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1. wsTĘP
In terp retacj e następstw tra nsformacj i socj alizmu

Konsekwencje, zapocątkowanej w 1989 roku transformacji systemu socjalistycznego
budzą zrozumiałe zainteresowanie przedstawicieli nauk społecznych, w1łłołując niekiedy
przeciwstawne interpretacje dokonujących się zrrrian społecznych. Zgodnie z dominującym
poglądem, przekształcenia społeczne w krajach socjalistycznych prowadą do budowy
parlamentarnej demokracji i wolnorynkowej gospodarki. W opinii np. Janiny Frentzel-
Zag rskiej - typowej reprezentantki tej interpretacji - kraje Ęuropy środkowej przechodą
transformację od systemu autorytamego do demolaatycznego' . Zgodnie z poglądem autor-
ki, nowy system społeczno_polityczny moŻe zosta wprowadzony Przez dyktaturę rewolu-
cyjną być rezultatem odbudowy kraju po ztiszczeniach wojennych, może być narzucony
przez kolonialną władzę bądź zostać wprowadzony drogą wewnęfrzne1o 7Amachu slanul.
JednaY'Że Żadna ztych okoliczności nie zaszła na jesieni 1989 roku w Europie środkowo_
wschodniej. Demokratyczny system politycany został wprowadzony w wyniku załamania
się komunizmu. Dokonująca się transformacja jest dlatego tak bolesna, ponieważ musi bo-

rykać się z takimi pozostałościami komunizmu jak: nieefeĘwna gospodarka, biurokracja
oraz brak wykształconych insĘrtucji społeczeristwa obywatelskiego, kt re stwarzają swoistą
pr żnię społeczną pomiędzy parlstwem a jednostką'. Proces przemian społecznych polega
na przyswojeniu przez elity społeczne demokratyczrrych reguł gry poliĘcznej. Polegają one
na stałej konkurencji pomiędzy podmiotami społecznymi, gotowości poddania się werdyk_
towi wyborc w oraz zgodzie aktor w sceny politycznej na okresowe zyski i straty wynika-
jące z rezultatÓw demokratycznych zasad gry. Ten przejściowy okres stwarza stan społecz-
nej neurozy: zderzenia międry optymistycznymi oczekiwaniami a chaosem okresu trans-

l Por. FnENrzgu-ZłGÓRsre, The Road...,s. l65-195.
2 ldcm, Introduclion. W: ibidem, s. t0.
l o rozwoju spolcczcrlstwa obyłatctskicgo w dzicjach cyłitizacji zachodnicj por. np. Bp.,rn<Ewtcz, Tradycjona-

lizm..., s. l7120l ; natomiast charaktcrystykę społcczc stwa obyłatclskicgo w tcrminach nicmarkowskicgo materia-
lizmu historyczncgo można znalcżć w: K. BnzecHcz\?.l, Procesy..., s.335-337.
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formacji. Stan ten wpłyrła r wnież na sam proces budowy dem9kncji, ict ry pzebiega

Przez irzejściową fazę polirycznej fragmentacji, gwałtowryrch konflik w poniędty elitami
'potitycznymi, 

nagĘm upadkiem łząd w, pojatłiająqrh się ru Po raz społecznych zamie'
-szeŁ 

rozsrroorio się stanu neurozy społecznej 6y nąv,et rozpadu Panstu,. lllystę1lują

r wnież powtanająci się pr by naginania i wykorzyst1nania demolłatycm,ych zasąd dil

reattzacji.partyhtlarnyci interis n rdZnych gnp poiit r )nh i zqyodo'rrych'.

Jednakże autorka uważą żę nie ma obecnic powaŻliejszych przeszk d na drodze bu_

dowy ładu demokratyczrrego w Europie wschodniej', albowiem obecnie w wielu post-

komłnist1unych bajach, a na pał,no w Pobce, na Węgrzech, Czechach, Słowacji i wielu

innych Proces budowy demokracji jest tak zaawan:sowarty, że m głby być tylko zaizyłnany

Pruez wojskowy zamach stanu. Ale pr b takiego ząnachu nie widać. Są ocrywiście kraje,
-w h rych grołb, n jest wcię realna, ale nałet w Rosji z wiekową tradycjąnładzy auto-

rytarnej nowy ro^oćh nie wydaje się być pra opodobny6.' 
Przeciwnicy takiej interpetacji twierdzą natomiasq Że żzdnego upadlo systemu nie

było, zaś prueprowadzane znriany mają jedynie charakter kosmetyCnY, gdYŻ i tak przy

władry utrą1mują się elity spolecme wyłorlzące się z dawnej nomenklatury. Wedtug

Wojciecha Myśleckiego - jednego z autor w opowiadającego się za tym poglądem - Wiel_

ka transformacja komunizmu jest wynikiem dostos_owyłania się systemu socjalistycznego

do światowego rozwoju społelzrro_ekonomicanego'. Roał j ten prowadzi do wyłonienia

się trzech p.'isę.ni gospodarczych: zachodniocuropejskiej (Unia Euopejska), p łnocno_

amerykanskiej Ginrrn) i tał. iierścienia Pacyfrkul. W strefach tych, gdzie zamieszkuje

l7 pioc. ludności, wytwarza się 80 proc. światowego produknl brutto.'W latach 80. pan_

stwa socjalisryczne wyczeęaty możtirvości ekstenspmego roałoju. W aviązkt' Z tym,

zsRR utracił szansę zdobycia pzewagi w wyścigu zbrojeri z blokiem zachodnim

iwygrania ewentualnego konfliktu zbrojnego. Ponadto procesy zachodzące w gosPodarce

świaiowej: globalizacji rynku kapitałowego, d br i usług, powszechny dostęp do środk w

'aror^r.go lrzekazu,-upowszechnienie się wzorc w demokratycanych i praw cz_lowieka

sprawiĘ, że pozostawanie poza obrębem systemu gospodarki światowcj naraziloby kraje

sbcjalijtyc^. n" dalszą izoiację i stagnację. Warunkiem roałoju stało się przysĘlienie do

'y'i..u'gospodarki 
światowej. W ałiązku z tym (...) dla elit komunistycatych (i nie tylko)

s-tało sięjasne, Że zbliża się definirynłny tłes dors,chczasowej formuĘ politymej i gosęo-

darczej 
'uon 

komunistycalego. (...) Pozostała kwestią, jak dokonać trałuformacjl pe1

utraty'władzy przez nieformalny układ o chąraktetze mafijnym^ary?nym lomenklaturq H '
ry ulcształtował się pnez Hlkgdziesiąt lat rnvqia komuniztttu (realnego)'.

Jak pisze daLj wspomniany autor, nomenklatura w momencie rozPocrynania transfor-

macji dysponow ałai (...1' głlrntownąwiedzą o głębokich mechątimtach gospodoki centralnie

' Por. FRlanzel-ZecÓnsx.ł , Thc Rud... , s- l9l .

' i. D.''r;"l;;*j*Ęł''" 
'" 

grozcnicybudowic spolc.zg't't\łl ottł!'tlto Europic uPlrujc w groźbic odrrdzrrrir

się nrcjonelizrr w j szczcg lnlc faszyznu 6ołrnałoonr, Rąv&tttą..). Por vmaj krytykę lcgo ujęia w:

Bnaołczw, Jesicń... s. t-9.
'Por. Fnerlzel-Złc nsr<ł Thc Rud..., s. l93.

' Por. MvŚtt'cql, lyblk!.- ss. 5l-59 oraz innc lrtykuty publicystpztc tc8oż tutora
t ldcm, Warunkowanic.... s. 2.
t ldcm, Wiclka-, , s. 56.
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plorcworcj, o fala1letej stntlduze społecznej, o roz&iale zasob w ip. Mogli więc z dĄ
'dozą 

praidopdobielstwą plzelrlidzieć skutki (r wnieŻ dla siebie) r inyh wqiott w trou'

formacii. Ęiponowati td Pot@ni nazędziani motipulrcji elitołti społeetyni (np. tajne
'słtbyi 

t sioieczełsńen @rab1,czlty mołopol informacji). W ich rękach bfu ta wsrystkie

bąki i t^tyrurir 1rr.uowe, centrąle hotdlowe, unędy poistwowe, sfut agroierte, woj-

slo, milĘa itP. oni dysponou,ali tcadrąti doświądąonymi w spravtov/cmiu władzy, zttoj+

cymi jej io1"iił i powaby (...) ptejadąpowiq.aqrch z nimi.lub wyst@agjąco dyspozycyjnych

iprrioittt *, ebpert w-i naukowc w z dowolnei dziedzittyro,

w konselcwencji (...) nie można bezb7rycnie przyjąć teŻy o zaskakająqm i niespo'

dziewanyn procesie upadka komunimtu. lłręcz odwrotnie, żdnego upadku nie ma i nie

było. Natomiast została rozPoczęta i tnła lłielka Trotformacja systemu oParta na sta'
rannych analizach, ogromnej wiedzy, długotnłałych PrTytotowaniach i misternych

uzgodnieniachtt.- pytanie o kieruŃi ewolucji społecze stwa post-socjalistycanego jest pytaniem par
excellence historiozoficaym. I bez odwołania się do jakiejś wyrazrrej teorii roałoju histo_

rycznego trudno na nie w spos b pnekonujący odpowiedzieć. A wydaje mi się, Że ?j'rTJty,

kt re można postawić obu interpretacjom bioą się stąd" że nie odwołują się one do załozen

jakiejkolwiek teorii społeczrrej. Zaprezentowane interpretacje milcąco zakladają Że istnie-

ją dwie formy organizacji wspołczesnych społeczerlstw - totalitarny komunimr i demoka_

rycmy kapitalizrrr. ocrywiste jest więc, że upadek tego pierwszego systemu niejako auto_

matycznie o7rlac7l budowę systemu demokarycznego kapitaliznu. I na odwr t - niepo_

wodzenia w budowie społecze stwa obyłatelskiego - powtarzające się afery' skandale

i korupcje dowodzą Że kraje post_socjalistycme nie osiągnęły jeszcze poĄdanego stanu,

tkwią więc nadal w komunizmie.
Choć w drugiej interpretacji cenne jest wzbogacenie wyjaśnienia procesu transfor'

macji o kontekst międzynarodowy, to zalożenia wyjściowe autora sąjednak wątpliwe. Ab_

surdy gospodarki socjatistycznej są tak oczywiste, że trudno o lepszy prrykład obalający

mit ,,planowania ekonomiczrrego''. Nauki społeczne w naszym kraju pzesiąknięte marksi'

stowskim żargonem byty jedynie narzędziem indoktrynacji|z. Jako takie nie mogly więc

dostarczać rzetetnej wiedzy o rzecrywistości społecznej, na podstawie h rej moŹna byłoby

dokonynłać dlugofalowego społecznego planowania. Z kolei wyzrraczanie kluczowej roli

stużbom specjalnym w procesie transformacji komuniznu może budzić r wnież powaŻne

wąęliwości. Manipulacje dokonywane przez tajne słrrżby byĘ nieodłączrrym elementem

procesu transformacji - podkreśla to wielu autor w wychodących z r Żnych perspekryw

ieoretyczrych i ideowy.h, i ni. wydaje mi się zasadne hłestionowanie ich wpłnłul]. Po-

t' Ibidc^, s. 5&57.
't lbidem:c 5E.

'r o uzytccztości marksizmu jako teoretyczlcgo nanędzia naliry kraj w .'realncgo socjalizrru'' por. arrykuĘ

w tomic KRvornł (rcd.|, Manlrn..: Ft-s. From..., s. lF3l: NowłĘ Polittcal..., s. 77-99; Błcr.en" Thc Collop-
r..... ss. I I l-l2l; Mornzvcrl Morxism.., s.99-l I l.

'' Por. np: Fłnałłrs,Thc Naturc.'., s. 5l-53; Srexszrls, Fragunł..., s. t;. Zwenrowlcą lł uścisku... oru
wypowicdź Kingzaka na posicdzcniu Sckcurirtu Kc PZPR o manipulacjach dokonywanych gtza, rcson MSW w

cclu w)nłarcia wptywu na formowanic dclcgacji NSZZ ,.Solidamość" przy okrągtym Stolc (Stcnograrn z postedzcnia

Sckrctariatu Kc PZPR w dniu 4 x l98E. |łł: Tajnc..., s. 62-6 i 8l-84'
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zostaje jednak problem, jak dalecc i w jakich warurrkach można manipulować masami

spot"czrrymi i eiitami. Bez odwołania się zaś w tcj micrzc do tcorii spolcczrrei wyjaśniają'

..j o'o".o ten jawny, oficjalny, jak i ?sk'Jlisowy aspekt flcia społeczrego jestcśmy ska'

'"''i 
n" błądzcnie Po manowcach spiskowych teorii.{ziej w czyniących z agcnt w policji

polityczrrcj i ich mocodawc w demiurg w historiil'. Postawiony tezą Że ;rstcL ?.*1
i'"''sro''"cjąjest wciąż tym sarnym systcmcm po niej, wynika właśnie z braku zakladanej

teorii Procesu historyczregot na podstawic h rej można byloby z.ęwać z Ę dwudzielną

*izją sr"iat" społeczrrego (demokratyczry kapializrrr - totalitarny komunizrrr) i na jakiejś

podstawie wyr a ć systemy sPołccae oraz ich roarraite wersje pośrednie.

2. o możliwych kieruhkach ewolucj i społeczeristwa post-socjalistycznego

W niniejszym aĘkule przyjęą prue7r. mnie teorią roałoju społecanego jest niemark-

sowski materializrrr historycany (n-Mmh). W pzedstawionym ujęciu nie będę się odwĘ-
wal do tez wynikających ze spccjalnych modeli teoretycanych wyjaśniających transforma-

cję socjalianu' lecz zachodące przemiany społeczne zinterpretuję w siatce pojęciowej za-

kiadanej teorii. Dalsze ograniczenia mają charakter merytoryczny. w swoim aĘkule po-

minę giobalny aspekt dokonującej się transformacji socjalianu oraz wpt}Ął w1łłierany

Pnez śowieckie iqperium sqcjalistycme na przemiany społeczrre w poszczeg lnych laa-
jach oboal socjaiiśtycznego''. ChociaŹ przedstawiona w poniesą1rrr artykule interpretacja

może być zastosowana do innych kraj w Europy środkowo-wschodniej' to swojej analizie
skoncentruję się jedynie na przypadku polskim transformacji socjalizrnu'o.

Koncepcją do kt rej się odwołuję, zakłada istnienie trzech odrębnych dziedzin Ęcia
. społecznego: kultury, polityki i ekonomii o analogicarej strukturue wewnętrzrrej". Można
bowiem lvyr żnić w nich poziom materialny, instytrrcjonalny i świadomościowy. Na po-

ziomie materialnym Ęcia politycanego można wyr żnić środki Pr'ymusu. Stosunek do
nich uryznacza podzial na dwie zbiorowości ludzkie: klasę władc w, h ra decyduje
o przemaczeniu środk w przymusu orajz pozostałą klasę obpłatelską. Te dwie wielkie
zbiorowości ludzkie zorganizowane są w instytucje takie jak: np. partie polityczne, organi-
zzcje spolecznc, stowarzyszenia itp., kt re kanalizują społeczre działania grup ludzkich.
organizacje te tworą instytucjonalny poziom polityki. Z kolei świadomość potityczna klas
spolecznych - doktryny ideowe i programy politycme składają się na świadomościowy
urymiar rycia politycznego.

Analogiczną struhurę wewnętruną ma Życie ekonomicane. Tutaj także na poziomie

materialnym można wyr żnić środki produkcji, h re wymaczająpodział na klasę właści-
cieli oraz bezpośrednich producent w. lns$ucjonalny wymiar gospodarki tworą ałięki
zawodowe, organizacje pracodawc w, tzeszenia konsument w itd. Na poziomie świado-

rt Szcrzcl o rym: BnzecxczyN,?abtisov1t..., t . i8t-t93.
'' Pe*ne przyblizcnic zelcalości pomiędzy impcrium r krajami oboar socjrlistygarcgo w katcgoriach n-Mmh za-

wertc jcst w: BrzecHczw, o nicudatryn..., ss. 67-73. Nrtomirst o zrlcżrościech pomiędzy roz*ladcm socjdizrru
r rozprdcm impcrium w Związku Sowicckim zob. Brncxczw, Rozklad..,, ss. l&l7.

1' fuirlizr przcrrriur w spolcczcrswic rumu skim w kaagorirsh n-Mmh dyskuowura jcst rł BlzEcHczYtł, Ru-
mułislu..., ss. l2-l3.|' Por. Nowłr<. U pdsta*.,ss. l 7-lt2.
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mościowym yciagospodarczego m91a r wnież wy nić doktryny i poglądy ekonomicz_

ne, kt re aort'r.-1'ą-l;;;i;'ia dla dziah podejmowanych przcz' wielkie grupy 
'po-

łeczrre.
Rwnieżwkulturzemożnawyr żnićtebrzywspomnianepoziomy:materialny,insty.

tucjonalny i swiaoomos.i"'^l. Poziom materialny stanowią środki produkcji duchowej -
np. maszyny a.uir.i., .Jio, telewizja itd. Relacja {r_snołcji 

bądź nie-dysporycji rymi

środkami *y-..- JoLi;i;; a*i. klasy społeczre: kapłan w, kt rry określają P(zeola'

czenie środk w produkcji duchowej oź *i'*ych pozbawionych tego wpłyrłu' Na po_

ziom instyttlcjonalny Ęciaduchowego składająsię oiganizacje kast kapłanskich: kościoły'

świeckie organizacje światopogrąao*.,'n"in'Li pi:11: organizacje tw rcze itd' Poziom

meta_świaaomosci|wy iriiaici'owego worą natomiast te części rozpowszechnianych

dokuryn, kt re zawierają uzasadnianio"dl. podejmowanych przez poszczeg lne kasry ka_

płariskie działari. M wi się wtedy, 1e-rozpowszechniany 
światopogląd jest jedynie nauko-

Vł, zawiera jedynie prawdziwą 1'rc'plt"'i! .o.!j'''i'nia 
danego od Boga cry jest

,,cylvilizowany,, w ołoioi.niu oa-'u'lJ,łynr' .n'' pogląd w pzeciwnychIt'

DokonanypodzialtyciaspołecmegopoałalaT.:^wyr 
żnićtrryodrębnerypypo.

dział w klasourych. W zyciu poritycznlin it''" władc w dysponując środkami pruymusu

powiększa globalną sferę wptyw w. ognniczając autonomię obyrłateli' W zyciu gospodar-

czym dysponowuni-sioar..'i proauric;i poa"a1a. l1l''i: wlaścicieli maksymalizowac pro-

dukt dodatkowy r*a.rn doctrod w *.i,"i:.9ni.otr llaucent 
w. w kulturze natomiast

monopol ayrponor'.nia środkami proaukc;i ducho\ł'ej poałłala kastom kapłanskim na

powiększanie swego oddziatynłania iuctrowego i ograrriczanie autonomii wiernych' Anta_

gbnizmy społeczne opa e na nier wnym doitępie do materialnych środk w społecmych

(przymusu, produkcji i indoktry"*iii 
'*_ 

1. 
azdłi z-,ry_' dziedzin Ęcia społecznego mają

więc autonomi.zny-'ch;'"l1.;. ioaiiiv klasowe z sąsiednich sfer rycia społecznego mogą

je jedynie oslabiać bądź rvzmacniać. poaziaty ktasowe mogą się też kumulować i np' jedna

i ta sama klasa społe czna aby powiększyi swoją'T:oł"zną może przejąć np' dyspo-

zycję środk.'i pr|y.*u i pio 
"tcjiuąoz 

pruymusu i ;rsJukcji duchowej itd'

Podstawą podziału społeczefr'* ; "'y:n ]::-'* 1'r.?::,]ch materialnymi

środkami społecmymi. W świetle omawianej konceĘ3 ł:tem Potocznie zwany totalirar_

nym komunizmem jest społe.r"n'r'".., ,u tt 
'y'n-tś:sc 

panująca dysponuje wszystkimi

natazmaterialny*i'ś.aumi spo_łec-y*i, środlami ;tąIntlsu' produkcji i indohrynacji'

Jest więc on. r.r.rł il ;j-"-"' N''.eT*1y!'strm;Ęnie' jeŻeli weŹrniemy za kryte_

rium miernit ,ozpios iźii" materialnycir środkow.spb:::1'ch lokuje się wśr d historycz'

nych społeczenstw system a..oL'"ł.^eso fpitali:E- 
v społecze stwie tym istnieją

bowiem trty nawzajem od siebie niezatee e klasy sr*:zrrc: klasa władc w' właścicieli

i kapłan w.- r.oririi, "pro.' 
*yroeni.nia tych dw.iż :rzeciwstawnych systern w spo-

\"-**j jcdynic o socjo|ogiczrcj funkcji tc''o.t)pu twicrdz: r :riśsr okąślonc8o syst mu światopoglądo_

wego. tdcntyfrkacja funkcji wspornniany"r''''iii'''"*iJ'Ll * o''*;sanic światopoglądowyn nic arządza

'zcTr,il#fJ'J^1H*}::;ffiri'i-,'. !r formr spolcc:;cr ccchą czas w najnor'łszych. Jcdnalizc

moŻla pęcdsuwić pcwnc a'gucnry -72n'nł''"n typ 'poł":ręvinąl 
się juz w Xtll'wicczrcj Europic

(por. Bnzecxc z'ną, Thc S ta t c.'. - ss. 391 4 11'
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łeczrrych charaktcryaljących się najwięksaym i najmniejszą lcurrulacją materialnych środ-
k w społeczrrych, jest teŻ w stanie wyr Żnić inne ,'rnies?^(le" czy ,,pośrednie'' typy społe_
czenstw. Społeczcristwem fasrystowskim Ędzie taki systcm, w kt r.ym klasa panująca
kontroluje politykę i kulturę. Społeczcnstwem, w h rym klasa panująca posiada władzę
nad polityĘ igospodarĘ moŻna natomiast rrazwać spoleczcrlstwcm totalitarnym. W sys_
temie takim istnicje podw jna klasa władc w- właścicieli oraz niezależna klasa kapła ska.
W ramach omawianej teorii można jeszcze wyr arić spoleczeristrło, w k rym ktasą domi_
nująą będą kaptani - właściciele obok występującej w nim pojedynczej klasy władc w.

Już to Proste zestawienie pokazuje, Źr system socjalistyczrry możc ewoluować w r Ż-
nych kierunkach. System ten może prZy sprzyjających warurrkach przeksaałcić się w spo-
łeczerlstwo z rozdzielonymi trzęma klasami społeczrrymi, możc r wnież przechodzić pnez
rozrnaite stadia pośrednie. Totalitaryzacja socjalizrrru Ędzie omaczać, że dotychcza:iowa
klasa tr jpanująca traci kontrolę duchową nad Życicm spoteczrym, zachowując władzę nad
gospodarĘ i polityką. Jego fasązacja będzie omaczać takie społeczeristwo, w kt rym kla-
sa panująca konnoluje kulturę i politykę tracąc wpł1nł na Życie gospodarczezo. Lięzba wa_
riant w ewolucji społecze stwa socjalistyczrrcgo rłarośnic, jeżnli obok czystych typ w
społeczerstwa totalitarnego cry fłszystowskicgo wyr rri się osłabione wersje wspomnia-
nych system w. W społecze snłach tych obok klas podw jnych występują klasy pojedyn_
cze - np. społecze stwem quasi-totalitarnym będzie takie społecze stwo, w kt rym obok
podw jnej klasl'w}dc w-właścicieli występują odrębnc pojedynczo klasy kapłan w, wła_
ścicieli i władc w. Społeczeristwem quasi-faszystowskim będzie natomiast społecze stwo
z podw jną klasą władc w-kapłan w i pojedyncąy'mi klasami władc w, właścicieli i ka_
płan w. Społeczclistwo socjalistyczne może więc ewoluować przynajmniej w pięciu kie_
runkach przekształcając się w społeczeristwo zr wnoważonc klasowo bądź totalitame, bądź
Ę uas i -to ta l i tame, bądź fasrysto ws k i e, bądź q uas i - fas zystowskie.

3. Ewo I u cj a s polecze lis twa post-socj a listycznego

Zanalialjmy zatem w kategoriach n_Mmh pzemiany społeczne, h re miały miejsce
w krajach socjalistycmych. Prrykładem tej analizy będzie Polska - kaj, w h ry}n op r
wobec systemu socjalistycznego przybrał największe formy i t$9.y pierwsry zainicjował
proces pzemian w Europie środkowo-wschodniej w l989 rolalzl. Wydaje się r wnieŻ, Że
doświadczcnia polskie są w jakiejś mierze instrukbnłne dla wszystkich spoleczeristw post-
socj al istycznyc h w E uro p i e środ kowo_wschodn iej 

22.

W Polsce system tr j-panowania klasowego uksaałtował się w tat:ach lg4Ą,-l948.
Wtedy to wladza polityczna upa stwowiła kluczowe gałęzie pzemysłu, wprowadzila
światopoglądowy monopol marksizmu oraz PoPrzez masowe reprcsje i terror zlikwidowała

e Por. r rłrricŻ Nowrr, Thc Totalitorian... ss. 65.47..i&m, o zagadnicnlu..,s. l l7-129.

ss.98-101.
ll wyjątck stanowić mogą Czcchy, por. np. Dłnsrl. Custa.,,.s. 76-90'

lll

swobody obyłatelskie!. w latach l949-1953 potocznie aranymi olcesem stalinowskim
władza klasy tr j_panującej w społeczerlstwie polskim osiągnęła największc roarriary. Jed-
nakŹe ruz po raz Povłlarzające się fale protest w społeczrych: wysĘlienia w Poataniu
w czerwcu 1956 r., w grudniu 1970 r. oraz powstanie Solidarności w latach l98Lsl stop
niowo skruszyły system tr jpanowania w Polsce. Po paźdzteniku 1956 roku partia komu_

nistyczrra anuszona była pogodzić się ze światopoglądowym wp|nłem Kościoła Katolic_
kiego oraz uznać istnienie prywatnego rolnictwa. Po grudniu l970 roku władza komuni-
styczrra uzrrała ckonomiczte aspiracje społeczcr1stwa - prognm budowy tzw. drugiej Pol-
ski był w jakiejś mierze opacaą pr ba zaspokojenia ekonomicanych potrzcb społeczcri_
stwa polskiego. W najwięksrym jcdnak stopniu monopol kontoli Ęcia społeczlego został
naruszony przez rewolucję Solidarności. Powstał w wczas, naprawdę masoury nieuJealy
obieg informacji, zaczęło się formować niezalehle Ęcie polityczrrc oraz podjęto pr Ę de-
cenralizacji gospodarki. Proces budowy zr wnoważonego społeczeristwa klasowego został
zahamowany w wyniku wprowadzenia stanu wojennego. Osiem lat p Ariej, w 1989 roku
roanoury prąr obąg}ym Stole, h re zostały poprzedzone falą strajk w w maju isieęniu
l988 roku, zainicjowały transformację systemu' kt n ma anacznie głębszy charakter niz
wszystkie poprzednie ustępstwa wladry komunistycanej wymuszane przez niezależne ru-
chy społeczne.

Dokonajmy ?Atem interpretacji w kategoriach pojęciowych n_Mmh tych pzemian
społeczrrych, kt re miaty miejsce w Polsce po l989 roku.

W sferze kultury nastąpił całkowity upadek światopoglądowego monopolu PZPR.
Marksizm przestał być światopoglądem większości funkcjonariuszy aparatu partyjno_
paristwowego omz pełnić funkcje legitymizacjl wladzy. Procesy te zostaty jednakże zzPc-
cątkowane dużo wcześniej2(. luŻ bowiem w latach 70. ekipa Gierka w swojej propagan-
dzie odwoływała się raczej do koncepcji ideowo-moralnej jedności narodu niz do ideologii
walki klas i koncepcji pa stwa dyhatury proletariatu. Przemiany ideologiczne, o kt rych
mowa zostały znacznie prryspieszone w okresie stanu lvojennego. W wczas to ekipa Jaru-
zelskiego w swojej retoryce poslugiwała się argumentacją pa stwowotw rcą _ pojęciem
kultu paristwa jako najwyŻszego dobra narodu i poszanowania wobec prawa stanu wojen_
nego (narzuconego skądinąd w nielegalny spos b nawet w świetle PRL-owskiego systemu
prawnego). odbudowa pluralizmu światopoglądowego sprawia więc, Że istniejący po l989
roku system społeczny trudno dłuŻej narywać systemem tr jpanowania klasowego.

W sferze politycznej nastąpiło pelne odbudowanie pluraliznru politycano_ideowego
połączone z demokratyzacjąustroju politycznego. odbyło to się z jednej strony przezwrc-
wadzenie demokrarycznych procedur do partii komunisĘcznej (kt ra w międzyczasie po_

wr ciła do uĘnłanej przez komunist w na początku XX wieku nałYy socjaldemokracji), a

z drugiej poPrzezabsoęcję oporycyjnych elit politycznych w oficjalne struhury wladryls '

W sferze gospodarczej znikĘ wszelkie, wynikające z ideologiczrrych ż del, bariery w
roałoju prywatnej pzedsiębiorczości. Roał j pojedynczej klasy właścicieli nie powią3a-

u o altcrnaqłmych ściez}ach roałoju socjrlizrrru por. Nowłx, PAPRzYct(A, PrPRzYcKl' on Multilincority.'..
ss.355-371.l' Por' zygEnTowlcą Thrcc...,ss. 12t-l37.

u Szczej o spolcczrych mcchuriznrch rbrcrpcjiclit por. K. BRzEcHczy'N, Civit... ss.277-283.
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nej układami z dawnymi aparatem partyjnym jest waruŃiem powstania społeczenstwaa wnoważonego klasowo w Polsce. Jdnalac obecnie roał j ten jest blokowany Przezkorsehłencje istnienia nomcnklaturowcgo kapitalizrrru oPartego na połączeniu iozycji
w hierarchii władry (mierzonej wielkością urytyw w) z dyspozycją środkami proar*lii. 

- -

Najwazrriejsze pruemiany, kt re w dłuŻszcj pcrspekt1łie zawaą na przyszlej ewo_
lucji społeczerlstwa polskiego zachodą bqyiem na sĘlo gospodarki panstwowej i jawne_
go aparafu paĘjno-parutwowego. Ną przcmianach tych wnłarla piętno strukfura systemu
socjalistycznego' w h rcj gosPodarka podporądkowana jest inteieiom politycanym wła_
dzy. Umożliwiła ona furrkcjonariuzom PZPR i członkom aparatu administraćyjnego zaję_
cie uprąłvilejowanej pozycji w wyhniającym się nowym iystemie społeczrym. w ty.t'
kategoriach należałoby interpretować proccs uwłaszczenia nomenkl.n i1, definlowany jako
trałufer akanlnych politycznych przynitej w wyikających z miejsca w administ icyi"ei
hierarchii aParatu Yłq w kapitd ekonomicznfi. irupz uwłaszczcnie nomenkl|furi
można jednak rozumieć dwa odrębnc zjawiska:

- działalność człorrk w hierarchii władzy, lrl,i rry za posiadane środki finansowc na-
bywają udziaty.w administowanych przez siebie parlstwowych pzedsiębiorsnvach bądź
rozpoczynaj ą własną działalność gospodarcą:

- działalność członk w hierarchii władzy, lrr rzy korzystając z politycanych wpty_
w w wynikających z zajmowanego miejsca w strukturze władzy stają się-dysionentami
paristwowych środk w produkcji, nie dokonując przy tym żadnych iuąai minimalnych,
nieproporcjonalnych do wielkościzawłaszczonego majątku) wkład w finansowychz'.

W pienłszym przypadlqJ można co najwyzej m wić o upr4nłitejowanej, wyjściowej
pozycji członk w dawnej nomenklatury na rynku. Uprrywilejowanie-to *ynit. 

-i 
glo^i-

. dzonych przez lata kontakt w, anajomości, a takze zdobytej wiedry ikwalifikacji. wła_
ściwym uwłaszczeniu nomenklatury trakfuje dopiero prrypadek arugi. Proces ten na maso_
tvą skalę miał miejsce w latach l988-l99t. Wedlug raportu NIK-u_iv samym tylko okresie
od lIdo l5 XI l989 r. powstało l539 sp leknomenktaturowych''. og ł.m w l989 roku
w Polsce działało 3 tYs. tego tyPu inicjatpv2g. Udziałowcami rych sp ł-ek byty osoby wy-
wodące się z niżsrych i średnich szczebli aparatu partyjno-pa stwowego- Wspomniany
raPort NIK-u potwierdza tezę o masowym udziate członk w hierarchii włiary 

'"'t.go 
typu

pzedsięwzięciach - w sklad zarąd w l539 pzebadanych sp łek (w okresie o l l do l5 Xl
l989 r.) wchodziło 703 dyrehor w pzedsiębiorsnł, 304 kiirowniko'" i gł wnych księgo-
lry.h, 580 prezes w sp łdzielni, 80 działaczy i funkcjonariuszy PZPR, 57 pierydent w
inaczelnik w miast, 9 wojelvod w lub ich zastępc w, J8 dyreh-or w wydziai w irzęd w
wojew dzkichro.

. Pewne wyobrażenie o działaniu typowej sp łki nomenktaturowej m9?e dać np. przy-
padek sp łki ,,Damico'' wsp łpracującej zZPo ,,Damina'' w Brzezinacht'. Dyrekior't.io

lt3

paristwowego przedsiębiorswa za zgodą Agencji ds. lnwestycji ?łgranicmych w t989 r.'

wraz z zagnnicz:tym kontrahentem zarejestrował sp łkę ,,Damico''. Kapitał załorycielski
tej sp łki'w urysokości 358 mln zl podzielono na l0 tys. akcji. PołoWa z nich prrypadła
ZPo,,Damina'', a połowa nowo załoŻonej sp łce. Dyrektor panstwowego pzedsiębiorstwa
udzielił sp łce 300 mtn zl poĘczki zaciągając w tym celu kredyt w banku. Ponadto dyrek-
tor ten wyposaŻył sp łkę w budynkiImagazyn1 masąy.ny; surowce, ubrania robocze, środki
crystości, części zapasowe do masryn itp. Wartość tego uposażenia wynosiła ok. 400 mln

zl. Dyspon.nl.'n piekaanych sp łce składnik w majątku produkcyjnego był nadal dyrek'
tor ZPo ,pamina'', h ry r wnocześnie pełnił obowiązki Prezesa sp łki ,,Damico''. Warto
r wnież wspomnieć, Że wnagrodzenie prezesa czterokotnie przewyŻszalo dyrektorskie
pobory.

Na podstawie dość licznych notatek prasowych oraz opracowa naukovrych moŻTa

sobie wyiobić pojęcie o mechinizmie funkcjonowania sp łeknomenktaturowychJ2. Udzia-
łowcami tych sp łek był osoby pochodące z kęg w hierarchii wladzy, H re angaŹując

minimblne środki finansowe stawały się faktycznymi dysponentami składnik w majątku
paristwowego. Dana sp łka wchodąc w porozumienie z dariym pzedsiębiorstwem pa -

stwowym pzechwytywala bądź w formie dzierŻavły (arykle po zaniŻonej cenie), bądz
przekazu własności pewne składniki majątku pa stwowego - pomieszczenia biurowe, ma-

gazynowe, wiedzę, linie technologiczne itd. sp łka nomenklafurowa specjalizując się rv tej

samej co macierzyste pzedsiębiorstwo dziedzinie produkcji przejmowała część jego za-
m wie i ktient w, a więc i zysk w. PrzewaŻnie jednak sp łki nomenklaturowe nie miał'v

charaheru produkcyjnego, lecz pośrednicący. W wczas ich ryski opierały się na pośred-

nictwie pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecanionej, kt re popr1ednio utrrymyrvały
między sobą bezpośrednie kontakty handlowe. Sp łki nomenklalurowe były więc formą
transferu kapitału z seL1ora paristwowego do prywatnego. Transfer taki byłby niemoŻlirry'.
gdyby przeprowadzające go osoby nie dysponowaĘ wptyrvami politycznymi zapervniaja-
cymi temu procesowi stabilnośc i bezpieczenstwo.

Przykładem transferu kapitału z sektora publicmego do prywatnego dokonylvanego
przez w?sze kręgi aparatu władzy może być historia Funduszu obsługi ZadluŻeaia Za-
granicznego]]. Fundusz ten powstał l5 ll l989 r., a więc jeszcze przed porozumieniem za-
wartym prry okrągłym Stole' Działal on Przez dwa lata do 3 l l99l r., kiedy to decyz.;ą

Ministra Finans w zostal postawiony w stan likwidacji. Oficjalnym celem FOZZ-u bylo
gromadzenie środkow finansowych przeznaczonych na obsługę zadłużenia zagranicznego
oraz gosPodarowanie tyni środkami'a. w tym celu Fundrszm gł nabywać akcje iobliga-
cje przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, był udziałowcem sp łek oraz -jak to o-
kreŚla cytowany w oPracowaniu Jezego Przystawy i Mirosława Dakowskiego raport NIK-
u _ F)ZZ byl upoważniony do przeprowadzania innych operacji finansowych i handlo-
wych w kraju i za granicąJ'' członkarni Rady Nadzorczej Funduszu bylo między innymi
dw ch wiceministr w finans w, prezes i wiceprezes NBP, był wicepremier oraz dyreklor

)r Pcrvnc pzybliecnic tcj problcmatyki dajc np. Tn_rexeltm, UpadcŁ,, ss. l42-l63.

'' Por. Drxowsxt. Pnzvsrłvte. l/ia...

" Poł. ibidcm. 
'. 
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" lbidcm,s.lzs.

r-

tÓ Por' STnz.łLKowsKt. Potityanc.... s. 349.
" lbidcm. ss.35f351.
lr tor. Sx,rnzvtrsKt. Uwit:lani... Cz l. s. 4.D Por. MK. Tena..,s.6.r Por. Srcrnzvr,?sri. op. cir. sl. 4-5.
rt ldcm, Uwiklant.., Cz ll. s. .
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Departame ndl 7agrarticzrrego Ministersnła Finans w. Był to więc osoby bczpośrednio
odpowiedzialnc za stan finans w parrstwą Co więccj, osoby tc byV bczpośrcdnio powią-
ane z strukturami wojskowymi i resortu Msw. Jak bowiem nłierdzi mPort Wydziafu
Studi w gabinctu minisra sPraw wewnętrnych: Wielkie aferyfinnsowe jak Art-B i Fozz
bfu dokonywou pd osłoną i z udziałem oficer w i agentury byłego 7rządu II Sztabu
Generalnego vP i Departamentu I ]łI,sv. G. Żenek - gł wny w śledztwie
w sprawie Foz, był tajnyn wspołpracownikiem bządu II Sztabu Generalnego W, po-
dobnie jdc kilku irnyh jego wsp łpracownik w. Prczes Rady N.e,oreej Foz, wicemi-
nisterfinans w Jotttsz S., najpienł był tajnyn wsp łpracownikiem, a nastątnie kadrowry
pracowniHem wywiadu na etacie niejałnym. Dający osłonę sp łcc-Art-B były prezes NBP
Gruegorz W. był tajnyn wsp łpracownikiem Departonentu I JY8vo.

W tolu dwuletniej działalności Fundusan budŻt paltstwa wypłacał FoZZ_owi setki
milion w dolar w na wykup polskiego zadłużcnia na wt rnym rynhl dlug w. Ponieważ
zgodrrie z Prawem międąy'narodowym i zawieranymi przcz Polskę umowami działania takie
byty nielegalne, Fo7-Z otrrymywane z budżetu panstwa picniądzc pnekazyłłał firmantom

- zachodnim bankom, kt re w imieniu FoZZ-u miaty prowadzić nielcgalne operacje finan-
sowe. Jednakze brak prawidłowo prowadzonej przez funduz księgowości sprawia, ?s roz-
liczenie obąrmanych z budzetu pa stwa pieniędzy jest niewykonalne. Autorzy ksiąŻki
o Fo7Z-ie powofująę się na raport NlK-u stwierdzaj ąE Że r7'korno wykupywane przez fir-
mant w wekslc polsilich dług w do tej pory nie wr ciĘ do dłużniką czyli Skarbu Pariswa.
Polska musi więc nadal te ,,wykupione'' długi obsługiwać tak, jak gdyby długi te nigdy wy_

kupione nie zostaĘ. Co więc falctycmie wspomniana insĘrtucja robiła z otrzymywanymi
z budżetu pa stwa pieniędzrni? Prrystawa i Dakowski dochodzĄdo wniosku, Że istotnym
celem działalności FOZZ nie bla wcale obsługa zadłutenia zagroilczltego, co olcreśIał
statut, ale że tak naprav,dę działalnośc ta słuĘć miała za parav,an zupekie innej działal-
ności, kt rej cele nie zostaĘ sformułowane w srarucie Fozz31.

Prawdziwym celem tej insrytucji było finansowanie roałoju nomenklaturowego,
a więc powiązanggo z aparatem władry sektora w polskiej gospodarce. Działalność tę
Fozz prowadził albo poprzez operacje bezpośrednio powięane z wykupem dług w, albo
w ramach prowadzenia innych operacji finansowych i handlowych w baju i za granicą.
Raport NIK_u opisuje nP. jak to Fo72 przekazyrlłał poważre niecwidencjonowane kwoty
pienięzrre Singer & Friedlander Bank w Londynie, h ry w jego imieniu miał prowadzić
operacje finansowe na wt rnym rynku dług w. Bank ten z kolei swoim agentem uczynił
sp łkę PTIA (Polish Trade and lnvestment Associates), kt rej udzialowcem był Jan Rejent,
byĘ wicedyrektor Departamentu Zagranicznego Ministerstwa Finans w, kt ry był jedno-
cześnie rePrezentantem FoZZ-u w Londynie. W tcn spos b sp łka ta otrzymała maęme
kwoty pieniężne na rozpoczęcie własnej działalności gospodatcz.ej. Raport NlK_u dod.jj'
Że społka ta w momencie założenią nie posiadala żadnego kapitału założycielskiego'".
Autorzy raportu nie mają racji - kapitałem założycielskim tej sp łki była wysoka porycja
jej udziałowc w w hierarchii władzy ( Departament?.agnniczrry Ministcrswa Finans w).

l15

Innym przejawem działalności gospodarczrj Fo72-u może być bedytowanie no-

menklaturo,'v7ch podmiot w gosPodarczych. Kontralrentami Fo72 były między innymi
takie sp łki jak PPUH Awako, PF|Z Uniwcrsal, PFIZ Impcxmcntal, Polimcx4ckop, Pcwex'
Varimcd. Jak stwierd'a rapo MK FOZZ udziclal nieoproccntowanych kedyt w nomen-

klaturowym sp łkom, często odnczał tcrminy płatrrości nic naliczając lornych odsctek oraz
umarzał spłaty zalegtych hedyt w. Z nporfi MK wyniką żr FOZZ w pclmym ohesie
czasu udzielił 14 kredyt w siedmiu krajowym kontrahentom w wysokości 43,4 mld d.
Zwr cono mu 39 mld zł czyli%%poĘcmnej sumy. lnnąformąnieoproccntowanego lae-
dytowania było finansowanie trarsakcji handlowych sp łek z o.o. Przcdmiotem dostaw
miaty być określone produĘ zachodnie, a zysk miał być dzielony między FoZz a laedy-
tobiorcę. W istocie trarsakcje te nigdy nie dochodziĘ do skutloł a bedytobiorca dyspone
wał tanim lcredytem. Innym typcm opcracji, za h re odpowiedzialna była ta irslrtucja był
ransfer dolar w za gnnicę. Kontrolowanym prLez ludzi z nomenklatury podmiotom go-

spodarcryrrr FoZz, wymieniał dewizy na złot wki, le z kolei były lokowane w bankach
(oprocentowanie wkład w wynosiło w wczas ok. 6M0%) i po jakimś czasie zamieniarre

z powrotem na dolary i tnrrsferowate za gnrricą. Było to możliwe przy wcztsnym sdyw-
nym lcursie dolara i wysokim, bo dochodącym do70% oprocentowaniu wkład w pienięŻ-

nych. og łem straty budżetu paristwa wynikle z prowl_dzeniaprzezFo7Ż, tego typu dzia-

łalności gospodarczej szacuje się na ok. l mld dolar u/'.
Afera FoZZ-u, jak to przckonująco pzedstawiają w swojej kiążce Dakou,ski

i Przystawa, byłaby niemożliwa bez milcącej aprobaty elit politycanych wyłłodących się
z Solidarności. Przejawem powięali układu postnomenklaturowego z elitami Solidarności
może być finansowanie przez Darirsza Przyvłieczerskiego, Prezcsa PZH Uniwersal - firmy
powiryanej z FoZZ-em, kampanii wyborczej Lecha Wałęsy, Tadeusza Mazowieckiego,
KLD iUD. Na kampanię prezydencką L. Wałęsy prezes Uniwersalu przekazał l20 mln
zlao,jak widać, zjawisko lvykorzyst1łvania poz7cji polityczrrej do akumulacji kapitafu obję-
ło w r wnym stopniu i elity Solidamości. Pzejawem tych proces w społecanych mogą być
licane afery prywaryacyjne, w h rych zachodąuzasadnione podejrzenia o korupcję, cry
też Pzyqadek sp łki ,,Telegraf'. Sp łka ta została zarejestrowana 28 IX 1990 r. ?rzez
prominentnych działacty Poroanmienia Centrum - Jarosława Kaczy skiego, M. Parchow-
skiego i M. Zatewskiego'|. W momencie rejestracji kapitał załoŻycielski sp łki wynosił 25

mln zł. Wkr tce jednak, w ciągrr nicspetna p ł roku (w tym czasie dw ch z jej załozycieli
zosało urzędnikami Kancelarii Prezydenta)' jej kapitał wzr sł do 2l mld zł. Nasąliło to
w wyniku wylopu wyemitowanych Przez sp łkę akcji przez parlstwowe przedsiębiorshła
i banki - Bank Przemysłowo_Handlowy z Knkowa wni sł około l l mld zl kapitafu, czyli
44 razy więcej niż wynosił kapitał załoeycielski sp łki, natomiast Centrala Handlu Zaga-
nicznego ,,Budimex'' - 5,5 mld zł. Ten nagĘ i gwahowny wzrost kapitafu spÓłki, kt ra

w toku swej dżałalności niczym specjalnym się nie wyr żniła, można wyjaśnić rylko wy-

so ką porycj ą po l ityczn ąjej załoĘciell

'lbiderą s.Ż17.
' Por. Kowłtczvr. Hałdel..., s. 3.

'r Por. Btxorr, ,,Tclcgraf',.., s. I i 5.

'3 Taini...,s. 4; Srłrrszrs, Ebpruja...,s.3.
'' Por. Drrowsrl Prersrłw ą op. cir., s. l42'
'r lbidcm,s. 150.
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' Chciałbym jeszcze dodać, że,wswoim'aĘkute nie przesąd:zry "? osoby w opisy-

wźuych prąypadkach naruszyV ppwo, cTy leŻ dzialaĘ 4odnic z nim. Jest to zadanie dla

sądu, a nie do rozstrZygnięcia w'naukowym aĘkulc. W'swoich roarra'aniach koncentruję

sii jedynie na społ.ci'iych mechanizmach. uwłaszczania nomer*larury - wykorzystywania

(zgoanie lub niezgodnie z prawem) pozrycji polityczrej do akumulacji kapitału.

tl7

kapitalizmu) gdyż (,..) . krajaeh, gbie silna są pozostałości starych feudalnych lub po-

do,bnych wtęit społecznych - jdk np. 'Turcja czy.Egrpt - konlpcja stanowi staĘ, niemal

normalny element funkcjonowania iłutytucji, publicząrch. W nnzych'wąntnkach układ

postkomunisty'czny stanowi pozostałość starego s,ystemy, gęsta siecią powięałi,'skokowo
-ałiększającą 

podatność. aparatu paltstwa na konlpcję', Wad postnomenklaturowy ro&i
systemową aferogenność. A systemowo uwarunkowana korupcja uwazana jest przez bada'

ćry ,o jeden z. gł wnych .powod w uniemoŻliwiających licznyn lłajom Azji, Afryki

i A m e ry k i P o fu d n i-ow ej b u d ow ę now ocz e 8 n e go kap i t alinnuaŻ .

Stabilizacji pozycji nomenklaturowych właścicieli dowodą r wnież badania Jadwigi

Staniszkis. Według tej autorki budowa kapitalizrrru polityczrego w Polsce - systemu

w h rym renta władzy stanowi istotną przesłankę akumulacji kapitalu przechodziła pnez

W fazy4l. W pienłsz.ej fazie obejmującej okres l987-1990 proces ten polegał na transfe-

rze t<apitału z sektora publicznego do prywatnego za pośrednictwem mechanizmu sp łek

nomenklaturowych. Druga faza kapitalizmu politycanego w obesie l990-l99l wiązała się

z uąyskiwaniem uprrywilejowanego dostępu do zr deł taniego finansowania - loedytow.

fundacji, dotacji ministerialnych itp. Trzecia faza kapitaliznu politycznego polega na btr'

dowie lnfrastruktury rynkowej, kt ra trwale fawpryzuje sektor nomenklaturovry gospodar-

ki. Charakterystyczną cechą tej fazy transformacji socjalizmu jest powstawanie hybrydo-

wych form własności' w kt rych ulega zatarciu r żnica między wlasnością panstrvorva.

grupowo_organizacyjną i prywatną. Te hybrydowe formy własności kontrolowane Przez
środowiska byłej PżPR-owskiej nomenklatury dąĄ do ustabilizowania swojej porycji po-

Pr1ez budowę infrastruktury rynkowej, kt ra ma ich uprzywilejowywać. Przejalvami tego

rypu dziala jest wprowadzanie system w licencji i koncesji, fundusz w gwarancji ekspor'

towych, tanich kredyt w itd. Dzięki temu nomenklaturowc podmioty gospodarcze zmniej'

szają stopie ryzyka w dzialalności gospodarczej i podrvyazają stopę zysku. Dzieje się to

ze szkodądta podmiot w gospodarczych z sektora Prywatnego nie posiadającego tego ĘVptl

dojść do układu polifycznego.
Zjawiska zależności między polityką a ekonomią zachodą r wnież w krajach Europy

zachodniej. Tam jednak mechanizm tych proces w jest odmienny, albowiem to rvielkośc

kapitału dlcyduje o zakresie wplywu wywieranego Pnezjego właściciela, kt ry wcześniej

musi przejść przez gęste sito konkurencji ekonomicarej. W systemach post_socjalis_

.tycznych jest natomiast odwrotnie. Tutaj to porycja zajmowana w hierarchii władzy, a rvięc

wielkośĆ sfery wpływ w decyduje o moŻliwościach akumulacji kapitalu.

JeŻeli przedstawione w powyższym artykule tendencje społeczne zdominują proces

przemian społecznych w Polsce, to w dalszej konsekwencji mogą doprowadzic do takich

następsM jak:

- wydłużenie się przejściowego okresu transformacji z takimi jej negarywnymi skut_

kami jak tymczasowość regulacji prawnych, luki i nieścisłośĆ stanowionego praw& umoz_

l iwiająca jego obchodzen ie ;

'l Por. ZvBEnTowtcz' }f uścisku... . s. l24.

'' Por. SrłNszxls, ĘlcmaĘ.. ;, s. 27 l -276: ldcm, Ekpansja..., s. 3.

i O' KonPtrrzie
:t

Pzedstawione przykłady' pokazują żc charakterystyczrrą cechą transformacji gospo_

darczej dokonującej się w Polsce jest urykorzystywanie zar wno piLez bytych funkcjona_

riuszy PZPR, ;ar i etit ,,sotidarności'' Pozycji politycznej zajmowanej w hierarchii władry

do akumulacji kapitału i przekształcania się we właścicieli środk w produkcji.

Proces ien (wykorrystywania polityczrrych wptyrł w w działalności gospodarczej) moŻe

prowadzić do dwojakiego rodzaju następstw. Członkowie hierarchii władry mogą wykor4''

swae swoją pozy;ję potity.'ną tylko do trarrsferu kapitafu. P zniej stając się właścicielami

posrępują ;at typow1 właściciele na wolnym rynhr pozbawieni politycznych urp|nł w.

wPłr^.y poriry.-. zapewniają im jedynie wyjściową tepsą pozycję na rynku, jednakże same

przezsięnie prowadądo zrrriany na ich korzyść reguł wolnorynkowej gospodarki.
' ojmi.nn.tonrekwencje mają micjsce wtedy, gdy ten typ powiga między Pozycją
w hierarchii władry a pozycją na rynku nie zamiera w momcncie przeksaałcenia się czlon_

k w struktury władzy we wiaścicieli, lecz stabilizuje się i ulega dalszej reprodukcji. Samo_

odtwarzanie iię tego systemu powiąza i zateżrrości między sfeą polityczną a gospodarcą

wpĘwa w wczas i *ni.e na ksaałtowanie się regul gry rynkowej, kt ra trwale faworyzuje

nomenklaturorvych kapitalist w (tj. rych, h rzy posiadają wpłyrły lub uczestniczą w spra_

rvowaniu władry). Twierdzenie to moŻna zobrazować odwołując się do analizowanego

prrykładu FoZZ. lstnieją wyrźne r Żnice w warunkach działania właściciela nie mającego

wpiylł w w aparacie ,"łaazy a nomenklaturow go kapitalisry takie wptyłry posiadającego.

Ten pierwszy zaciągając kredy w banku musial liccyć się z wysokim oprocentowaniem

(dochodącym do zo_aox;, nie m gł oczekiwać przełożenia w czasie termin w spłat dłu-

io'' ani ilh częściowego umoruenia. Natomiast nomenklaturowi właściciele posiadający

ipłylry w aparacie władry mogti poprzez np. Fo73 ( inną formą miękkiego finansowania

uiłi rreary ministerialne czy tał. złe kredyty) otrzymy1łać nieoprocentowane kredyty,

p,2ltt.a.Ł terminy ich spłat bez konieczności uiszczania karnych odsetek czy nawet ocze'

kiwae częściowegb i.n umorzenia. To wszystko dzialo się od ręki bez żmudnej procedury

pochlaniające; mnostwo czasu. W por wnaniu ze ałykĘmi właścicielami właściciele no-

menklaturowi działają w tał. miękkim otoczeniu społeczrrym. Dojścia i znajomości .no'

menklaturowego właśiiciela w r żnego tyPu insĘrtucjach publicznych:' uzędzie skarbo_

wym, sądzie, |olicji, banku, ministersŃie itd. stanowiąo jego przewadze nad zwykłym; tj.

poi.ayn.rym'włxcicielem. Te nieformatne powiązania międry sferą gospodarcą a poli'

iyćzną Lt re tworzą miękkie otoczenie nomenktaturowego biznesu prowadzi do pogłębia_

jicej się korupcji aparatu władry. A to, wedlug np. Andrzeja Zybertowic,A, moŻe w istotny

ipośou zahamow.ć budo'"ę społeczeristwa klasowo zr wnoważonego (demokratycdBgo
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- zle prawo z kolei będzic stwarzać warunki do nadużyć i afcr gospodarczych, kt re
popetniać Ędą nie tylko osoby powięarre z aparatcm wladzy, ale i zwykli aferzyści ko-
rzystający z b i e rn ośc i s ko ru m po wane go aparatu panstwowe go;

- to zaś Ędzie wpłyłać na ksaałtowanie się mafijnych struktur społecznych, h rc
przcnikając do oficjalnego Życia politycanego, affiotnie poglębiać będą korupcjogenność
hicrarchii władzy;

- nalcreślone wyżej procesy społeczte Ędą prowadzić do fasadowości instytucji de_
mokratycznych - nomenklaturowi (starzy i nowi) właściciclc, aby zabcąiecryć się przed
częstymi zrrrianami rąd w i fluktuacjami politycanymi w parlamencie, umieszczają o-
ś rodki decyzyjne pon i zej pozi o m u parl amentarno_ministcrialncgo ;

- Ęcie poliĘczne nie Ędzie oparte na więzi typu ideowo-prognmowej, lecz klien_
talnej;

- zanik klasy średniej - w łonie klasy właścicieli wytworą się dwie warstwy: wielcy
włąściciele, kt rzy swoją fortunę zawdzięcają ałiękom z wladzą i drobni właściciele,
kt r.y nic mają tcgo ty?u dojść do układu politycanego.

Jeeeli Po'wyŻsza interpretacja jcst slrszrą to przcmiany społeczrre ?aPoęątkowane
w 1989 roku nie prowadą ani do budowy zr wnoważonego spolccze stwa klasowego
(demokratyczny kapitalizm) ani do kosmetyczrych reform systemu tr jpanowania klaso-
wego (otalitamy komunizm)(. JezelijuŻ uciekać się do historyczrrych analogii, to wylania_
jący.s_ię system 3połeczrry najbardziej Ędzie przypominać rst j parlstw Ameryki Łaciri-
skiej''. Jcżeli natomiast stosować do ewolucji społeczcrtstwa postsocjalistycznego wyide-
alizowaną siatkę pojęciową n-Mmh, to w Polscc ksaałtuje się społeczerlstwo zbliżone do
riuasi-totalitarnego' . W społecze stwie takim wylania się nomenklaturowy układ społecz-
ny łącący wpt1ły polityczre (kt re ?3ws?3 kortcą się na klasie wladc w dysponującą
środkami prrymusu) z dysponowaniem środkami produkcji. W skład tego układu wchodą
zar wno dawni funkcjonariusze PZPR, jak i elity solidarnościowej oporycji. W układzie
tym pozycje zajmowane w hierarchii wladzy warurrkują Pozycję na rynku. obok układu
nomenklaturowego istnieć będą elity polityczre, h rych ponycja polityczrra nie będzie za_

' J. srłxszxls (w poa*hłaniu..., S. l t-32) wylicze pi$ zrndniczych Ńaric między t<saahowanicm się kapita_
lizrru w Europic zrchodnicj a wylaniejącym się porądkiarr połttunurrbtytaryrn W Europic zrchodnicj w dobic
powstrwanir kapitalizrru nastqpilo upowszcchnianic się stounk w rr&ou/rcłt Nrtomirst w knjach poctkomuni-
st}tz''rh zrchodzj pnocc; scgncnucji gospodrrti nr rynck mi$rnrrrodoury'i lo&rlny o odębnych kocaech trrns-
rlcji, sogic zysku a stoPniu ryryka. w tym okrcsic w Europic *hodnu goko upo*-chnile rię wlrsność pryvet-
ną Pod zs gdy w krejectr pos&omunistycalrych powsuj1ey. hybqdorc formy wlrsności, w tn rych zatrru jcst
r aricr pomidzy wlesnoćcią pr}Ąłrtn$ 8rupowŃryrlrizrcyjnl l pts$rcYł Zjrwirkr tc prcrłrdz1 do utcsaałtowenie
lię odniaucj rtruktury społcczrcj - porłłunir oli3rrchii era''qF'so.rrnrruorrj i peuprryzrcji res:ty spolcczcrlstwr
w Eurcpic śtodkorło-rłachodnicj orrz wylonicnir się klsy śrcdrrĘ w spolocaaHrrrh zrcbodnich. omlwirnc proccśy
urrcdiwiĘ w Euręic zacłrodnicj uksarhowuric rię dam&ncji euL'nGnin'Gj o libcntncj idolqii. Nrtomirst
w Europic zrchodnicj oćrodki cryzyjrv ulokowrnc ą po''bBj p.o3l @. Auorke do.trt stl wttitż inną funkcję nrcjonrlimÓrłn w EuroPic zrchodnicj ld@lo3h tl byłl crynnikicm inagrujęym, r w Europic
śtodkołorłłchodnicj jcst dczintąrującym

'' Por. np. StłmszxĘ Ęknuły..., s.27Ł27!i, chrnktrqqfię 3eolcczgtśt'ł lll Jwirtr w ketcgorirch n-Minh
rrożrr zrd.łl w: Nowłx' P^'nzYcKĄ o natuła...,sg. 16l-173.

' uoa6rn;ę.tutrj 
'u 

j pgtz:,tni pog|rd nr crłolucję Ęolcclalsnłe Polsti' wyntorry w: Brzecxewł, Cty up-
dcŁ..
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teżna od powięa ft z Ęciemgospodarczym oraz pojed Wcaktasa właścicieli, h rych po_

Zycja na rynku nie Ędzie zależ:tod powięa zĘciem politycaym. Jednakze dynamika
nomenklaturowego_układu społecacgo Ędzie sPychać te grupy społecane na margines

Ęcia społeczrego''. w takim społeczerlstwie można jcszczc wyr hić pojedyncą klasę
kapła ską oraz klasy nie dysponującc materialnymi środkami społecanymi: obyr.lateli
i bezpośrednich producent w. W społeczclistwie takim nic będzie istnieć wolnorynkowa
gospodarka tyPu zachodniego, lecz nasą)i podzial gospodarki na dwa scgmenty o odmien_
nym stopniu ryzyka i stopic zysku. Segment nomenklaturowy dzięki regulacjom prawno_
polityczrrym (system konccsji, ałolnieri podatkowych, dotacji i zam wieri rądowych ię.)
będzie charakteryzował się niazyrrr stopniem ryzyka gospodarc?'go i więksą zyskowno_
ścią. Natomiast pozanomcnklaturowy segment gospodarki ewoluujący z powodu etatyanu
władty i fiskalizrru w stronę unł. szarej streff będzie się odzrraczać więkz7m stopniem
ryryka podejmowanych deoyzji gospodarcrychi ni8zynr poziomem zysk w. Konsrynrryw-
nącechątakich społecze stw jest brak ktasy średniej - właściciele bowiem w zależności od
tęgo, cTy. zdobędą dojścia do nomcnklaturowego układu społccanego, czy teŻ nie prze.
ksaałcą się albo w wielĘ albo w drobną własność. Zanik klasy średniej i rosnące zr eni-
cowanie społecane nic rokuje zbyt dobze przyszłości dla ustroju demokratyczrego, h ry
wcześniej cry p źniej ulegnie fasadyzacji lub autokratyzacji.
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