulotkach i publicznych wypowiedziach postkomunistów 
aspirujących do pełnienia funkcji publicznych w nowej rzeczywistości ustrojowej 
próżno szukać informacji, że w okresie PRL byli członkami PZPR i są z tego 
dumni. Wręcz przeciwnie – raczej głęboko skrywają ten fakt, liczą na niepa-
mięć wyborców i ich niewiedzę, czym w istocie była ta partia. I trzeba przyznać, 
że ich strategia okazała się skuteczna, gdyż wielu dawnych PZPR-owców pełniło 
lub pełni z wyboru ważne funkcje publiczne w III RP. Dochodzi też niekiedy 
do sytuacji kuriozalnych – prominentna działaczka postkomunistycznej lewicy, 
posłanka Joanna Senyszyn, obwieściła niedawno w programie publicystycznym, 
że w 1970 i 1980 r. protestowała przeciwko ówczesnej władzy łamiącej prawo. 
Zapomniała jednak dodać, że od 1975 r. była członkiem PZPR, a tym samym 
legitymizowała system i władzę, która wysyłała ZOMO i wojsko przeciwko 
własnemu społeczeństwu. Na pytanie dziennikarza, co wówczas robiła w PZPR, 
Senyszyn odpowiedziała: „no byłam przeciwna i dyskutowałam”.

Postawę byłych członków PZPR ubiegających się o funkcje publiczne i skry-
wających przynależność do komunistycznej partii można określić mianem „bez-
wstydu”. Bezwstyd jest przeciwieństwem wstydu, a wstyd ma pozytywną konotację, 
gdyż oznacza refleksję i wyciągnięcie wniosków z własnej postawy, którą po jakimś 

1  25 sierpnia 1983 r. Mieczysław Rakowski spotkał się z załogą Stoczni Gdańskiej im. Leni- 
na. Próbował m.in. przekonać zgromadzonych o wyższości ustroju komunistycznego. W sposób 
niezwykle bezczelny atakował robotników wyrażających dezaprobatę dla ustroju i władz komu-
nistycznych. Transmisja ze spotkania była relacjonowana w telewizji. Zob. Pomorska Biblioteka 
Cyfrowa, Premier Rakowski w Stoczni Gdańskiej: transmisja TVP [dokument dźwiękowy], https://
pbc.gda.pl/dlibra/publication/26213/edition/21099, [dostęp: 15 XII 2020 r.].
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czasie uważa się za błędną, powodującą dyskomfort psychiczny. Poczucie wstydu 
jest ważną kategorią regulującą jednostkowe i społeczne zachowania, gdyż infor-
muje, jakie postępowanie jest społecznie akceptowane i nieakceptowane w opinii 
jednostek tworzących wspólnotę. Wstyd jest niezwykle istotnym – i należy dodać, 
że skutecznym – narzędziem kontroli społecznej odwołującym się do zinter-
nalizowanych wartości obowiązujących w danym społeczeństwie. Bezwstyd, 
przeciwnie, narusza społeczne granice tego, co dopuszczalne i niedopuszczalne. 
Człowiek bezwstydny ignoruje pewne zasady współżycia społecznego; tworzy 
własną przestrzeń prawdy i fałszu, dobra i zła czy przyzwoitości i nikczemności. 
Często wypiera z pamięci zdarzenia, które uważa za niekorzystne dla własnego 
interesu, albo przedstawia własną interpretację, korzystną z jego punktu widzenia. 
Bezwstydni postkomuniści przemilczają swoją przynależność do PZPR, a kie-
dy ich wprost o to zapytamy, uprawdopodabniają własną imaginację odwołują-
cą się do uwarunkowań geopolitycznych, poczucia odpowiedzialności za państwo 
w warunkach ograniczonej suwerenności, chęci czynienia dobra wspólnego itp. 
Żaden bezwstydny postkomunista nie powie publicznie, że zapisał się do partii 

Pochód pierwszomajowy w Warszawie, 1987 r. Fot. PAP
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o totalitarnych korzeniach dla własnej korzyści i wspierał swoim członkostwem 
system niedemokratyczny i antywolnościowy. Chętnie za to będzie mówił o wol-
ności, demokracji i rządach prawa, licząc na społeczną amnezję obejmującą jego 
bezwstydną przeszłość.

Władza i pieniądze
Postkomuniści udzielający się dziś publicznie stanowią znikomy ułamek wszyst-
kich członków PZPR. To głównie ludzie, którzy zapisali się do partii w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, a zatem w okresie największego jej rozkwitu 
(z apogeum w 1980 r., gdy PZPR miała ponad 3 mln członków) oraz implozji 
(w okresie rewolucji Solidarności i po wprowadzeniu stanu wojennego z partii 
wystąpiło 850 tys. członków). Struktura społeczna PZPR i indywidualne mo-
tywacje przynależności do niej były różne. Z pewnością w pierwszej dekadzie 
jej działalności, tzn. w latach 1948–1956, oraz w okresie tzw. małej stabilizacji, 
tj. 1956–1970, wśród członków partii byli ideowi komuniści2, wierzący w anty-
naukowe brednie profetycznego marksizmu i gotowi w imię swojej wiary doko-
nywać zwykłych zbrodni na rzeczywistych i wyimaginowanych przeciwnikach 
politycznych. Wśród nich byli także tacy, którzy stopniowo porzucali komunizm 
wbrew własnym partykularnym korzyściom i narażali się na represje ze strony 
systemu, który wcześniej wspierali3. „Ukąszeni Heglem”, by posłużyć się znaną 
metaforą Czesława Miłosza z książki Zniewolony umysł, tworzyli niegdyś awan-
gardę partii i systemu; interpretowali nauki swoich mistrzów (Marksa, Engelsa, 
Lenina i Stalina) i stosownie do nich realizowali politykę partii-państwa, która 
rzekomo miała wyrażać interesy całego społeczeństwa. Zbigniew Herbert, jeden 
z tych nielicznych intelektualistów, którzy oparli się „heglowskiemu ukąszeniu”, 
powiedział, że komunizmowi sprzeciwili się ludzie prości, kierujący się w życiu 

2  Andrzej Walicki przytacza analizę Jaffa Schatza, który stwierdził, że autentyczny komu-
nizm w PRL skończył się w 1968 r. Zob. A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje 
komunistycznej utopii, Warszawa 1996, s.  9. Tego stwierdzenia nie  należy rozumieć dosłownie, 
gdyż z całą pewnością wśród ideowych komunistów nie brakowało także Polaków o innym niż żydow-
skie pochodzeniu (casus Bolesława Bieruta, Władysława Gomułki, Stanisława Radkiewicza i in.).

3  Casus Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, autorów słynnego listu otwartego do człon-
ków PZPR z 18 marca 1965 r., odwołującego się do idei marksizmu i praktyki komunistycznego 
systemu. Kuroń został skazany na trzy lata więzienia, Modzelewski na trzy i pół roku.
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czytelnymi zasadami pozwalającymi odróżnić dobro od zła, prawdę od fałszu, 
a dali się mu uwieść intelektualiści dzielący włos na czworo, usilnie dociekający 
prawdy tam, gdzie jej nie ma. Z wypowiedzią Herberta korespondują słowa 
Ozjasza Szechtera (ojca Adama Michnika), z pewnością ideowego komunisty 
w okresach międzywojennym i stalinowskim, który podobno powiadał, że kiedy 
przed wojną policjant bił go nahajką za działalność polityczną, to życzył mu 
wszystkiego, co najgorsze; po latach Szechter zrozumiał, że to ów prosty poli-
cjant miał rację.

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza była formacją masową, ale nie partią 
robotniczą (robotnicy nie stanowili w niej bezwzględnej większości) ani klaso-
wą – chyba że przyjmiemy uproszczoną definicję klasy Marksa, odwołującą się 
do stosunku do środków produkcji, a wówczas każdy, kto nie jest właścicielem środ-
ków produkcji i utrzymuje się z pracy najemnej, należy do tej samej klasy. Socjolog 
Jakub Karpiński podawał, że w 1982 r. robotnicy stanowili 40,2 proc. członków 
PZPR, chłopi 9,1 proc., inni 51,7 proc.4 Szczególną rolę w partii odgrywała tzw. 
nomenklatura, czyli grupa ludzi mająca stały dostęp do rozmaitych przywilejów 
i dóbr, niedostępnych dla przeciętnego obywatela. Liczebność nomenklatury 
jest różnie szacowana i zależy od sposobu jej definiowania. Jeśli uwzględnimy 
wszystkie poziomy władzy, aktyw partyjny w zakładach pracy i urzędach, aparat 
propagandy, kierownictwo większych zakładów pracy, przynajmniej średnią kadrę 
lWP i MO oraz funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, to grupa ta mogła liczyć 
ok. 300 tys. osób5. Ze względu na przysługujące jej przywileje nomenklatura była 
wewnętrznie zróżnicowana. Innych korzyści mogli się spodziewać członkowie 
Biura Politycznego KC PZPR czy rządu, a innych należący do lokalnych egzeku-
tyw partyjnych. Większość szeregowych członków partii nie mogła liczyć na stałe 
profity, choć członkostwo było okolicznością sprzyjającą temu, by w korzyściach 

4  J. Karpiński, Ustrój komunistyczny w Polsce, Warszawa 2005, s. 168.
5  Jakub Karpiński, powołując się na szacunki Zbigniewa Byrskiego, podawał, że liczebność 

nomenklatury nie przekraczała 300 tys., ale nie wliczał do niej członków elity komunistycznej 
władzy. Zob. J. Karpiński, Ustrój komunistyczny w  Polsce…, s.  93. Marcin Żukowski przywołuje 
wyliczenia Andrzeja Paczkowskiego, według którego było ok. 273 200 „stanowisk nomenklaturo-
wych”, oraz Jana Winieckiego, szacującego liczebność nomenklatury na 250 tys. Zob. M. Żukowski: 
Wybrane aspekty dotyczące PZPR w latach 1948–1990 (liczebność, skład społeczny, dewizowe składki 
członkowskie i  nomenklatura kadr), „Komunizm: System  –  Ludzie  –  Dokumentacja” 2013, nr 2, 
s. 123–140.
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partycypować chociażby okazjonalnie6. Masowy odpływ z PZPR w okresie kry-
zysu – powstania Solidarności i wprowadzenia stanu wojennego – świadczy o tym, 
że uświadomione profity szeregowych członków partii były znacznie mniejsze niż 
koszty legitymizowania systemu komunistycznego, odpowiedzialnego za katastrofę 
gospodarczą i cywilizacyjną zapaść państwa. Opuszczenie szeregów partii raczej 
nie wiązało się z utratą apanaży wcześniej uzyskanych. Gdy Adam Podgórecki, 
wybitny polski socjolog, w latach siedemdziesiątych kierował Zakładem Socjologii 
Norm i Patologii Społecznej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 
Uniwersytetu Warszawskiego, w którym nie było żadnego członka partii, na po-
czynioną uwagę, że ktoś z akademików oddał legitymację partyjną, ironicznie 
pytał: „a czy mieszkanie też oddał?”.

Upadek systemu komunistycznego i samorozwiązanie się PZPR nie oznaczały 
bynajmniej degradacji członków byłej nomenklatury komunistycznej. Socjolog 
Jadwiga Staniszkis sformułowała w początkowym okresie transformacji ustrojowej 
hipotezę o konwersji władzy politycznej we władzę ekonomiczną. W publicystycz-

6  W połowie lat osiemdziesiątych w dużych zakładach pracy rozdzielano wśród załóg, we-
dług określonej punktacji, talony na samochody. Jednym z kryteriów była przynależność partyjna. 
Cena urzędowa nowego samochodu była kilkakrotnie niższa od ceny wolnorynkowej. Szczęśliwy 
posiadacz samochodu na talon mógł sprzedać auto po roku użytkowania za kwotę kilkakrotnie 
większą od pierwotnie zapłaconej. Była to ogromna korzyść, której doświadczali także szeregowi 
członkowie partii zatrudnieni w dużych zakładach pracy.

 Ćwiczenia oddziałów ZOMO, 
lata osiemdziesiąte. Fot. AIPN
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nym żargonie proces ten jest nazywany „uwłaszczeniem nomenklatury”. Hipotezę 
tę poddano empirycznej weryfikacji w ramach badania procesu kształtowania się 
elity polityczno-gospodarczej III RP7. Uwaga badaczy była skupiona m.in. na 
procesie reprodukcji elit, która ma kilka form: wymiar reprodukcji prostej, repro-
dukcji przez konwersję oraz reprodukcji wertykalnej. Reprodukcja prosta zachodzi 
wówczas, gdy członkowie elity komunistycznej zachowują te same stanowiska 
po upadku komunizmu. Z reprodukcją przez konwersję mamy do czynienia wtedy, 
kiedy członkowie elity komunistycznej zachowują swoje uprzywilejowane pozycje, 
ale w innych segmentach. Reprodukcja wertykalna oznacza zaś, że członkowie 
nowej elity stanowili zaplecze elity komunistycznej (byli subelitą) i dysponowali 
określonymi zasobami, aby w nowych warunkach polityczno-gospodarczych zająć 
elitarne pozycje społeczne.

Analiza empiryczna dostarczyła dowodów potwierdzających, że w Polsce 
doszło do reprodukcji elit postkomunistycznych. Gil Eyal i Jacek Wasilewski 
podzielili nomenklaturę z 1988 r. na pięć kategorii (partyjną, państwową, or-
ganizacji masowych, gospodarczą i kulturalną) i zbadali proces odpływu człon-
ków każdej z  tych grup nomenklatury do wyróżnionych pozycji społeczno- 
-zawodowych do 1993 r. (prywatny biznes, polityka, biznes i polityka, klasa mene-
dżerska sektora państwowego, „normalna praca”, renta i klasa niższa, emerytura).  
Do prywatnego biznesu trafiło 24,8 proc. nomenklatury partyjnej, 19,6 proc. 
nomenklatury państwowej, 31,6 proc. osób z organizacji masowych, 30,8 proc. 
nomenklatury gospodarczej i 17,9 proc. nomenklatury kulturalnej. Klasę mene-
dżerską sektora państwowego zasiliło 6,1 proc. nomenklatury partyjnej, 5 proc. 
nomenklatury państwowej, 5,3 proc. członków organizacji masowych, 34,2 proc. 
nomenklatury gospodarczej i 28,5 proc. nomenklatury kulturalnej. „Normalną 
pracę”, pozostając na rynku, ale nie odczuwając specjalnego awansu, wykonywało 
w 1993 r. 39,4 proc. dawnej nomenklatury partyjnej, 28,6 proc. nomenklatury 
państwowej, 12,3 proc. osób z organizacji masowych, 12,9 proc. nomenklatury 
gospodarczej i 25,2 proc. nomenklatury kulturalnej. Klasę niższą oraz rencistów 
zasiliło 25,5 proc. nomenklatury partyjnej, 23,6 proc. nomenklatury państwowej, 

7  G. Eyal, J. Wasilewski, Pochodzenie społeczne i postkomunistyczne losy nomenklatury, [w:] Elity 
w Polsce, w Rosji i na Węgrzech. Wymiana czy reprodukcja?, red. I. Szelenyi, D. Treiman, E. Wnuk-
-Lipiński, Warszawa 1995, s. 105–132.
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12,3 proc. członków organizacji masowych, 17,5 proc. nomenklatury gospodarczej 
i 18,7 proc. nomenklatury kulturalnej8. 

W tym miejscu należy poczynić uwagę o charakterze metodologicznym, 
a mianowicie, że próba badawcza obejmowała nomenklaturę partyjną z 1988 r. 
rozumianą jako pula stanowisk kontrolowanych przez KC PZPR. Analiza 
nie uwzględniała np. funkcjonariuszy służb mundurowych (w tym SB) podle-
głych MSW, którzy po 1989 r. – aż do tzw. ustawy dezubekizacyjnej z 16 grudnia  
2016 r. – otrzymywali wysokie świadczenia emerytalne, a w okresie PRL z pew-
nością należeli do elit komunistycznych.

Konwersja władzy politycznej na ekonomiczną w ramach tzw. kapitalizmu 
politycznego nie jest niczym zaskakującym, biorąc pod uwagę kilka obiektywnych 
czynników: dość wysoki poziom wykształcenia członków nomenklatury partyjnej 

8  Ibidem, s. 129.

Pracownicy Polskiej Agencji Interpress na pochodzie pierwszomajowym w Warszawie, 1986 r. Fot. PAP
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w 1988 r. (kapitał kulturowy), ich znajomości i powiązania w ramach organizacji 
komunistycznych (kapitał społeczny), zdolność do zamiany kapitału społecznego 
lub kulturowego na dobra materialne (kapitał symboliczny). Upadek systemu 
komunistycznego, który członkowie PZPR legitymizowali, otworzył im nowe 
możliwości rozwoju dzięki wykorzystaniu kapitałów zdobytych w okresie PRL. 
Pozostał niesmak, ale ci, którzy ochoczo wstępowali do partii i przy niej trwali, 
raczej nie rozumieją, co znaczy potęga smaku, i nie wiedzą, że:

[…] estetyka może być pomocna w życiu
nie należy zaniedbywać nauki o pięknie
Zanim zgłosimy akces trzeba pilnie badać
kształt architektury rytm bębnów i piszczałek
kolory oficjalne nikczemny rytuał pogrzebów
[…]
To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku
Tak smaku
(fragment wiersza Zbigniewa Herberta Potęga smaku).

Gen. Czesław Kiszczak, Aleksander Kwaśniewski 
i Ireneusz Sekuła w ławach rządowych sali  
posiedzeń Sejmu, 2 sierpnia 1989 r. Fot. PAP

Dariusz Zalewski (ur. 1965) – socjolog, dr, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. W 1987 r. współzałożyciel Ruchu Wolność i Pokój 
w Bełchatowie. Autor książek: Partnerstwo polityczne – NSZZ „Solidarność” i OPZZ jako reprezentacje zbiorowych 
interesów (1998); Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji (2005) i in.


