
Dwa totalitaryzmy
Z prof. Wojciechem Roszkowskim 

rozmawiają Kinga Hałacińska i Jan M. Ruman

Wiek XX był wiekiem totalitaryzmów, a dziś ten termin znów często się pojawia 
w dyskursie politycznym. Czy słusznie? 
Terminu „totalitaryzm” używa się obecnie dowolnie. Bywa, że albo ukrywa się go 
pod fałszywym określeniem „faszyzm”, albo nadużywa się go w opisie przeszłości, 
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sugerując, że totalitaryzmem były rządy Józefa Piłsudskiego czy Antanasa Sme-
tony na Litwie. Tymczasem między systemem demokratycznym-autorytarnym, 
czyli autorytaryzmem, a totalitaryzmem jest ogromna różnica. Najlepiej oddaje 
ją definicja Zbigniewa Brzezińskiego i Carla J. Friedricha (Dyktatura totalitarna 
i autokracja, 1956), którzy określili totalitaryzm jako państwo ideologiczne, które 
musi mieć wroga – takiego jak Żydzi czy wróg klasowy. Z nim się nie dyskutowa-
ło – należało go zniszczyć. Państwo totalitarne to takie, w którym rządzi partia, 
a wewnątrz niej służba bezpieczeństwa. Na czele stoi pierwszy sekretarz lub wódz 
narodu, a narzędziem sprawowania władzy są służby. Lidera wyłania partia, która 
rządzi państwem przy pomocy kompletnie atrapowych, lecz nazywanych języ-
kiem demokratycznym, instytucji – takich jak parlament i rząd. Te instrumenty 
sprawowania władzy były w państwach totalitarnych dublowane przez struktury 
partyjne. W PRL mieliśmy rząd, premiera i ministrów, ale najważniejszy był I se-
kretarz KC PZPR. Dodatkowo w Komitecie Centralnym działały odpowiednie 
wydziały, i np. Ministerstwo Rolnictwa miało swój odpowiednik, czyli Wydział 
Rolnictwa Komitetu Centralnego. Czemu to służyło? Otóż jeżeli w strukturach 
państwa rywalizują ze sobą organy zarządzające w strukturze poziomej, to władza 
ma szczególny komfort. Może działać na zasadzie „dziel i rządź”.

W państwie totalitarnym obowiązuje zasada wodzostwa, istnieje kult jednost-
ki, a przywódca ma zawsze rację. Tak było w przypadku generalnego sekretarza 
w ZSRS i w wypadku Führera w Niemczech. Jeśli chodzi o Włochy, to powstaje 
pytanie na ile system faszyzmu włoskiego był totalitarny. Mieli kult wodza, ale 
ich ideologia nie była tak jednoznacznie ukierunkowana, jak w przypadku rasi-
stowskiej ideologii nazizmu czy klasowej komunizmu. Poszli w stronę nacjona-
lizmu, podobnie jak reżim generała Franco. Utworzyli system konserwatywny, 
nacjonalistyczny – jednak nie w pełni totalitarny. 

Franco i Mussolini nie mieli żadnego problemu ze słowem „totalizm”, oni go 
używali w tym sensie, że zajmują się całością spraw państwa. 
I to ich różniło od Sowietów, bo w systemach naprawdę totalitarnych unikano jak 
ognia takiego nazywania spraw. Co stanowi jeszcze jeden wyróżnik totalitaryzmu, 
dla którego charakterystyczne jest zafałszowanie znaczenia słów. Dlatego obok 
bezpieki innym ważnym instrumentem terroru jest propaganda i związana z nią 
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cenzura, wręcz kradzież języka. Te same słowa znaczą coś innego. Przykładowo 
w systemie socjalistycznym obowiązywała władza ludu, ale tylko teoretycznie. Jeśli 
„lud” zaczynał mieć coś do powiedzenia, to natychmiast znajdował się w łagrze, 
u Niemców – w kacecie. 

Komuniści dodawali przymiotniki – jak demokracja to ludowa albo socjalistycz-
na. Ale wróćmy do początków totalitaryzmu, gdzie tak naprawdę zrodził się 
ten system?
Korzenie totalitaryzmu tkwią w rewolucji francuskiej, w stwierdzeniu, że źródłem 
prawa jest wola ludu. Tylko że wtedy powstał problem, co to jest lud i kto jest jego 
reprezentantem. Czy reprezentował go Danton albo Robespierre, a jeśli tak, to 
który miał rację. Tutaj etyka niezależna zaczyna się gubić, dlatego że przestaje się 
powoływać na prawo naturalne. Wartości ogólnoludzkie stają się opisem nieznanego 
przez nieznane. Bo powstaje kolejne pytanie, co to znaczy, że są ogólnoludzkie. Kto 
je reprezentuje? Czy Matka Teresa, czy Charles Manson, czy Czerwoni Khmerzy? 
To jest paradoks pozbawienia systemu prawnego metafizycznych, transcendent-
nych źródeł. Powstaje problem, na co się powołać w umowie społecznej, która musi 

 Adolf Hitler obserwuje przeprawę oddziałów niemieckich przez Wisłę w okolicach 
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dotyczyć wszystkich. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ próbowała się 
z tym zmierzyć. Zgodzono się co do pewnych wartości i nawet Sowieci podpisali 
tę deklarację – choć dla nich te punkty odniesienia były niczym. Z Jeanem-Jacqu-
es’em Rousseau jednak nie możemy się rozstać. Dowodził on, iż państwo powstało 
w wyniku dobrowolnej umowy społecznej i stąd prawdziwym suwerenem jest lud, 
który tworzy prawo. Później przyszedł marksizm, który zamienił człowieka w ma-
szynę ekonomiczną. Pozbawił go podmiotowości duchowej – osobowości. Chrze-
ścijaństwo wprowadziło pojęcie osoby, podkreślało godność osoby ludzkiej jako 
istoty pochodzącej od Boga, a Marks zlikwidował to pojęcie i sprowadził człowieka 
do bytu ekonomicznego. W swoich pracach uwikłał się w rozmaite sprzeczności, 
np. w rozważania, czy baza ekonomiczna kieruje nadbudową społeczną i kulturo-
wą, czy nadbudowa bazą. Wedle jego Krytyki Programu Gotajskiego liczono potem 
w komunizmie produkcję materialną jako dochód narodowy. W państwach ko-
munistycznych takie dziedziny, jak lecznictwo czy nauka, nie były wartościowane 
w ogóle. W ciągu lat marksizm stał się fundamentem filozoficzno-ideologicznym 
wielu państw. Stosowana w nich ideologia marksistowska odwoływała się do pro-
stych emocji, takich jak krzywda czy pozorna „sprawiedliwość społeczna”, którą 
wprowadzano w życie na przykład przy pomocy wywłaszczenia. 

Ale gdybyśmy mieli wskazać najwcześniejszy dokument, który ukazuje istotę 
totalitaryzmu w praktyce – jest dokumentem, a nie działaniem – to jest to Kate-
chizm rewolucjonisty napisany przez Siergieja Nieczajewa. To dokument strasz-
ny – jest połączeniem prometeizmu rewolucyjnego ze skrajnym nihilizmem. Moim 
zdaniem to katechizm przyszłych systemów totalitarnych, z których pierwszym 
był bolszewizm, drugim nazizm.

Co je łączy?
Prawo i prawda są w systemie totalitarnym blisko siebie. Dla marksistów prawo było 
instrumentem klasy panującej. Do czasów Rousseau w prawie funkcjonowało poję-
cie prawdy materialnej. Tymczasem od tamtej pory to pojęcie w procesie sądowym 
traci na ważności – zaczynają się liczyć przepisy. Prawo nie odwołuje się do tego, jak 
naprawdę było i jak ocenić to, co się wydarzyło, ale analizuje, jak zdarzenia pasują 
do przepisów. W tym momencie dokonuje się zlikwidowanie transcendentnego 
źródła prawa. Transcendentnego, choć Kościół zawsze podkreślał, że Dekalog nie jest 
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wymysłem ludzi, tylko wynika z obserwacji natury człowieka i społeczeństwa. To 
znaczy jest sformułowaniem tego, co można z natury wyczytać. W Kościele prawo 
naturalne jest oczywiste, Dekalog tylko je formułuje. Jeśli chodzi o praktykę syste-
mu totalitarnego, to prawda jest atrybutem władzy, a wszyscy jej wrogowie trafiają 
do łagrów i obozów albo są rozstrzeliwani. Lenin przyjął zresztą ideologię, która 
płynęła z Zachodu, ale po raz pierwszy zastosował ją w Rosji. Naziści potem na swój 
sposób naśladowali praktyki totalitaryzmu sowieckiego. 

Jakie są korzenie totalitaryzmu na Wschodzie?
Jeśli chodzi o Wschód, to nie można zapominać o dziedzictwie Imperium Mon-
golskiego. Nikołaj Bierdiajew powiedział, że bolszewizm jest połączeniem tradycji 
mongolskiej z niemieckim marksizmem. A przecież tradycją polityczną Imperium 

 Żołnierze niemieccy w rozmowie z oficerem Armii Czerwonej, Brześć Litewski,  

22 września 1939 r. Fot. AIPN
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Mongolskiego była zasada – mówiąc współczesnym językiem – cel uświęca środki. 
Mongołowie zostawiali lokalnych książąt jako wasali, którzy mieli reprezentować 
chana przy pomocy najbardziej brutalnych, okrutnych metod. Jeśli nie udało mu się 
przywołać wszystkich do porządku, wycofywano jarłyk i książę szedł na stracenie. 
Ten mechanizm piramidy zniewolenia był obecny w tradycji politycznej Rosji. Choć 
Rosja w XIX w., cokolwiek by mówić – cywilizowała się, pojawiał się tam często 
konflikt pomiędzy ministrem spraw wewnętrznych a ministrem skarbu. Ten ostatni 
był gotów uwalniać społeczeństwo z więzów, aby było bardziej samodzielne, aby 
gospodarka się kręciła i do państwowej kasy wpływały podatki. Tymczasem minister 
spraw wewnętrznych był zaniepokojony, że jak ludzie poczują swobodę, to władza 
nie będzie mogła ich kontrolować. I ten konflikt przetrwał aż do rewolucji. Rosja 
rozwijała się gospodarczo, tylko carat popełnił koszmarny błąd, wchodząc do I wojny 
światowej bez przygotowania. Nie miał jej za co prowadzić i po prostu upadł. Wtedy 
bolszewicy doszli do władzy, wykorzystując cudzy program. Wydali dekret o ziemi 
i dekret o pokoju, ale ani jednego, ani drugiego nie zamierzali realizować. Dekret 
o ziemi miał polegać na unarodowieniu ziemi, co chłopi zrozumieli, że po prostu 
ją dostaną, skoro jest dla ludu. Tymczasem zostali oszukani, bo komunistom do-
celowo chodziło o kolektywizację. Pokoju też nie zamierzali honorować – bo, gdy 
tylko na Zachodzie podpisano rozejm, to ruszyli w tym kierunku. Lenin zastosował 
środki polityczne do realizacji ideologii marksistowskiej, uzurpując elicie partyjnej 
prawo reprezentowania klasy robotniczej. Gdy marynarze w Kronsztadzie czy chłopi 
na Powołżu zaprotestowali, to się źle dla nich skończyło. To bolszewicy wybierali 
czym jest lud z punktu widzenia władzy. Dodatkowo uważali się za reprezentantów 
nieuchronnego procesu dziejowego, tego, który wcześniej opisał Marks. Ktokolwiek 
podnosił głowę, mówił o błędach – ten stawał się wrogiem ludu i procesu dziejo-
wego, z którym nie należało walczyć, bo jak walczyć z przeznaczeniem? Marksizm 
był w pełni deterministyczny. Nawet Nieczajew, twórca Katechizmu rewolucjonisty, 
źle skończył, co prawda jeszcze w carskim więzieniu. Bolszewicy byli jeszcze bar-
dziej zdeterminowani. W realizację swojej „prawdy” wprzęgli cały aparat państwa, 
a przede wszystkim służby, które przecież nie są wybierane przez nikogo. I tu mi się 
przypomina rysunek Andrzeja Mleczki – rozmawia dwóch ludzi i jeden do drugie-
go mówi: „Jak to ja nie zostałem wybrany? Pan nie wie, kto mnie wybrał”. I to jest 
na dobrą sprawę istota systemu totalitarnego.
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W PRL II Rzeczpospolita była dla wielu Polaków punktem odniesie-
nia jako coś wspaniałego, a dziś często jest przedmiotem krytyki. Czy 
uzasadnionej? 
Na szczęście wychodzimy z dziedzictwa PRL w ocenach Polski przed-
wojennej. W latach powojennych Polacy byli pod presją ideologii, która 
narzucała nam oceny zero–jedynkowe – wiadomo było, że komuniści 
będą potępiać II RP, a prawdziwy Polak będzie ją za wszelką cenę ide-
alizował. Próbowałem napisać historię Polski międzywojennej trochę 
na przekór jednym i drugim. To znaczy znaleźć w niej i wielkość, i sła-
bości. Pamiętam, że pod koniec lat siedemdziesiątych było to strasznie 
trudne. Nie tylko ze względu na źródła, ale również na podejście do zja-
wisk historycznych – jak ocenić w całości dwadzieścia lat niepodległego 
państwa, próbującego przeżyć pomiędzy dwoma totalitaryzmami, które 
ostatecznie zniszczyły to państwo. Ale z drugiej strony zapominamy 
o tym, że odrodzenie się Niepodległej było cudem i nastąpiło w kata-
strofalnej sytuacji. Nie wiadomo nawet, ilu Polaków zginęło na frontach 
I wojny światowej, walcząc w obcych armiach. Wspomina się Legiony, 

 Iwan Władimirow, Grabież składu win w Piotrogrodzie, 1919 r.  
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korpusy w Rosji, ale najpierw były lata, w których Polacy w mundurach austriackich, 
niemieckich i rosyjskich strzelali do siebie. Jest piękny wiersz Edwarda Słońskiego 
na ten temat: „Rozdzielił nas, bracie zły los i trzyma straż/w dwóch wrogich sobie 
szańcach patrzymy śmierci w twarz”. Ja zawsze o nich przypominam, bo życie 
tych ludzi jest właśnie ceną naszej niepodległości – śmierć anonimowych setek 
tysięcy ofiar, których część nie wiadomo nawet gdzie leży. Gdyby nie ta wojna, to 
w ogóle nie byłoby Polski. W książce pisałem o mistrzowskiej grze Piłsudskiego. 
Zawsze mnie nurtowało, jaką drogę przeszedł ten człowiek przez pierwsze miesiące 
budowania państwa. Najpierw musiał ugasić bunt garnizonu niemieckiego w War-
szawie i doprowadzić do tego, że Polacy nie rzucili się z pięściami na żołnierzy, 
tylko doprowadzili do pokojowego oddania broni. A przecież aż się prosiło, by 
znienawidzonych okupantów rozszarpać. We wspomnieniach Janusza Pajewskiego 
jest scena, której świadkiem była jego matka. Otóż 11 listopada zobaczyła na ulicy 
sąsiadkę z wielkim, sękatym kijem. – Co pani robi? – spytała. – Idę rozbrajać Niem-
ców – usłyszała odpowiedź. Dobrze, że rozbrajanie Niemców było pokojowe, bo 
gdyby Polacy zaczęli strzelać, to wtedy być może nie mielibyśmy Polski. Bo to by się 
zamieniło w jakąś krwawą jatkę. Potem Piłsudski przy pomocy dekretu Moraczew-
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skiego rozbroił rewolucjonistów bolsze-
wickich, a po zamachu ze stycznia 1919 r. 
rozbroił prawicę. To jest proces, w którym 
on – lawirując pomiędzy skrajną lewicą 
a narodową prawicą – w gruncie rzeczy 
doprowadza do wyborów, zwołania sej-
mu, uznania państwa już w styczniu przez 
zwycięską ententę. Piłsudski jako tymcza-
sowy naczelnik otworzył 10 lutego 1919 r. 
posiedzenie sejmu. Jego przemówienie jest 
charakterystyczne, bo widać, że kamień 
spadł mu z serca. Udało mu się dopro-

wadzić do dwóch rzeczy – zapobieżenia rewolucji wewnętrznej i uznania przez 
zwycięzców Polski jako niepodległego państwa.

Umiał dostosować sposoby działania do wyznaczanych celów i sytuacji zewnętrznej. 
Charakterystyczna jest scena po nieudanym styczniowym zamachu stanu podjętym 
przez prawicę, gdy do Piłsudskiego przychodzą socjaliści i namawiają do wzięcia pełni 
władzy, a Piłsudski mówi: „Tylko nie tak”. Wiedział, że za Narodową Demokracją stoi 
ententa, z którą rozmawiał i Roman Dmowski, i Ignacy Paderewski. To była gra na paru 
fortepianach, którą on skończył z sukcesem. Dla mnie II Rzeczpospolita rodzi się 
w sposób niemal cudowny. Potem nastąpiła wojna z bolszewikami. Bitwa Warszawska 
przesądziła o dalszych naszych losach, ale w listopadzie 1918 r. i na jesieni 1920 r. wciąż 
sytuacja była niestabilna i nadal nie wiadomo było, jak to się skończy.

W wojnę 1920 r. Piłsudski wszedł z żołnierzami, którzy byli w trzech armiach. 
Ale stanowią już Wojsko Polskie.
Trzeba to wyraźnie powiedzieć: wygrał jego geniusz polityczny. Nie bronimy zamachu 
majowego, ale w 1920 r. Piłsudski pokazał niezwykły instynkt i geniusz polityczny. 

 Inauguracja Sejmu Ustawodawczego:  

Naczelnik Józef Piłsudski, Ignacy Jan  

Paderewski, Stanisław Wojciechowski  

i por. Tadeusz Kasprzycki przed katedrą  

św. Jana w Warszawie, 9 lutego 1919 r. Fot. NAC 
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Wiedział, że naprawdę wszystko zależy od armii, która obroni i utrzyma państwo. 
To jest kolejny fenomen dziejowy, że to nasze państwo, sklejone z terenów trzech 
zaborów i czterech regionów – bo Kresy były zupełnie inne – w ciągu zaledwie dwóch 
lat zbudowało armię. Jak pisałem doktorat, znalazłem taki cytat z gen. Aleksandra 
Litwinowicza, że „to było największe dzieło improwizacji wojskowej w dziejach”. 
Początkowo Piłsudski miał przecież 5 tys. ludzi. W lecie 1920 r. powstała milionowa 
armia, której utrzymanie młode państwo udźwignęło. Armia miała nie tylko morale, 
kadry, ale też co jeść i w co się ubrać. Trudno być zbyt krytycznym względem elit 
II RP, bo one moim zdaniem stanęły na wysokości zadania. Należeli do nich ludzie 
wykształceni w państwach zaborczych. Marzyli co prawda o niepodległości, ale tego, 
jak się rządzi państwem, naprawdę nie wiedzieli. Sami amatorzy, Piłsudski był też 
przecież wojskowym amatorem. Stanisław Karpiński, pierwszy prezes banku cen-

tralnego, który przejął Pol-
ską Krajową Kasę Pożycz-
kową w listopadzie 1918 r., 
był skarbnikiem zarządu 
miasta Warszawy, która 
znajdowała  się pod oku-
pacją niemiecką. On wraz 
z kolegą z Poznania wkro-
czyli do gabinetu niemiec-
kiego dyrektora i  przejęli 
bank centralny tworzące-
go się państwa. Budżetu to 
państwo jeszcze nie miało, 
podatki ledwie wpływały, 
a wydatki na administra-
cję, system celny, podatko-
wy, szkoły, sądownictwo, 
no i armię, były ogromne. 

 Niemiecki plakat  

propagandowy.  

Fot. domena publiczna
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Ceną za jego budowanie była inflacja i hiperinflacja do 1924 r. Jeśli więc oceniamy 
II RP, to zawsze trzeba zadać sobie pytanie, jak powstawały instytucje, których prze-
cież dotąd nie było. Etos tych ludzi był niesamowity. Jak przyszedł koniec 1923 r., 
państwo było w stanie wielkiego kryzysu, szalała hiperinflacja, w Krakowie z po-
wodu ogromnej drożyzny ludzie wyszli na ulicę, a wojsko oddało do nich strzały. 
Niemcy i Rosjanie po układzie w Rapallo znów zaczęli się dogadywać. I kiedy z tym 
wszystkim nie radzi sobie rząd większości, rząd Witosa, to parlament wyłonił rząd 
fachowców – czyli bezpartyjny rząd Władysława Grabskiego. I dał mu uprawnienia 
do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, by przeprowadził reformy. To zupełnie 
niezwykła sytuacja. Politycy od socjalistów do endeków zrezygnowali z tego, żeby się 
gryźć, bo ratowali państwo. I wreszcie w 1939 r. przyszedł dla nas moment najstrasz-
niejszy – dwa totalitaryzmy zawarły pakt i uderzyły z dwóch stron. 

W jakiej mierze udało się 
nam pod okupacją ocalić 
polskiego ducha, a w jakiej 
zaraziliśmy się od okupan-
tów wirusem totalitaryzmu?
Mówimy o  pokoleniu 
urodzonym w  latach 
1918–1920, które weszło 
w  dorosłe życie pod ko-
niec niepodległości. Potem 
przeżyło dramat okupacji 
i po wojnie musiało stawić 
czoło zwycięskiemu tota-
litaryzmowi sowieckiemu. 
U nas wyglądał on inaczej 
niż w  innych państwach, 
bo historia pokazuje nam 

 Sowiecki plakat  

propagandowy.  

Fot. domena publiczna
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nieprzypadkowy cykl kryzysów władzy komunistycznej w Polsce. Stalin powie-
dział, że „socjalizm pasuje Polakom jak siodło krowie”. I coś w tym było. Mówiąc 
obrazowo, od czasu do czasu lud polski się zrywał i mówił: „Poszli won!”. Trzeba 
zacząć od skali oporu po wkroczeniu Sowietów w 1945 r. Zważywszy poziom świa-
domości tego pokolenia, to można by powiedzieć, że nie był aż taki wielki. Tyle 
tylko że nie możemy stracić z oczu potwornych strat związanych z wojną. Polacy 
ginęli, bo stawiali opór, a z drugiej strony oba systemy próbowały nas wyniszczyć. 
Zginęło około 6 mln obywateli II RP, w tym 3 mln etnicznych Polaków. W elitach 
państwowych ten procent był jeszcze wyższy. Straciliśmy księży, lekarzy, adwokatów. 
Systematyczne niszczenie polskich elit przez komunistów następowało równolegle 
do działań Niemców. Powstanie Warszawskie jest tego przykładem. Pomijając jego 
przyczyny i zastanawianie się „co by było gdyby”, Niemcy wysiedlili Warszawę, 
zburzyli ją kompletnie, a Sowieci stali po drugiej stronie Wisły i zacierali ręce. Za 
nich robotę wykonał Hitler i nie musieli się napracować. Po wojnie ponad pół mi-
liona ludzi i to nastawionych wyjątkowo patriotycznie zostało za granicą. A mimo 
to mieliśmy Poznań 1956, Wybrzeże 1970 i potem „Solidarność”. 

Dlaczego tak ważne jest dla państwa posiadanie elit? 
Bywa, że używam słowa „elity” z pewnym dystansem. Bo co to jest ta elita? Bardzo 
często są to samozwańcy. Ludzie głośni, słynni. Dzisiaj zwykle mówimy tak o cele-
brytach. Przed wojną elitą byli ludzie wykształceni, ale przede wszystkim państwow-
cy. Do elit należeli leśnicy, którzy pracowali w lasach państwowych i pilnowali, by 
nie kradziono drewna, ale też i policjant, nauczyciel i oficer wojska. To etos państwo-
wy określał, kto się do elity zalicza. Po zainstalowaniu w Polsce komunizmu pojęcie 
to zostało wywrócone do góry nogami, bo problemem stał się interes państwa. Jeżeli 
rządzą nami obcy przez polskich pośredników, to czy mamy z nimi walczyć? Można 
powiedzieć, że oni niewinni, choć z ramienia Moskwy i historia tak zdecydowała. Ale 
jeśli oni zabijają, to Żołnierze Niezłomni też ich zabijali. Znajdowaliśmy się wtedy 
w sytuacji kraju wasalnego, gdzie pojęcie elity kompletnie się odmieniło. Nie tylko 
dlatego, że komuniści wytworzyli swoje tzw. klasy wyższe: profesorów marcowych 
czy gwiazdy – celebrytów, którzy śpiewali na festiwalach piosenki sowieckiej. Dawne 
elity, ci przedwojenni państwowcy, często były zepchnięte do drugiego szeregu jako 
obywatele drugiej kategorii. Sami się wycofywali, bo nie chcieli uczestniczyć w tym, 
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co się działo. Byli też tacy, którzy poszli na współpracę. Jeśli ktoś jest pisarzem, 
ktoś mu musi wydać książkę, jeżeli jest profesorem, musi być gdzieś zatrudniony. 
Elity peerelowskie zostały zniszczone mentalnie, wszyscy brali pieniądze z kasy 
państwowej, a państwo było komunistyczne. Sam brałem pensję od państwa, ale 
starałem się nie kłamać, wykładając na uczelni. Unikając pewnych tematów, stara-
łem się przekazać historię gospodarczą w sposób prawdziwy. Historia gospodarcza 
PRL też tam była, ale opowiadając o reformie rolnej, nacjonalizacji, starałem się 
w ogóle nie oceniać. Mówiłem, jak było i na czym nacjonalizacja polegała. Na swoje 
opinie pozwalałem sobie tylko w wykładach dla Amerykanów. 

Czy powojenna Polska była państwem totalitarnym? Czy to był komunizm, 
socjalizm, czy coś pomiędzy? 
W 1989 r. była żywa dyskusja na ten temat. W założeniach PRL była państwem tota-
litarnym, a w praktyce wychodziło to różnie. Niewątpliwie Sowietom i ich polskim 
komunistom zależało na tym, by stworzyć państwo totalitarne. Takie były założenia 
bitwy o handel, nacjonalizacji, kolektywizacji. A jednak polska rzeczywistość była 
wypadkową dwóch sił: teorii, którą oni próbowali wprowadzać siłą – prześladowali 

 Marsz głodowy w Białymstoku, 6 sierpnia 1981 r. Fot. AIPN
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przecież chłopów za opór przeciwko kolektywizacji – oraz sprzeciwu społeczeństwa 
polskiego. Ten opór społeczny, momentami bierny, był jeszcze wzmocniony czymś, 
co bym nazwał naturą rzeczy. Jeżeli chłopi stawali w obronie swej drobnej własności, 
to za nimi przemawiały plony z hektara, które w małym przedsiębiorstwie indywidu-
alnym były wyższe niż w PGR. Władze wiedziały, że jeśli wykończą te gospodarstwa, 
to nie będzie czym nakarmić Polaków. Sama rzeczywistość się buntowała. 

Czy zachowanie własności prywatnej nie podważało istoty systemu totalitarnego?
To, że w PRL zachowano własność prywatną, wcale nie oznacza, że nie mieliśmy 
ustroju totalitarnego. W III Rzeszy też była własność prywatna. Tyle tylko że pod 
kontrolą państwa. Przedsiębiorcy działali tak, jak państwo nazistowskie chciało. Na 
przykład w obozach koncentracyjnych więźniów zatrudniały koncerny niemieckie. 
Socjalizm w Polsce był o tyle z ludzką twarzą, że przy stole rodzinnym spotykali się 
nieraz milicjant czy sekretarz partyjny z księdzem, jako kuzyni.

Po spotkaniu jeden na drugiego nie donosił, czyli nie realizował sowieckiego 
modelu. Tam szczera rozmowa skończyłaby się rozstrzelaniem.
I to jest właśnie ta różnica, choć oczywiście donosy w Polsce miały miejsce. Sys-
tem ten jednak nie opierał się na kontroli jednych przeciw drugim, co w Rosji było 
nagminne. Tam ludzie na siebie donosili choćby po to, żeby np. zawłaszczyć miesz-
kanie. Polacy są pod tym względem inni, są przyzwyczajeni do dużej elastyczności 
w traktowaniu prawa, co dzisiaj nas może razić, ale w systemie totalitarnym to nas 
broniło. Kiedyś zadano mi pytanie, jak to się działo, że systemem komunistycz-
nym w Polsce wstrząsał cykl kryzysów, a w takiej Bułgarii nie. W Czechosłowacji, 
na Węgrzech też był kryzys, ale już w Rumunii nie. Wydaje się, że nasze elity ko-
munistyczne były w złej sytuacji, ponieważ one reprezentowały interes sowiecki, 
a funkcjonowali w społeczeństwie, które miało w tyle głowy nieufność do Rosji. 
Z drugiej strony nasi komuniści mieli na ogół niskie kwalifikacje umysłowe. Bułgar-
ska elita komunistyczna miała za sobą rusofilską tradycję (w Sofii stoi pomnik cara 
oswobodziciela), ale też umieli rządzić. Problemem naszych komunistów było też 
społeczeństwo polskie. My, Polacy, mamy swoją specyfikę, stać nas na wszystko, to 
znaczy na bohaterstwo, głupotę, na wariactwo. Jesteśmy nieprzewidywalni – i to się 
przejawiało właśnie w tych wybuchach antykomunistycznego buntu. Realistycznie 

18Dwa totalitaryzmy Biuletyn IPN 1-2 (206-207)  
styczeń-luty 2023



rzecz biorąc Solidarność nie powinna się była zdarzyć. Obowiązywała doktryna 
Breżniewa, czyli ograniczenie suwerenności państw członkowskich, a u nas wybu-
chały wielkie strajki w sytuacji, kiedy było wiadomo, że nie powinniśmy strajkować, 
bo mogą wejść Sowieci. Potem ponad 9 mln ludzi zapisało się do związku, który 
zadawał kłam ideologii. Powstał związek zawodowy broniący praw robotniczych 
w państwie proletariackim! Gorszej herezji ideologicznej być nie mogło. Taki jest 
polski charakter narodowy, czasami nieobliczalny, nie do końca konsekwentny, 
czasami szalony, porywający się na rzeczy wspaniałe, ale realistycznie rzecz biorąc 
niewykonalne. A tu okazało się, że jednak czasem głową mur można trochę naru-
szyć. Nie tylko dla siebie, dla innych też. 

Ale są koncepcje, że komunizm i tak by upadł ze względu na niewydolność 
gospodarczą. 
To prawda. Jeżeli spojrzymy na 1980 r. z perspektywy czysto politycznej, to 
oczywiście Polacy zwariowali. Ale z drugiej strony, w bibliotece uniwersyteckiej 
czytałem wówczas nagminnie roczniki statystyczne RWPG. Zestawiałem dwa 
wskaźniki – przyrost dochodu w stosunku do przyrostu inwestycji sprzed pięciu 
lat. Sprawdzałem, ile pieniędzy zainwestowano w gospodarce i co z tego wynikło 
po okresie przeciętnie pięciu lat. Z zestawień widziałem, że system musi upaść. 
Produktywność środków trwałych to jest wskaźnik w systemie gospodarki pla-
nowej fundamentalny, tego się nie przeskoczy. Od 1978 r. pojawiły się też mię-
dzynarodowe wektory, takie jak Karta Praw Człowieka. Obaj prezydenci – Jimmy 
Carter i Ronald Reagan, jeden demokrata, drugi republikanin, zdawali sobie 
sprawę, że komunizm jest czymś strasznym. Reagan miał ogromne poczucie 
realizmu. On był nie tylko aktorem, był też działaczem związkowym, przez wiele 
lat prowadził audycje radiowe, w których komentował bieżące wydarzenia poli-
tyczne. Zachowały się jego notatki do tych audycji, z których wynika, że starannie 
przeprowadzał kwerendy i był świetnie merytorycznie przygotowany. Poza tym 
był gubernatorem Kalifornii, więc wiedział, jak się rządzi.

Widział też, jak Jan Paweł II podważa ideowo podstawy komunizmu. Papież, 
mając doświadczenie komunizmu, obnażał tę utopię, Reagan przyspieszył kryzys 
gospodarczy komunizmu.
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Tak, zainicjował program strategicznej obrony przeciwrakietowej, który miał być 
realizowany w przestrzeni kosmicznej, dlatego zyskał przydomek „gwiezdnych 
wojen”. Był on na tyle straszny dla Sowietów, że musieli zainwestować w zbrojenia, 
a przez to jeszcze bardziej rozłożyli swoją gospodarkę. 

Skoro komunizm i tak upadał, to czy konieczne były rozmowy okrągłego stołu?
Nie wiem, czy komunizm tak szybko by upadł. I czy upadł? Myślę, że „trans-
formatologia” nie zdołała dokładnie opisać całego tego mechanizmu, zwłaszcza 
samoistnego upadku systemu gospodarczego. Do tego erozja ideologii – po So-
lidarności trudno było mówić, że to klasa robotnicza w Polsce rządzi. Jaruzelski 
próbował co prawda przywrócić język komunistycznej propagandy, ale wszyscy 
pukali się w głowę. Dobrze, że ludzie Solidarności nie zajmowali się tylko straj-
kami i walką o sprawy pracownicze, ale też zadbali o wydanie wielu zakazanych 
publikacji. Rozeszły się one po domach, potem nie podlegały pod dekret o stanie 
wojennym, bo były wydane w okresie legalnej działalności związku. Ludzie 
czytali książki drugiego obiegu i przez to ich myślenie naprawdę się zmieniło. 
Stan wojenny, który wkrótce wybuchł, okazał się poczekalnią, w której, mimo 
ogromnych represji, pewne rzeczy i tak się działy. Coraz więcej ludzi czekało 
tylko na moment wznowienia działalności i liczyło się już z możliwością oba-
lenia komunizmu. Jednocześnie nie można zapomnieć, że wielu też dało się 
zdemoralizować. Duża część młodego pokolenia była gotowa pójść na daleko 
idące kompromisy, byle tylko wejść w życie zawodowe, aby móc normalnie 
żyć. Dla tego celu byli gotowi zaakceptować wszystko. Właśnie takie miałem 
doświadczenie ze studentami z SGPiS, gdzie wielu młodych ludzi okazało się 
ostatecznie konformistami. Z drugiej strony my też nie umieliśmy interpretować 
działań peerelowskiej elity po 1989 r.

Mamy problem z nazwaniem, czym była transformacja i nadal borykamy się 
z powodu jej skutków…
Byłbym krytyczny wobec elit, które negocjowały z komunistami. Okrągły stół 
wymaga przyjrzenia się z bliska w analizie politologicznej: kto brał w nim 
udział, co wiedział o sile i ograniczeniach swoich i drugiej strony, czego użył 
i co z tego wyszło. 
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Nie można zapominać o tych, których nie dopuszczono.
Tak, negocjatorzy przy okrągłym stole reprezentowali tylko pewien nurt opo-
zycji, tej tzw. konstruktywnej, tej, która zdecydowała się na rozmowy. Powstaje 
pytanie, czy ci, którzy się nie zdecydowali rozmawiać z komunistami, nie mieli 
trochę racji. Na pewno mieli swoje argumenty i wywierali nacisk na obie strony. 
Negocjatorzy z ramienia Solidarności mogli obawiać się, że jeśli się nie porozu-
mieją, to ci po komunistycznej stronie, którzy nie są za negocjacjami, mogą użyć 
siły, ale i negocjatorzy komunistyczni mogli się obawiać, że brak porozumienia 
przyczyni się do buntu radykalnej opozycji. Mogło dojść do prawdziwej próby 
sił. Co by z niej wyszło? Trudno powiedzieć.

Po ponad trzydziestu latach ciągle wydaje się, jakby nie wypadało źle oceniać ko-
munizmu w Polsce. Są takie tendencje, żeby nie opisywać go zbyt negatywnie.
Zgoda, to okrągły stół stworzył tę atmosferę wybaczenia ponad miarę. Pewnie dobrze, 
że obie strony zaczęły negocjować i się porozumiały. Potem często wracano do tego, 

 Szczepan Baum, Pomnik Jana Pawła II i Ronalda Reagana w Parku Nadmorskim 

w Gdańsku. Fot. A. Lewandowska/IPN
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zwłaszcza komuniści to podkreślali, że umów należy dotrzymywać – pacta sunt se-
rvanda. No dobrze, ale to obowiązuje wobec kogoś, kto istnieje, a PZPR wkrótce się 
rozwiązała i przestała istnieć, więc wobec kogo strona opozycyjna miała być lojalna? 

Ale porozumienie okrągłego stołu utrzymuje przynajmniej na pewien czas to, 
że resorty siłowe pozostały w rękach komunistów. 
Do lipca 1990 r. Czesław Kiszczak i Florian Siwicki rządzili w swoich ministerstwach. 
Dostali ponad rok, mieli czas, by palić archiwa. Mieliśmy do czynienia z pewnym 
procesem, którego dynamika została źle wykorzystana przez opozycję. Komuniści 
słabli, a sytuacja gospodarcza i międzynarodowa sprzyjała opozycji. Oczywiście, ona 
też przyszła do okrągłego stołu mocno osłabiona – to nie była ta siła z 1980 r., ale jej 
liderzy mogli liczyć, że duch w narodzie jednak się obudzi i presja na komunistów będzie 
rosła. Tymczasem potraktowano te porozumienia jakby były definitywne. Umówiono 
się, że Jaruzelski ma zostać prezydentem. Ale tak wcale być nie musiało.

Czego tak naprawdę chciała opozycja?
Gdy dyskutujemy o jego wyborze, nie zapominajmy o otoczeniu międzynarodo-
wym. Wybór Jaruzelskiego na prezydenta był również spowodowany naciskiem 
prezydenta Busha. Imperium sowieckie się kruszyło, ale patrzmy na to z perspek-
tywy globalnej gry sił. Amerykanie obawiali się, że nadmierne przyspieszanie 
transformacji doprowadzi do konserwatywnego przewrotu w Moskwie i Gorba-
czow odejdzie. Wobec tego Amerykanie zdecydowanie popierali ewolucyjną drogę. 
Czy to było na rękę Polsce – trudno powiedzieć – ja bym nie potępiał okrągłego 
stołu, bo gdyby nie on, sytuacja mogłaby wymknąć się spod kontroli. I wtedy być 
może doszłoby do starć. Wydaje mi się, że jakieś porozumienie w kwietniu 1989 r. 
było konieczne. Natomiast przedłużanie mocy obowiązującej tych porozumień 
było niepotrzebnym kunktatorstwem. 

Komuniści, którzy łamali zawsze wszystkie porozumienia, byli bardzo za utrzy-
maniem konsensusu.
W nowo wybranym sejmie szybko dojrzewał pogląd, że trzeba zrobić wolne wy-
bory, ale te dążenia hamowano. Można zadać pytanie: dlaczego w Polsce w pełni 
wolne wybory odbyły się dopiero pod koniec 1991 r.?
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Wcześniej, przy kontraktowych 
wyborach, przepadła lista krajowa, 
na której byli czołowi komuniści, 
ale eksperci strony solidarnościowej rzucili im tratwę, zmieniając reguły 
gry w trakcie trwania wyborów, przed drugą turą.
Cofnąłbym się do momentu, gdy powstawała drużyna Wałęsy. Z jednej strony 
był to bardzo chytry pomysł, żeby wybory wygrać, ale z drugiej strony powstaje 
pytanie: czy drużyna Wałęsy rzeczywiście stanowiła reprezentację społeczeństwa? 
Tutaj można postawić duży znak zapytania. 

Pamiętam, że w warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej, gdzie ustalano kandy-
datury, pod nazwiskiem Waleriana Piotrowskiego było dopisane flamastrem – czło-
wiek Zabłockiego. To była etykieta, która miała go dezawuować. On, po interwen-
cjach u Wałęsy, pozostał na liście, bo ludzie z Zielonej Góry powiedzieli, że jeżeli 
nie on, to żadnego zrzutka nie przyjmą. Ale to był jeden przypadek. 
Przełom w 1989 r. musiał być ewolucyjny ze względu na sytuację międzynarodową, 
słabość elit i z powodu niebezpieczeństwa rozhuśtania emocji po obu stronach, co 
mogło doprowadzić do niebezpiecznych starć. Ale gdy już doszło do okrągłego 
stołu, to strona opozycyjna nie liczyła się z nastrojami społeczeństwa. Wolne wy-
bory pokazały, że ono w dużej mierze śpi – 62 proc. uczestnictwa to nie był dobry 
wynik. Tyle tylko że kontynuacja ustaleń okrągłego stołu jeszcze bardziej usypiała 
i zniechęcała społeczeństwo. Ludzie uważali, że elity się porozumiały. Reforma 
Balcerowicza była dla większości bardzo bolesna. Dziś jego reformy doczekały się 
skrajnych ocen, jednak moim zdaniem zgaszenie hiperinflacji było konieczne. 
Kryzys był nieunikniony, ale przebudowa struktury gospodarczej została komplet-
nie zaniedbana. Uważam, że można było przyśpieszyć transformację po tym, jak 
rozwiązała się PZPR. Podczas rozmów okrągłego stołu to ona była „przewodnią 
siłą”, ale potem wykreślono ją z konstytucji i wtedy na dobrą sprawę można było 
podjąć rozmowy na nowo. Rząd Mazowieckiego tego nie zrobił i jeszcze przez pół 
roku utrzymywał na stanowiskach Kiszczaka i Siwickiego. 

Tamten rząd w ramach spuścizny po firmie RUCH przeznaczył wielkie miesz-
kanie w centrum Warszawy dla redakcji tygodnika „Nie”. Czyli robił gesty 
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umacniające tych, którzy byli po komunistycznej stronie. Lata minęły i wciąż 
nie jest czytelne w społeczeństwie, że komunizm był złem.
Po latach istnienia III RP nad historią PRL unosi się mgiełka niejasności i nie-
pewności. Z jednej strony komuniści byli źli, ale z drugiej strony Polska się 
rozwijała, stawiano domy, przedszkola, fabryki… 

Film o Gierku może sugerować, że w zasadzie nie było tak źle i dało się żyć…
Na ten film spuśćmy zasłonę milczenia … Ale nawet filmy Stanisława Barei, choć 
są genialne, to pokazują nie tyle rzeczy groźne, co śmieszne. Młode pokolenie 
odbiera je jako satyrę, przejaw czarnego humoru czy absurdu. „Widelec na łań-
cuchu – no nie, to przecież niemożliwe”.

W nauczaniu historii w szkołach dopuszcza się różne narracje na temat tego, 
co się wydarzyło w Polsce po 1944 r. Różnie interpretuje się też to, co się stało 
po 1989 r. Do czego to nas prowadzi? 
Do relatywizmu. Do stwierdzenia, że tylko relatywistyczne podejście do tej sytu-
acji jest słuszne. Tymczasem ta niejasna transformacja, przejście do nowego ustroju 
wymaga precyzyjnych kryteriów oceny. Zacząłbym od polskiej racji stanu, czyli 
od tego, jak interes naszego społeczeństwa był realizowany przez tych, którzy 
teoretycznie chcieli go reprezentować. Czy komunistom możemy zupełnie odebrać 
prawo do uczestnictwa w realizowaniu tego interesu? Otóż, moim zdaniem, nie – 
bo jednak podpisali ugodę, wiedzieli, że tak dalej być nie może. Sami ustąpili. 
Ale czy z punktu widzenia polskiej racji stanu należało im aż tyle oddawać? Nie, 
nie należało. Nie należało dopuścić do nomenklaturowej prywatyzacji i do tego, 
żeby rzecznik rządu stanu wojennego tak rozkwitł w III RP.

Dlaczego instytucje państwowe takie jak sądownictwo pozostały w nienaruszonym sta-
nie? Jak zapewniał prof. Adam Strzembosz, miały oczyścić się same, ale tak się nie stało. 
Dziś to duży problem. Być może wymiar sprawiedliwości jest esencją tego, co po-
strzegamy jako fiasko tej naszej transformacji. Stworzono Małą Konstytucję w 1992 r., 
w 1997 r. uchwalono Konstytucję określającą, w jaki sposób powstają organy władzy 
wykonawczej, prawodawczej, a jak sądowniczej. Przeczytałem dokładniej rozdział 
Trybunały i sądy i za głowę się złapałem, bo system stworzony w 1997 r. jest sądokracją. 
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Przy czym sędziowie nie wiadomo skąd się biorą i kto ich wybiera. Polscy sędziowie 
są wyjęci z tego, co się nazywa po angielski „checks and balances”, czyli wzajemnego 
oddziaływania trzech filarów władzy politycznej, a to jest zagrożeniem dla prawo-
rządności. Aby to się zmieniło, trzeba zmienić konstytucję. 

Dlaczego elita nie chciała przeprowadzić reformy sądownictwa? 
Dlatego że została spacyfikowana intelektualnie. To znaczy przyjęła fałszywe miary 
tego, czym jest polska racja stanu. A jest nią wcale nie wolny, tylko sprawny i szybki 
wymiar sprawiedliwości, skuteczny i sprawiedliwy. I to dramat, że nie możemy prze-
prowadzić reformy sądownictwa. Komuniści protestują, Unia Europejska protestuje, 
a Polską rządzi samowola sądowa, co szkodzi i gospodarce rynkowej, i wolności 
jako takiej. Nie mówię, że wszyscy sędziowie są skorumpowani, są też tacy, którzy 
reprezentują rację stanu. Jednak w resortach siłowych była jakaś wymiana kadr, 
a tutaj zostawiono status quo. Część polskiej inteligencji głosi, że sądy powinny być 
niezależne od wpływów politycznych. Głoszą to, nie rozumiejąc podstawowej rzeczy, 
że w demokratycznym systemie istnieją trzy władze i one nawzajem się kontrolują. 
I tak jest na przykład w Niemczech, gdzie politycy wybierają sędziów. Tylko, że nie-
zawisłość sędziowska polega na niezawisłości orzekania, a nie na organizowaniu 
sądów i kreowaniu kadr. Trzeba wrócić do tego poziomu i do pytania: na czym 
polega demokracja i trójpodział władzy. W krajach skuteczniejszych demokracji 
trzy władze się nawzajem pilnują, kontrolują, a w Polsce tego nie ma.

Wróćmy do innych pozostałości po totalitaryzmie. W 1991 r. Jan Paweł II 
przyjechał do Polski i jako program pielgrzymki przyjął Dekalog. Okazało 
się, że u początków wolności wielu już nie potrzebuje tego. Papież dowodzi 
w encyklice Centesimus annus (1991), że istota totalitaryzmu tkwi korzeniami 
w negacji obiektywnej prawdy. Przypomina: „Historia uczy, że demokracja bez 
wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”. Te 
słowa powtórzył jako przestrogę w polskim parlamencie w 1999 r.
To, jak zostało odebrane przesłanie Papieża w 1991 r., było sygnałem, że z naszą 
transformacją coś nie gra. Ostrzeżeniem było przejście do drugiej tury w wyborach 
prezydenckich Stana Tymińskiego. Człowiek, o którym nikt nic nie wiedział, na-
gle miał rządzić krajem. Jego sukces był produktem ubocznym szoku, jaki Polacy 
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przeszli w okresie transformacji. Przestali ufać elitom w obawie z czego będą żyć. 
A elity skorzystały z głosów społeczeństwa i doszły do władzy, ale buntu wobec 
reform już sobie nie wyobrażały, nie przewidziały. Solidarność jako ruch związ-
kowy i patriotyczny, okazała się wehikułem zmiany, ale tuż po niej przestała być 
potrzebna. Co więcej, stała się nagle czymś, co zawadzało. Przedstawiciele obozu 
tak zwanej opozycji konstruktywnej powszechnie uważali, że ruch związkowy 
przeszkadza w transformacji. Ludzi Unii Demokratycznej, potem Unii Wolności 
charakteryzowało to, że mienili się demokratami, ale nie cenili sobie kartki wybor-
czej. Elita nie lubi tłumu. Tymczasem lud chciał chociaż minimum sprawiedliwości 
i zaopatrzenia w sklepie. Ludzie chcą żyć i trzeba się z tym pogodzić, jeśli chce się 
rządzić. Jeśli się poszło do sejmu na grzbietach milionów członków Solidarności 
i komuniści zostali odsunięci dzięki nim, to nie można tego ignorować. Nie można, 
bo inaczej to się skończy podziałem władzy z byłymi oprawcami.

Papież miał nadzieję, że Polska znajdzie trzecią drogę. W kolejnych encyklikach 
zdawał się podpowiadać, o czym trzeba pamiętać. A tu się nagle okazało, że Soli-
darność jest przeszkodą, a ci, którzy na niej wyrośli odwołują się do thatcheryzmu.
Fascynacja wilczym kapitalizmem była wówczas tak powszechna w elitach inteli-
genckich, że dla tych, którzy jej nie ulegli, stworzono pojęcie „oszołom”. Tymcza-
sem to były osoby, które mówiły: „przecież w kraju są miliony ludzi – nie tylko 
Balcerowicz, który sprawnie gasił hiperinflację”. Cieszył się ogromnym poparciem 
wśród elit polskich i zagranicznych, toteż nawet długi nam częściowo anulowano. 
Wszystko wyglądało pięknie, ale w PGR-ach panowały nędza i głód. I jeśli uznamy 
to za naturalne i powszechne koszty transformacji, to z perspektywy czasu trzeba 
przyznać, że najbardziej wygrali ci, którzy okazali się mistrzami rozgrywek, czyli 
komuniści i postkomuniści. W 1991 r. miałem wrażenie, że SLD stworzyło program 
sojuszu robotniczo-chłopsko-burżuazyjnego. Swoją krytyką otoczyli demokratyczną 
opozycję ze wszystkich stron. Z jednej strony byli burżujami, z drugiej mieli swo-
je związki zawodowe i głosili, że transformacja rujnuje robotników. Pracownicy 
PGR-ów po przemianie ustroju stracili wszystko i stali się naturalną bazą SLD. 
I właśnie stąd to ugrupowanie nagle odżyło jako poważna siła polityczna. Zresztą 
elity demokratyczne nie brały udziału w równym wyścigu, ponieważ brakowało 
im kapitału. Gdyby istniał jakiś polski kapitał…
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Ale zrobiono wszystko, by nawet w przy-
szłości nie zaistniał…
Zgoda. Prywatyzacja kuponowa bardzo 
źle w Polsce zadziałała. Była prowadzona 
na oślep, często dzięki nieformalnym ukła-
dom, a zrodziła potworną korupcję. Dla-
czego na przykład sprywatyzowano fabry-
kę w Kwidzynie? To jest ten wyrzut wobec 
Balcerowicza i Jana Krzysztofa Bieleckiego 
chyba do dzisiaj. Nowoczesna fabryka pań-
stwowa została sprzedana za bezcen, bo 
prywatyzacja była albo nomenklaturowa, 
albo wyprzedaż firmom zagranicznym pro-
wadzono za bezcen.

Za czasów premiera Leszka Millera wydano dyspozycję, by pozbyć  się  
„nie naszych” z biznesu.
Sojusz Lewicy Demokratycznej oparł się na trzech elementach, gdy tymczasem demo-
kratyczna opozycja pozostała z mrzonką i z mitami, że terapia szokowa była słuszna, 
a co najważniejsze jesteśmy państwem demokratycznym. Transformacja ustrojowa 
musiała być sukcesem i ta propagandowa potrzeba odbierała krytyczne myślenie. 
Nie wiem, czy można było wiele zrobić inaczej, ale nikt nawet nie pokusił się wtedy 
o refleksję. Jacek Tittenbrun napisał książkę Z deszczu pod rynnę – i został wyklęty 
jako najgorszy oszołom. Po dziś dzień politycznie poprawna jest jedna narracja: 
że wszystko się udało, uniknęliśmy rozlewu krwi, jako chrześcijanie wybaczyliśmy 
komunistom, tylko że… Jerzy Urban, znienawidzony rzecznik komunistycznego 
rządu, do końca życia władał sumieniami sporej części polskiej inteligencji.

Czy obecna walka z religią nie jest kolejną próbą podważenia prawa naturalnego? 
Pozostałością po systemach totalitarnych?
Jeśli szukać podstawy ciągłości między komunizmem, a tak zwaną liberalną de-
mokracją, to jest nią relatywizm moralny. W komunizmie prawo i moralność były 
emanacją woli klasy panującej, czyli pierwszego sekretarza i Komitetu Central-
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nego. Teraz natomiast jest emanacją prawa wszystkich ludzi do wolności. Urban 
powiedział kiedyś: „Chcieli wolności, to ich zaj…emy tą wolnością”. I tak się stało. 
Wyraźnie widać zmianę znaczenia słów i przejęcie dawnego języka. Liberalna de-
mokracja opiera się obecnie na teorii wolności każdego do wszystkiego. To jest ten 
paradoks wolności Isaiaha Berlina – „wolność od” jest dobra, ale już „wolność do” 
grozi zaprzeczeniem wolności. Jeżeli mamy jakiś idealny cel, to on ogranicza naszą 
wolność. To jest istota przekazu pewnej gazety. Wczoraj Wałęsa był faszystą, a dziś 
jest znów bohaterem. Kiedyś papież był OK, a teraz trzeba Polskę „odjanopawłowić”. 
Czyli można wywrócić wszystko do góry nogami i nikt nie zauważy.

Gdy rodziły się totalitaryzmy, Kościół katolicki poddał je krytyce. Pius XI, 
który jako nuncjusz przebywał w Warszawie w 1920 r. i widział, czym jest bol-
szewizm, wydał dwie encykliki: o bezbożnym komunizmie Divini Redemptoris 
i Mit brennender Sorge, która mówiła stop nazizmowi. 
Tu wchodzimy w analizę istoty Kościoła posoborowego. Można zadać sobie pyta-
nie, ile dywizji ma Kościół i jaka jest siła jego oddziaływania w XXI w. Może tylko 
przekonywać. Ale skuteczność Kościoła widać na stronach liberalnych i lewicowych 
mediów. Opinia publiczna jest dziś przedmiotem stałej indoktrynacji, bo jeśli się ją 
zmanipuluje, to uzna totalitaryzm za demokrację. Społeczeństwo dostało smartfony, 
telewizję, ludzie używają określonych gazet i z góry wyłączają argumenty drugiej stro-
ny. Ludzie przyswajają sobie wiedzę otrzymaną za pomocą komunikatów, przestali 
czytać dłuższe teksty, w których przedstawione są przyczyna i skutek. Informacja 
zapada bardzo płytko i jest szybko zapominana. Nadawcy starają się, by nie była 
wartościowana w ogóle. W tym kontekście wszystko może stać się polityką. Jeżeli się 
zakazi opinię publiczną dwójmyśleniem, zafałszowanymi słowami, to można zrobić 
z nią wszystko i doprowadzić do tego, że zaniknie między ludźmi wspólnota.

Wojciech Roszkowski (ur. 1947)  –  historyk i  ekonomista, prof. dr  hab.  
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