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1. Wstęp

Przyjęło się sądzić, że zachodząca transformacja ustrojowa systemu real-
nego socjalizmu jest unikatowym wydarzeniem w historii. Jednakże
transformacje społeczne nie są czymś niezwykĘm - wystarczy wspo-
mnieć choćby o modernizacji Japonii w okresie Meiji czy paristwa tu-
reckiego dokonanej przez Kemala Atattirka . Zadaniem niniej szego ese-
ju jest pr ba por wnania ze sobą system w społecznych Ameryki Pofu-
dniowej w dobie hiszpariskiego kolonializmu i Europy Wschodniej
w okresie radzieckiej dominacji oraz przebie,gu transformacji społecznej
w wybranych krajach leżącychw tych częściach świata: Meksyku i Pol-
sce. Dzięki przeprowadzonej analizie por wnawczej można dostrzec
w wybranych społeczeristwach pewne analogie rozwojowe, kt rych pod-
stawą mogą być podobne mechanizmy społeczne czy podobny typ dzia-
łających czynnik w. W wyniku dokonanego por wnania formułowane
hipotezy o przebiegu transformacji w wyr żnionych krajach zyskają
dodatkowe wsparcie.

* Autor wyraża podziękowania prof. Friedrichowi Katzowi (University of Chicago)
i prof. Leszkowi Nowakowi (Uniwersytet im. A' Mickiewicza) za uwagi do wcześniej-
szej wersji tego artykułu.
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mościowym życia gospodarczego można wyr żnić, doktryny i poglądy
ekonomiczne, kt re dostarczają uzasadnienia d|a działari podejmowa_
nych przez wielkie grupy społeczne.

W kulturze poziom materialny stanowią środki produkcji duchowej,
np. maszyny drukarskie, radio, telewizja itd. Stosunek do nich wyzna-
caa podziaŁ na dwie klasy społeczne: kapłanÓw, kt rzy określają prze_

znaczenie środk w produkcji duchowej' oraz wiernych pozbawionych
tego wpływu. Na poziom instytucjona|ny Ęcia duchowego składają się
organizacje kast kapłarlskich: kościoły, związki pisarzy, organizacje
tw rcze itd. Natomiast poziom metaświadomościowy życia duchowego
tworzą te fragmenty rozpowszechnianych doktryn światopoglądowych,
kt re uzasadniają działania podejmowanę przęz poszczeg lne kasty ka-
płariskie działa .

Dokonany podział zycia społecznego pozwala zatęm wyrlżnić trzy
odrębne i autonomiczne typy podział w klasowych. W zyciu politycz-
nym klasa władc w, dysponując środkami przymusu' powiększa global-
ną sferę wpĘw w, ograniczając autonomię obywateli. W zyciu gospo_

darczym dysponowanie środkami produkcji pozwala klasie właścicieli
maksymalizować produkt dodatkowy kosztem dochod w bezpośrednich
producent w. Natomiast w kulturze monopol dysponowania środkarni
produkcji duchowej pozwala kastom kapłariskim na pogłębianie swego
panowania duchowego i ograniczanie autonomii wiernych. Antagoni-
zmy społeczne oparte na nier wnym dostępie do materialnych środk w
społecznych (przymusu, produkcji i indoktrynacji) w każdej z trzech
dziedzin życia społecznego mają więc autonomiczny charakter. Podzia_
ły klasowe z sąsiednich sfer zycia społecznego mogą je jedynie osłabiać
bądż wzmacniać. Podziały klasowe mogą się tez kumulowa i na przy-
kład jedna i ta sama klasa społeczna, aby powiększy swoją moc spo-
łeczną może przeją dyspozycję środkami przymusu i produkcji bądź
przymusu i produkcji duchowej itd.

Podstawą podziafu społeczerlstw w n_Mmh jest więc dyspozycja ich
materialnymi środkami społecznymi. Na podstawie tego kryterium moż-
na wyr znić społeczeristwa klasowe, w kt rych istniejące klasy są roz-
dzielone oraz społecze stwa supraklasowe, w kt rych podziały klasowe
są skumulowane. Można wyr żnić rozmaite wersje społeczeristwa kla-
sowego w za|ęŻności od tego, kt ra klasa społeczna - władcy, właści-
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Por wnanie to nie będzie opierać się li tylko na zestawianiu fakt w
historyczny ch. Zajego podstawę uznam pewną teorię społeczną - nie-

-Marksowski materializm historyczny (dalej n-Mmh)r. W rozdziale dru-

gim zreferuję więc pewien fragment tej koncepcji - typologię społe_

czeristw, kt ra posłuży za podstawę por wnania. W rozdziale trzecim

przedstawię pewne rozwinięcie tej typologii. w jej świetle - w rozdzia'

]e czwartyrn_ - zinterpretuję strukturę społeczeristwa latynoamerykari_

skiego i wschodnioeuropejskiego' w kolejnym, piątyrn rozdziale przed-

staw1ę interpretacj ę przebiegu transformacj i społeczeristwa meksykari-

skiego po odzyskaniu niepodległości oraz dokonujących się obecnie

przemian społecznych w Polsce. Artykuł ten zamykają wnioski'

2. Zał ożenia te o retyczn e

Nie-Marksowski materializm historyczny zal<łada istnienie trzech odręb-

nych dziedzin życia społecznego: kultury polityki i gospodarki o analo-

giczne1łstrukturze wewnętrznej. Można w nich bowiem wyr znić poziom

*ut.'iulny, insĘtucjonalny i świadomościowy. Na poziomie materialnym

zycia polity 
"rn"go 

wyr żni można środki przymusu. Stosunęk do nich

*yrni"ru podział na dwię zbiorowości ludzkie: klasę władc w, kt ra de_

cyduje o pir"rnu"reniu środkÓw przymusu, orazpozbawioną takich moż_

fwości kiasę obywatelską. Te dwie wielkie zbiorowości ludzkie zorgani-

zowane są w insĘtucje takie, jak: partie polityczne' organizacje społecz-

ne, Stowarzyszenia itp., ktÓre kanalizując społeczne działania grup ludz-

kich, tworzą instytucjonalny poziom polityki. Na poziom świadomościo-

wy życiapolitycznego składają się doktryny ideowe i programy po|itycz-

n.' ki 
'" 

inotywują członk w klas politycznych do wykonywania swo_

ich r l społecznych.
Analogiczną strukturę wewnętrzną posiada życie ekonomiczne. Tutaj

na poziomie materialnym mozna wyr znić środki produkcji, kt re wy-

zniczająpodział na klasę właścicieli oraz bezpośrednich producent w.

lnstytucjonalny wymiar gospodarki tworzą związki zawodowe, organi-

zacje pracodawc w, zrzeszenia konsument w itd' Na poziomie świado-

l Najobszerniejszy wykład tej teorii znajduje się w: Nowak (l99labc)'
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ciele czy kapłani - jest w nim klasą dominującą. W -ramach społe-

cze stw supraklasowych mozna wyr żnić społeczeristwa totalitarne

z podw jną klasą władc w-właścicieli, społecze stwa faszystowskie

' lilusą władc w-kapłan w oraz społecze stwa socjalistyczne z potr jną

klasą władc w-właścicieli-kapłan w Można dodatkowo wyr żnić wie-

le wariant w tych społecze stvł w za|eżności od tego, jaki interes spo_

łeczny jest maksymalizowany, a jaki nie. Wspomnijmy tylko o najwaz-

niejszych możliwościach. W społeczeristwie totalitarnym w wersji eko_

nomicznej maksymalizacja regulacji władczej jest podporządkowana

maksymalizacji zysku. Natomiast w społeczeristwie totalitarnym w wer-

sji politycznej maksyma|izacja zysku podporządkowana jest maksyma_

|izacji regulacj i władczej.
Analogicznie można wyr żnić dwa warianty społeczeristwa, w kt _

rym dochodzi do kumulacji władzy politycznej i duchowej' W społe-

cze stwie teokratycznym interes społeczny przedstawicieli klasy po_

dw jnej kapłan w-władc w polega na maksymalizacjt panowania du-

chowego; w systemie takim maksymalizacja regulacji władczej jest pod-

porządldw ana zatem maksymalizacj i p anowania duchowe go' odwrotnie
j.rt * społeczeristwie faszystowskim, gdzie klasa władc w-kapłan w

wykorzystuje dyspozycję środkami produkcji duchowej do pogłębiania

panowania politycznego.
Jedną z podstawowych kategorii w n_Mmh charakteryzującą trzy

wymienione układy klasowe: ekonomiczny, polityczny i duchowy jest

kategoria ,,stanu r wnowagi społecznej'' (Nowak l99lc, s. 161-l65).

Każdy zę wspomnianych układ w posiada trzy stany czyste: pokoju kla-

sowego' zablrzętl rewolucyjnych i deklasacji. Rozpocznijmy od izolo-

wanego momentu ekonomicznego. Z oczywistych względ w stanem

r wnowagi nie moze w nim być stan zaburze rewolucyjnych, gdyż spo-

k j społeczny, kt rego brak właśnie w okresie rewolucji, jest niezbęd-

nym warunkiem procesu produkcji, a więc i uzyskiwania zysk w przez

właścicieli. Stanem r wnowagi układu ekonomicznego może być zatem

stan pokoju klasowego lub deklasacji. W stanie deklasacji panuje

wprawdzie pok j społeczny, lecz niezaspokojenie potrzeb ekonomicz-

nych bezpośrednich producent w obniża ich wydajność pracy, co po-

średnio przyczynia się do zmniejszenia zysk w właścicieli. W długo-

trwałej perspektywie zatem w warunkach izolowanego układu ekono_

KLASA TRÓJPANUJĄoA

społecze stwo socjalistyczne społecze stwo klasowe

wrłocy-wtłŚclclELE

społeczerlstwo Płotalitarne

wrłŚclctele_wrłocy

społecze stwo E-totalitarne

WŁADcY-KAPŁANl

społecze stwo faszyslowskie

KAPŁANl_WŁADcY

społecze stwo teokratyczne

Rys. l. Typologia społeczelistw w nie-Marksowskim materializmie historycznym
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micznego stanem r wnowagi moze być jedynie stan pokpju klasowego,
kt ry przynosi zaspokojenie podstawowych potrzeb bezpośrednich pro-
ducent w oraz gwarantuje odpowiednią wydajność pracy.

W izolowanym układzie politycznym - w odr znięniu od izolowa_
nego układu ekonomicznego - warunkiem r wnowagi jest stan dekla-
sacji. Wprawdzie w okresie pokoju klasowego panuje spok j społeczny,
co jest warunkiem reprodukcji panowania politycznego, lecz stan ten
uniemozliwia rozszęrzanie regulacji władczej. Możliwe to staje się do-
piero w warunkach deklasacji obywateli. Izolowany układ polityczny
w spos b naturalny dąży zatem do deklasacji obywateli, kt ra umozli-
wia realizację interesu społecznego władzy.

I na koniec scharakteryzujmy układ duchowy. Z oczywistych wzglę_
d w stanem r wnowagi nie może być w nim stan zaburze rewolucyj_
nych. R wnowagę układ ten moze osiągnąć w okręsie pokoju klasowe_
go lub deklasacji' Ponieważ pozbawiona środk w przymusu klasa ka-
płaristwa nie jest w stanie zapobiec buntom duchowym wiemych natu-
ralnym stanem r wnowagi, do kt rego zmierza izolowany układ ducho-
wy, jest ctan pokoju klasowego.

3. Rozwinięcie typologii społecze stw
w nie-Marksowskim materializmie historycznym

Bardziej precyzyjne uchwycenie relacji pomiędzy klasami społecznymi
wymaga dalszego wysubtelnienia przedstawionej typologii społeczetistw.
Zajmiemy się tylko mozliwymi związkami pomiędzy klasami po|itycz-
nymi a ekonomicznymi oraz politycznymi a duchowymi.

Przede wszystkim mozna wyr żnić, dwie wersje społeczeristwa supra-
klasowego: czystą i osłabioną w czystym społeczeristwie
supraklasowym dominująca klasa podw jna posiada monopol dyspono-
wania dwoma typami materialnych środk w społecznych. System taki
składa się z trzech klas: klasy podw jnej, pojedynczej klasy potentat w
i klasy ludowej.

w o słab ionej wersji społeczeristwa supraklasowego kontrola
danej klasy podw jnej nad dwoma dziedzinami życia społecznego nie
jest zupełna, gdyż obok niej występuje klasa społeczna dysponującajed-
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nym z dw ch typ w materialnych środk w społecznych znajdujących
się w posiadaniu klasy podw jnej. Społeczeristwo takie składa się zatem
z czteręch klas społecznych: klasy podw jnej, dw ch klas pojedynczych
i klasy ludowej.

I tak osłabioną wersją społeczeristwa tr jpanowania klasowego
w wariancie politycznym będzie taki system, w kt rym obok klasy tr j-
panującej kontrolującej środki przymusu' produkcji i propagandy moż_
na wyr żnić odrębną klasę kapłariską i właścicieli.

Natomiast społeczetistwęm totalitarnym w wersji słabej będzie
taki systern społeczny, w kt rym obok klasy kumulującej panowanie
ekonomiczne i polityczne występuje odrębna klasa władc w bądź wła_
ścicieli. Mianowicie, w osłabionej wersji społeczeristwa P-totalitamego
obok klasy władc w_właścicieli występuje pojedyncza klasa właścicie_
li. Pod ten typ podpadało społeczeristwo rosyjskię w okesie feudalnym
(Nowak 1991b). W osłabionej wersji społeczeristwa E-totalitarnego
obok właścicieli_władc w istnieje pojedyncza klasa władc w. W społe-
czeristwie tym właściciele przejmuj ączęśÓ sfery regulacji władzy zwią-
zanej b ezp ośredni o z dziedziną pro dukcj i, pełni ąc wobec zatrudnionych
u siebie bezpośrednich producent w zar wno rolę władcy (w pewnym
osłabionym zakesie), jak i właściciela.

W analogiczny spos b można wyr żnić słabe wersje społecze stw,
w kt rym dochodzi do kumulacji panowania politycznego i duchowe-
go' w społeczeristwie tęokratycznym w wersji słabej obok klasy ka-
płan w-władc w istnieje odrębna klasa władc w. W systemie tym ka-
płani przejmują częś sfery regulacji władczej związanej bezpośrednio
z życiem duchowym, pełniąc wobec wiernych r wniez rolę władcy.
Natomiast w osłabionej wersji społeczeristwa faszystowskiego obok
klasy władc w_kapłan w istnieje odrębna klasa kapłariska. W systemie
tym władcy przejmują część sfery regulacji duchowej zwięanej bez-
pośrednio z życiem politycznym, pełniąc wobec obywateli r wnież
społeczną rolę kapłana.

W aparaturze pojęciowej n-Mmh można także wyr żnić dwa podsta-
wowe typy społecze stwa klasowego:,,demokraty czne" i,,autorytame''.

R żnice pomiędzy nimi mozna zobrazowac za pomocą wprowadzo-
nej w poprzednim rozdzia|e kategorii ,'stan r wnowagi społecznej''.
W demokratycznej wersji społeczełistwa klasowego (rozpatruję jego
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zr wnowazoną odmianę, w kt rej pomiędzy trzema pojedynczymi kla-
sami społecznymi: władcami, właścicielami i kapłanami panuje r wno-
waga wpływ w) konflikt społeczny zachodzący pomiędzy władcami
a obywatelami w polityce, właścicielami a bezpośrednimi producentami
w gospodarce otaz kapłanami a wiernymi w kulturze rozvłięywany jest
na drodze ustępstw udzielanych przez klasy ,,wyższe" ,,niższym". W ten
spos b stanem r wnowagi demokratycznego społeczeristwa klasowego
jest stan pokoju społecznego w trzech wyrÓżnionych sferach zycia spo-
łecznego. Ten stan rueczy umacnia r wnież kierunek sojuszy klasowych.
Albowiern władcy interweniuj ąc w ży cie gospodarcze, wspierają bezpo-
średnich producent w w ich sporach z właścicielamiizarazemprzyczy-
niają się do wprowadzenia pokoju klasowego w gospodarce. Właścicie-
le natomiast r wnowazą przewagę władc w wobec obywateli, popiera_
jąc tych ostatnich w ich dążeniach do ograniczeniawładzy. W ten spo-
s b dochodzi do ustanowienia pokoju klasowego w polityce. Pok j kla-
sowy w obu układach: politycznym i ekonomicznym przybliża r wniez
osiągnięcie pokoju społecznego pomiędzy kapłanami i wiernymi w kul-
furze. Ponadto stabilizuj ąco na funkcjonowanię demokratycznego syste_
mu klasowego wpływa klasa kapłariska, kt ra wchodząc w sojusz ze
słabszymi partnerami społecznymi (obywatelarni i bezpośrednimi produ-
centami), wzmacnia ich pozycję wobec silniejszych partner w (władc w
i właścicieli) w wyr żnionych dziedzinach życia społecznęgo' Można
powiedzie , że przybliżenięm demokratycznej wersji społeczeristwa kla_
sowego jest demokracja liberalna, w kt rej każdy ma zagwarantowane
prawo do wolnych wyborÓw i zrzeszania się w partie polityczne, niena-
ruszalność własności i prawo do tworzenia zwięk w zawodowych,
wolność przekonari i wyznania. W takich warunkach społecznych czyn-
niki gł wne stanu społecze stwa przenosząsię z poziomu materialnego
na poziom instytucjonalny; o tym, co się dzieje w ramach tego społe-
cze stwa, decyduj ą zatem r ozw iązania instytucj onalne.

Warto zatem zadac w tym miejscu pytanie o warunki stabilności de-
mokracji liberalnej' W świetle n-Mmh trwałoś tego ustroju polityczne-
go zależy od relacji pomiędzy klasami społecznymi. Im bardziej relacje
te odpowiadają zr wnowazonemu społeczeristwu klasowemu, Ęrn de-
mokracja będzie stabilniejsza, a jej procedury skuteczniejsze.Im bardziej
dane społecze stwo odbiegać będzie od modelu społecze stwa r wno_

WŁADCY-KAPŁANl

spoleczerlstwo faszystowski6

WŁAŚclclELE_WŁADcY

społecze stwo E_totalitarne

KAPŁANl_WŁADcY

społecze stwo teokratyczne

WŁAoCY_WŁAŚclclELE

społecze stwo P-totalitarne

TRÓJPANoWlE

spolecze stwo socjalistyczne

Rys. 2. osłabione wersje społeczeristw supraklasowych w n-Mmh
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wagi klasowej - na przykład pojawiają się w nim supraklasowe struk-

tury społec tyrn bardziej ustr j demokratyczny ulega stopniowej

erozji, bądż noże nawet w og le zaniknąć.
Innym wariantem społeczeirstwa klasowego jest społecze stwo auto-

rytarne. W odr znieniu od społeczefrstwa demokratycznego stanem r w-

nowagi w poszczeg lnych sferach życia publicznego (polityce, gospo_

darce i kulturze) jest stan deklasacji. Przyczynia się do tego kierunek
sojuszy klasowych pomiędzy klasami dysponującymi danym typem

środk w materialnych. Warunkiem trwałego zdeklasowania klasy ludo-

wej przezjedną klasę ciemięzc w (władc w lub/i właścicieli lub/i ka-

płan w) jest stosowanie i wykorzystywanie materialnych środkÓw spo-

łecznych będących w dyspozycji innej klasy ciemiężc w.

W zależności od kierunk w sojuszy klasowych pomiędzy klasami

,,wyższymi'' można wyr żnić wiele subwariant w społeczeristwa auto-

rytarnego. Wymiefrmy tylko te najważniej sze : ekonomiczno-polityczny
i duchowo-polityczny.

W społeczeristwie autorytarnym w wersji ękonomic zno' poli_
ty cżt ej właściciele, aby zdeklasować bezpośrednich producent w,

szukają wsparcia władzy politycznej, kt ra ingeruje w relacje pomiędzy
własnoŚcią a światęm pracy na rzecz tych pierwszych. W społeczeristwię

tym r wnież władcy nie są w stanie samodzielnie zdeklasować obywa_

teli (czyli osiągnąć sw j stan r wnowagi umożliwiający powiększanie

sfery regulacji władczej\, |ecz szukają materialnego wsparcia klasy wła-

ścicieli. Właściciele wspomagają władc w (np. swoimi zasobami eko_

nomicznymi) w ich sporach z obywatelami. W systemie tym stanem

r wnowagi w obu układach jest stan deklasacji, kt ry mozliwy jest dzię-
ki sojuszowi obu klas ciemiężc w2.

2 Trzeba zauważyć, że zjawisko korupcji politycznej nie jest w pełni wyrażalne

w powyższej aparaturze pojęciowej' Czym innym jest bowiem materialne wsparcie wła-

dzy udzielane jej przez klasę właścicieli w konflikcie pomiędzy klasą władc w a klasą

obywatelską niż nielegalne finansowanie kampanii wyborczej określonej partii politycz-

nej w zamian za naprzykład odpowiednie regulacje prawne w gospodarce. Ten ostatni

typ działa zwiększa bowiem szanse zwycięstwa jednych władc w kosztem innych -
oddziafuje zatęm na konkurencję polityczną wewnątrz klasy władc w, a nie na relacje

z inną klasą społeczną' Podobnie udzielona na przykład ,,po znajomości'' koncesja na

prowadzenie działalności gospodarczej czy korzystny kontrakt faworyzuje jednych wła-

ścicieli w ich konkurencji z innymi właścicielami.
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W społeczeristwie autorytarnym w wersji hierokratyczno-
-p o l i ty czn ej władcy, aby zdeklasowa obywateli, szukają material_
nego wsparcia klasy kapłariskiej. Kapłani wspomagają swoim autoryte-
tem władc w w ustabilizowaniu ich panowania politycznego. W zamian
klasa kapła ska otrzymuje wsparcie władzy politycznej pozwalające
zdeklasowa klasę wiernych. W systemie autorytarnym w tej wersji sta_
nem r wnowagi w obu układach jest stan deklasacji, kt ry możliwy jest
dzięki sojuszowi obu klas ciemiężc w.

Innym wariantem społeczeristwa autorytarnego jest wersja p o l i_
ty czno-ekonomiczno-hierokratyczna. W wersji tej po-
szczeg lna klasa ciemiężcÓw, aby zdeklasować większość, potrzebuje

wariant autorlarny w wersji polityczno-
-ekonomiczno-hierokratycznej

Rys. 3. WarianĘ społeczefrstw klasowych
Strzalka dwustronna obrazuje kierunek sojuszy klasowych

wariant demokratyczny

wersja ekonomiczno-polityczna społecze stwa
autorytarnego

weĄa hierokratyczno_polityczna społeczeristwa
autorytarnego
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wsparcia pozostałych dw ch klas ciemiężcÓw. Warunkiem deklasacji

klasy ludowej w jednej sferze życia społeczne3o jest jej deklasacja

w innej.
Warto w tym miejscu się zastanowić, czym r żni się społeczetistwo

autorytarne od supraklasowego (np. totalitarnego czy socjalisĘcznego).

W obu typach społeczefistwa stanem r wnowagi jest stan deklasacji

w wyr żnionych dziedzinach życia społecznego' Jednakże, po pierwsze,

innyjest mechanizm deklasacji klasy ludowej. W społeczefrstwie auto-

rytarnym deklasacja klasy ludowej w jednej dziedzinie życia społeczne-

go -;zti*a jest dzięki wsparciu klasy panującej w innej dziedzinie.

Ńatomiast w społeczeristwie supraklasowym klasa panująca jest w sta-

nie samodzielnie zdeklasować klasę ludową bez konieczności zawieru-

nia dodatkowych sojuszy klasowych. Ponadto w społeczeristwie autory_

tarnym deklasacja ludu przez daną klasę ciemiężc w jest cząstkowa,

gdyź obejmuje tylko jedną sferę zycia społecznego. W społeczeristwie

Juiraklasowym deklasacja rnoże być zupełna i, co za tyln idzie, głęb_

,ru, nu przykład w systemie socjalistycznym jedna klasa tr jpanująca

kontrolilJąc środki przymusu' produkcji i indoktrynacji, może zdeklaso_

wać lud w wymiarze politycznym, ekonomicznym i duchowym naraz.

4. Społecze stwo latynoameryka skie i wschodnioeuropejskie.
Podobie stwair żnice

Stru ktu ra społe cze i1 stwa l atynoamerykan skiego

Dokonajrny zatem z tak zarysowanej perspektywy teoretycznej analizy

struktury społecze stwa latynoamerykariskiego. Ameryka Łaci ska uwa_

żanabyła ża własnośc korony hiszpariskiej r wnorzędną z kr lestwami

Kastylii, Katalorrii, Leonu, Aragonii i innymi prowincjami3. Kr l rządził

"u 
po.no.ą powołanej w 1,524 roku Rady ds. Indii (Consejo de Indias).

Insiytucja ta wobec posiadłości w Ameryce Południowej pełniła funkcje
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ustawodawcze, administracyjne i sądowe. Przedstawiała kr lowi do
aprobaty nazwiska na wszystkie stanowiska polityczne w Nowym Świe-
cie, z wyjątkiem tych, kt re byĘ obsadzane przez samorząd mieszkari-
c w. Przygotowywała wszystkie dekrety i ustawy dotyczące kolonii.
W pierwszym stuleciu swego istnienia instytucja ta wydała około 500
tysięcy zarządze i dekretÓw (Fagg 1977, s. 162). Rozpatrywała apela-
cje od wyrok w sąd w. Cenzurowała wszystkie książki i dokumenty
wysyłane do kolonii. Sprawowała finansową i ekonomiczną kontrolę nad
życiem w koloniach. W tym celu dysponowała wyspecjalizowaną agen-
dą - Domem Handlowym.

Posiadłości hiszpafrskie w Ameryce Południowej podzielone byĘ na
cztery wicekr lestwa: Nowej Hiszpanii ze stolicą w Meksyku, Peru ze
stolicą w Limie, Nowej Grenady ze stolicą w Bogocie oraz La P|aĘ
w I776 roku ze stolicą w Buenos Aires. Wicekr l na swoim terenie był
zastępcą kr la hiszpariskiego. Był dow dcą wojskowym, nadzorował
pob r podatk w oraz zasiadał w sądzie. obsadzał tych urzędnik w
w administracji pafrstwowej' kt rych mianowanie nie było zastrzeżone
dla Rady ds. Indii. Miał władzę gospodarczą- zakladał nowe miasta,
nadzorował roboty uzyteczności publicznej oraz pełnił funkcję obroricy
Indian przed nadmierną eksploatacją latyfundyst w.

Wicekr lestwa były podzielone na audiencj e oraz p łautonomiczne
kapitanie generalne, kt re bezpośrednio podlegały Madrytowi. W struk_
turze administracji kolonialnej wydzielonych było l0 audiencji i 4 kapi-
tanie generalne.

Audiencje podzielone były na prowincje, na kt rych czele stał guber_

nator. Do jego zada należał pob r podatk w oraz pomoc Kościołowi
w nawracaniu Indian. Zgodnie z prawem hiszpariskim ludnoś Ameryki
Łaci skiej składała się z dw ch społeczności: hiszpariskiej i india skiej.
Do społeczności indiariskiej nalezeli Indianie, do hiszpariskiej - reszta
ludności łącznie z niewolnikami i mieszaricami. Hiszpariskiemu guber_

natorowi podlegaĘ municypia - administracyjne okręgi zamieszkane
przez ludnoś hiszpariską. Natomiast indiariskie wsp lnoty wiejskie pod-
Iegały urzędnikowi zwanemu corregidorem, kt ry z kolei podlegał gu-
bernatorowi. Na terenach, gdzie przeważała ludność indiariska, funkcję
tę pełnił z kolei sam gubernator, natomiast tam gdzie ludności indiari_
skiej było niewiele, corregidor podlegał urzędnikom municypalnym.

49

3 W tym paragrafie opieram się na: Alba (l97z), s.69'72, Bailey, Nasatir (l969)'

s. 169-186, iagg(19'17), s. 155-171, Foster (1956), s.62-65, Jones (1975), s' l8-21'

Kirkpatrick (l939), s. 2Ż-34, Rippy (l958), s. 63-69, Sarfatti (l966)' Szemiliski

(1977ab), s. l3-17, Thomas (1956), s. 85-101.
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W Nowym Świecie, zgodnie z porozumieniem zawartym przęz wła-

dze hiszpariskie z papiezem, Kości ł katolicki podlegał paristwu (Fagg

I9'77, s. l7Ż-l74). Rada ds. Indii zatwierdzała nominacje na biskup w
i arcybiskup w; stanowiska te w innych pafrstwach byĘ obsadzane przez

papieża. Paristwo pełniło funkcję pośrednika pomiędzy hierarchią du_

tt'o*ną w Nowym Świecie i Starym Świecie. W związku z tym Żaden

duchowny nie m gł wyruszyć do Ameryki Pofudniowej bez zezvło|enia

kr lewskiego. Kr l, a w jego zastępstwie wicekr l, wznaczał granice die-

cezji i mianował biskup w oraz proboszcz6w. Władze kontrolowały ko-

respondencję instytucji koŚcielnych: listy opat w i biskup w w Nowym

Świecie wysyłane do ich odpowiednik w w Sewilli bądź Madrycie byĘ
kontrolowane ptzez Radę ds. Indii, kt ra pośredniczyła w kontaktach po-

między arcybiskupem Meksyku a papieżem. Wyrazem dominacji władzy
politycznej nad duchową była wymagana zgoda Rady na ogłaszanie

w koloniach wszelkich bulli papieskich. Jak stwierdza historyk M. Sarfatti:

Kościoł w hiszpariskiej Ameryce stał się w ten spos b integralną częścią

syst5mu wladzy. Posiadł on, to prawda, specjalne przywileje bycia,,pa -

stwem w pafistwie'' w zamian za udzielenie duchowej legitymizacji wła-

dzy krola w Nowym Świecie (Sarfatti l966, s. 16).

Władza pa stwowa, ze swej strony, zobowiązywała się wspomagać

Kości ł finansowo i pomagać w nawracaniu tubylc w, pobierała w jego

imieniu podatek kościelny (dziesięcinę) oraz wspomagała finansowo
instytucje prowadzon e pruez duchowieristwo katolickie.

Pafistwo sprawowało kontrolę ekonomiczną nad życiem kolonii (por.

Sarfatti, s. 16-20). Jej konsekwencją był duży stopiefr fiskalizmu:

Korona hiszpa ska ciągnęła prywatne zyski z Nowego Świata. Quinto,
czyli jedna piąta wszystkich metali szlachetnych należała do kr la. Po-

siadał on wielkie połacie gruntow ornych jako bezpośredni ich właści-

cie| oraz wszystkie znajdujące się na nich trzody i plony' Rtęć, proch

strzelniczy, karty do gry, loterie, s l, pieprz, śnieg i l d przynoszone

z g r dla chłodzenia napoj w w mieścię Meksyku i Limie - wszystko

to było monopolem kr lewskim (Bailey, Nasatir l969' s. 2l0).

Rada ds. Indii dysponowała wyspecjalizowaną instytucją - Domem
Handlowym w Sewilli, kt ry kontrolował handel pomiędzy kolonią
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a metropolią oraz nakładał i ściągał podatki (zob. np' Sarfatti 1966,
s. 18; Hoberman l99l, s. 183-214). Do najważniejszych należaĘ: au-
eria - podatek nakładany na kupc w, kiedy ich towary opuszczaĘ Se-
willą almojarifazgo - podatek nakładany na towary sprowadzane
(7$%) i wysyłane (z,5%) do kolonii, alcabala - podatek nakładany na
transakcje handlowe. Dom Handlowy wydawał licencje na handel z Hi-
spanoamęryką rejestrował statki, towary kupc w i pasażer w udających
się do Nowego Świata.

Szczeg lnie biurokratycznej kontroli poddano handel transatlantycki
(Hoberman l991, s' 214-223). Dorn Handlowy ustalił, że tylko dwa por-
ty hiszpariskie - Kadyks i Sewilla - będą portami wywozowymi,
a Vera Cruz i Porto Bello portami wwozowymi. Towary winny być wy-
syłane statkami hiszpariskimi, kt rę z obawy przed piratami winny pły_
ną we flotyllach konwojowanychprzezhiszpariskie okęty.Raz do roku
wyruszały dwie flotylle - jedna kierowała się do Vera Cruz, wioząc
towary do Nowej Hiszpanii, druga do Porto Bello - kt re przeładowy-
wano i drogą morską z Panamy transportowano do Limy. W Buenos
Aires nie mozna było zamawiać towar w bezpośrednio z Hiszpanii,lecz
za pośrednictwem stolicy Peru. Wskutek tego ceny towar w podnosiły
się ośmiokrotnie, a podrÓż z Hiszpanii do Buenos Aires trwała dwa lata.
Nic dziwne go, że opłacalna była kontrabanda - w XVIII wieku stano_
wiła 50% legalnie wwożonych towar w. Począwszy od l765 roku ta
szczeg łowa reglamentacja handlu była stopniowo znoszona aż do pra-
wie jego całkowitej liberalizacji w 1796 roku (Farias, |965, s. l5l-l69).
Kr lewska biurokracja w Ameryce Łaciriskiej, dysponująca siłami przy_
musu oraz sprawująca kontrolę nad innymi aspektami życia społeczne-
go' moze zostać uznana za klasę władc w, kt ra nie była w pełni samo-
dzielna w swoich poczynaniach, \ecz uzalężniona od hiszpat'rskiej rne-
tropolii.

D-gą co do znaczenia siłą w społeczeristwie latynoameryka skim
był Kości ł katolickia. KościÓł w Ameryce wypełniał misję cywilizacyj-
ną: prowadził szpitale, przytułki, sieroci ce, szkoły parafialne, średnie

a W tym paragrafie opieram się na: Alba (1972), s' 75_8l, Bailey, Nasatir (1969),
s.203-217, Jones (1975), s.2l-24,Fagg(1977), s. l7l-185, Foster(1956), s, t04-120,
Szemiriski (1977), s.22-25, Thomas (1956), s. l3t-138.
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i uniwersytety, kt ra spleciona byłaz klasowymi aspektami działalności
tej insfytucji polegającymi na utrwalaniu i pogłębianiu panowania du-
chowego hierarchii kościelnej nad rzeszami wiernych. Juz w |5Ż2 roku
do Nowego Świata przybyli funkcjonariusze inkwizycji. W l570 roku k l
hiszpariski Filip II wydał dekret o ustanowieniu inkwizycji w Nowym
Świecie' W łm samym roku taki trybunał powstał w Limie, a w 157l
roku w Meksyku. W 16l0 roku kolejny trybunał został założony w Car-
tagenie. oficjalnym celem inkwizycji było utrzymywanie czystości wia-
ry i obrona przed herezją. W tym celu instytucja ta dysponowała takimi
karami jak grzywny, pokuta, chłosta, praca na galerach, banicja oraz
spalenie na stosie. Podczas działania inkwizycji w latach 1570-l820 try_
bunaĘ tej instytucji prowadziły około 6000 dochodzeri, kt re zakoirczy-
ły się spaleniem na stosie 71 os b (30 w Limie, a 41 w Meksyku) (Fagg
1977, s. l81). Stosunkowo niewielka liczba ofiar była wynikiem sku_
tecznej działalności prewencyjnej inkwizytor w InsĘtucja ta posfugi-
wała się indeksem ksiagzakazanych sporządzonym w Rzymie i w Hisz-
panii. Na listę tę trafiały ksiązki napisane przez żyd w, mahometan
i prtiGstant w oraz dzieła filozof w oświecenia traktujące o władzy
ludu. Ksiązek tych nie wolno było sprzedawać, czytać' drukować w ko_
loniach ani oczywiście przywozić. Kontrolę sprawowały nie tylko wy-
specjalizowane agendy Kościoła, |ecz cała organizacja kościelna:

Biskupi i księza pomagali inkwizycji, nadzorując pilnie lekturę swoich
parafian. Agenci Kościoła mieli prawo wchodzić do prywatnych dom w,
wypytywać załogę o ładunek statku, rozglądać się za wszelkimi przemy-
canymi książkami i dokumentami oraz kontrolowa towar księgarni
w miastach Nowego Świata (Bailey, Nasatir l969, s. 2l5).

Hierarchia Kościoła katolickiego była nie tylko dysponentem środ-
k w produkcji duchowej, lecz r wniez największym właścicielem ziem-
skim na kontynencie:

W niekt rych częściach Nowego Świata r żne instytucje kościelne sku_
piały w swych rękach, jeśli liczyć razem wszystkie posiadłości, przeszło
połowę gruntow uprawnych' Ziemie otrzymywano drogą zapis w, dar w,

hipoteki i dziesięcin, kt re były pobierane w bydle lub w areale. Z tych
majątk w arcybiskupi otrzymywali wynagrodzenie r wne wicekr lowi
(Bailey, Nasatir 1969, s. 215).
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Kości ł, dysponując kapitałem, był r wnież najpotężniejszym bankie-
rem na kontynencie, u kt rego zadłużonabyła większoś właścicieli (Sze_
miriski |977b, s. 44). o skali zgromadzonych przez Kości ł bogactw
świadczy fakt, że w wicek lestwie Nowej Hiszpanii polityka finansowa
Kościoła zdolna była spowodować zgubne skutki makrospołeczne:

Większość właścicieli ziemskich była zadłużona u Kościoła, największe_
go bankiera i lichwiarza Nowej Hiszpanii. Taka sytuacja powodowała,
że nie mozna było zapobiec głodom. Wielkie głody z lat t759-t760,
l77l-1772, 1785-1786 czy |795-l't96 wywoływały wł częgostwo,
ucieczkę do miast, zwiększony brak siły roboczej na wsi, bezrobocie
w g rnictwie wskutek braku zwierząt i upadku wartości pieniądza (Sze-
mi ski 19'77b, s.40).

Można więc wysunąÓ twierdzenie, że hierarchia kościelna w Amery-
ce Południowej dysponując zar wno środkami produkcji, jak i środkami
indoktrynacj i duchowej, była klasą podw jną kapłan w-właścicieli.

Ukształtowana w Ameryce Południowej struktura własnościowa go_
spodarki była wypadkową instytucji przeniesionych po podboju ko.'ty-
nentu przez Hiszpan w, z P łwyspu Iberyjskiego , otaz form władania
ziemią wykształconych w prekolumbijskich społecznościach Indian
Mezoamerykis. Podbijając w trakcie rekonkwisty ziemie opanowane
przezMaur w, korona nadawała biorącej udział w wojnie szlaihcie zie-
mię wraz z tytułami. Ten sam model postępowania, uznając nowo od-
kryĘ kontynent za własnoś korony hiszpariskiej, zastosowano w Ame-
ryce Południowej. Ponieważ problemem w Nowym Świecie był brak siły
roboczej, pr bowano temu zaradzić, wprowadzając po raz pierwszy
w 

-1503 
roku na Hispanioli encomiendę _ system pracy przymoro*.j,

kt ry p zniej został rozpowszechniony w innych, podbitych przezHisz-
pan w, częściach kontynentu południowoamerykariskiego: 

-

Pod względem prawnym encomienda miała być instyfucją powołaną
w celu łagodnej hispanizacji Indian' Jej ważnącechąbyło oficjalne przy-
dzielenie określon ej grupy Indian uprzywilej owanym hisąpanikim kolo_

J W tym paragrafie opieram się na: Alba (1972), s. 8l-89; Bailey, Nasatir (1969),
s. 186-201; Fagg (1977), s. r85-20r, 250,26r; Foster (1956), s. 6l-l-04; Frank (1979);
Gibson (l96fl; Semo (l993); Szęmiriski (|977a), s. 30-35; Thomas (l956), s. l00_ll0.



Krzysztof BrzechczYn

nistom. Obdarowani' nazywani encomenderos, mieli otrzymywa Ębut
i pracę odprzydzielonych im Indian. Zkolei Indianie, chociaz odpowie-

dzialni za świa<]czenie trybutu i pracy w trakcie podlegania obowiązkom

encomiendy, uznawani by\i za wolne jednostki z tej przyczyny, że nie

byli oni przedmiotem własności swoich encomenderos. Prawnie zagwa'

rantowana wolność Indian decydowała o r żnicy pomiędzy encomiendą

a niewolnictwem oraz pomiędzy encomiendą a pozostałymi formami
feudalnej własności. Nadanie Indian w ramach encomiendy nie oznacza-

ło nadania ziemi, prawnej władzy nad grupą Indian czy innych typ w
feudalnej zwierzchno ś ci' E n c o m i en da naĘadała na hiszpafrskich koloni -

st w obowiązek chrześcijafrskiej opieki nad powierzoną grupą Indian,

umozliwiała korzystanie z ich pracy, |ecz dany encomendero nie dyspo-

nował prawami własności do niej. Encomienda była per se niewymie-
nialna i niedziedziczna, obejmująca gwarancję tak dalece, jak pozwalaĘ
na to warunki nadania. W przypadku vacatu encomienda obejmująca pra-

wo do pracy i trybutu Indian wracała do monarchy, kt ry m gł zostawic
Indian pod władzą administracji kr lewskiej lub ponownie nadać ich no_

wy:n encontenderos (Gibson 1964, s. 58).

Warto podkreślić, ze nadanie encomiendy nie było r wnoznacznę
z nadaniem ziemi (mercedes de tierras). Z reguły korona starała się unie-
mozliwić kumulowanie w bliskim sąsiedztwie własności zieml i enco'
miendy' W praktyce nie za:wsze było to możliwe. Zdobywca Meksyku,
Hernando Cortez, otrzymał tytuł Markiza Doliny oaxaca wraz z 25 ty-
siącami mil kwadratowych zierni i osiadłymi na 22 białymi osadnika_

mi i 115 tysiącami Indian. Zwycięzca Imperium Ink w, Francisco Piz-
zaro, otrzymał tytuł Markiza Podboju wraz z ziemiązamieszkanąprzez
100 tysięcy Indian. Ten rnodel był powielany naniższych stopniach hie-

rarchii społecznej - zwycięscy dowÓdcy wojskowi przydziel'ali grunty

swoim zołnierzom.
Encomiendą nie była jedyną formą przymusowej pracy Indian.

Opr cz niej znano wprowadzony w 1549 roktt repartimiento de trabaio.
Był to system rotacyjnej, częściowo odpłatnej pracy świadczonej przez
Indian na rzecz dobra publicznego lub mającej dlafi znaczenie. Z tego

tez względu Indianie w ramach repartimiento zatrudniani byli przy ro-
botach publicznych, budowie kościoł w i budynk w uzyteczności pu_

blicznej, w latyfundiach i kopalniach (Gibson, 1964, s. ŻŻ4)' Praca wy-
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konywana przez Indian była oparta na umowie pomiędzy urzędnikiem
paristwowym- corregidorem - a właścicielem' Na jej mocy:

Poszczeg lne indiariskie osiedla musiały delegować określony odsetek
robotnik w. Te, kt re z określonych powod w nie mogły dostarczyć zą-
danej ilości siły roboczej, były karane; Indianie pracujący w ramach tego
systemu musieli kupować od właścicieli kopalh żywność, kokę do żucia
i nawet świece, kt re używali w kopalniach. Do XVIil wieku l/, Indian
w Peru, '/o w Nowej Hiszpanii, '/, w Chile i tlrrw Paragwaju i Rio de la
Plata objęta była tym systemem pracy przymusowej (AIba 1972, s. 84).

Inną formą ekonomicznej eksploatacji Indian opartej na politycznym
przymusie było repartimiento de miercancias polegającę na przymuso-
wym wykupie przez Indian, zwykle po zawyżonej cenie, z rąk corregi-
d o r a artykuł w manufakturowych i rzemi e ś lni czy ch'

Mozna powiedzieć, ze po podboju Meksyku spontanicznie wyłonił się
system E-totalitamy w wersji osłabionej. W systemie łm grupę encomen-
deros można utozsamia ć z klasąpodw jną właścicieli-władc w (osłabio-
nych). Społeczny sens systemu pracy przymusowej polegał zatem na re-
zygnacji przez władzę polityczną z pewnych sfer regulacji. Cesja ta cry-
niona przez władzę na rzęcz właścicieli umozliwiła tym ostatnim zdomi_
nowanie społecznego życia bezpośrednich producent w. Jednakze osła-
bione społeczeristwo E_totalitarne było osłabionym totalitaryzmem w po-
dw jnym (społecznym) sensie. Przede wszystkim potęga podw jnej kla_
sy właśc icieli-władc w zagt ażała interes om po litycznym klasy władc w :

jej odłamowi metropolitalnemu i prowincjonalnemu, kt ry za wszelką
cenę starał się odzyska utracony teren społeczny, czyli ogranicryć zakres
regulacji politycznej klasy właścicieli_władc w Ponadto nadmierna eks_
plo atacj a bezpo średnich producent w uniemo ż|iw iała r ea|izacj ę interesu
społecznego (maksymalizacji panowania duchowego) drugiej klasy po-
dw jnej społeczeristwa meksykariskiego: kapłan w-właścicieli. Kości ł
wywierając wpływ na władzę polityczną starał się łagodzić skutki r ż-
nych form pracy przymusowej stosowanych przez właścicieli. Przedmio-
tem rywalizacji supraklasowej w XVI i XVII wieku pomiędzy władzą
polityczną a klasą właścicieli-władc w (osłabionych) bvł rozmiary i za-
sięg encomiendy. Rywa|izacja ta wypełniła dzieje relacji społecznych po-
między tymi klasami społecznymi we wspomnianym okresie.
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zwierciedlona w tym' że korona zatrymała dla siebie prawo okeślania
wielkości Ębutu. W ten spos b relacja Indianin_wiceks l_encomendero
zastąpiła relację pomiędzy Indianinem a encomendero. Proces ten osiągnął
kulminację w miesieniu prawa encomendera do bezpośredniego pobiera_
nia Ębutu, co przekształciło go w zwykłego rentiera (Semo 1993, s. L26).

W Meksyku repartimiento de trabajo nakładał na Indian obowiązek
odpracowania trzech tygodni w r znych porach roku. Przez pierwsze
trzy dziesięciolecia od wprowadzenia systemu pracy przymusowej od-
setek dorosłych zdolnych do pracy mężczyzn, powoływanych z danej
wsi w sezonie sencilla trwającym od listopada do kwietnia wynosił oko_
ło lo/o, a w okesie dobla trwającym od maja do pażdziernika wzrastał
do2% (Gibson 1964, s. 23l)' Było to r wne około 6,3% rocznego cza-
su pracy Indian (Borah 1951, s. 35-36). Po epidemii roku 1575 niedob r
siły roboczej spowodował, że wicekr l podni sł pob r do pracy: 5o/o

populacji musiało świadczyć pracę na rzecz Hiszpan w w sezonie sen-
cilla i 8% w okesie dobla (Gibson 1964, s. 232). O miejscu pracy decy-
dowali urzędnicy hiszpariscy, jueces repartidores. Czas podr zy, kt ry
niekiedy był r wny czasowi pracy' nie był wliczany do zapłaty' Pomimo
sukcesywnego wzrostu płac Indian, jak zauważa A. Frank:

Element przymusu odzwierciedlał się w płacy repartimiento: wynajęcie
pracownika na wolnym rynku kosztowało dwa razy więcej niż wynosiła
płaca w ramach repartimiento (...) Chociaż zasadapodaży i popytu dzia_
łała, to przy tej samej dysĘbucji własności i dochodu płaca osiągnęła-
by wyŻszy poziom, gdyby zabraKo cech przymusu obecnych podczas jej
naboru (Frank 1979, s. 26).

W latach 1601 i 1609 wprowadzono nowe regulacje jeszczebardziej
korzystne dla Indian. Jueces repartidores zostali zastąpieni przez comi-
sarios de alquileres, kt rych zadaniem było nadzorować stosunki pracy,
rozpatrywać skargi oraz życzenia Indian mających prawo wybierać so_
bie pracodawcę. Indianie mieli obowiązek pracy' lecz system odg rnego
przydziału pracodawcy został zastąpiony systemem oddolnym. Reformy
te były przygotowaniem zupełnego zniesienia pracy przymusowej, kt _

re w Nowej Hiszpanii nastąpiło w 163Ż roku. Jednakże prawie do korica
okresu kolonialnego repartimiento stosowano do pracy w kopalniach
i przy robotach publicznych.
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Władza polityczna od początku ustanowienia panowania hiszpa skie-

go w Meksyku starała się ograniczyć stosowanie systemu pracy przy-

i',,.rsowej. w sza roku korona, legalizując nadawanie e.ncomiendy

w Nowej Hiszpanii, określiła, że dany encomendero nie powinien otrzy-

mac wiicej nił roo Indian. Po ustabilizowaniu kr lewskiej administra_

cji * Ńo*ej Hiszpanii - w latach 1528-1530 została ustanowiona

p"i".'r"u auiiencia w tej prowincji - władza starała się ograniczyć

)wierzchnic two encomeid"ro' nad Indianami. W pierwszej połowie lat

3o. XVI wieku została wprowadzona instytucj a corregimiento. Kr llew'

scy urzędni cy - corregidorzy - rnieli ustalać wielkość trybutu płaco-

ne}o przęz Indian oraz nadzorować stosowanie prawa przez encomen-

de-ros'wobec Indian i Kościoła. Po roku 1536 urzędnicy kr lewscy okre_

ślali rodzaj prac, do jakich można uzywać Indian: właŚciciele nie mogli

zatrudniać Indian w kopalniach, przy wypasie bydła, budowie dom w

przęznaczonych na sprżedaŻ ani wypożyczać czy wynajmować indiari-

't 
i.; .iły roboczej innym encomenderos. W 1542 roku kr l ogłosił Nowe

Prawo dla kolonii, kt re całkowicie znosiło system encomiendy. Jednak_

że wśkutek oporu właścicieli - w Peru doszło do otwartego powstania'

a w Nowej Hiszpanii właściciele pisali petycje i protesty do administra-

cji krolewikiej - prawo to nigdy nie weszło w Życie (Hanke 1966, s.

ot_os). Władża probowała ograniczyć rozmiary pracy przymusowej,

zaprzestając nadawać hiszpariskirn właścicielom nowych Indian. w 1548

rolu 
"osiało 

zniesione niewolnictwo Indian, lecz Indianie wzięci do nie-

woli w trakcie buntu mogli być nadal obracani w niewolnikÓw. Kr lew-

skie zarząd zenie z 1549 roku znosiło obowiązek darmowej pracy Indian

w ramach encomiendy. odtąd Indianie zobowiązani byli tylko do skła_

dania danin i płacenia podatku w pieniądzu. Pod koniec XVI wieku ko-

rona wprowadziła płatną pracę przymusową określając wielkoś płacy

dla Indian. W następujący spos b proces ten opisuje Semo:

Encomienda, tak jak powstała na początku, okazywała się w praktyce

osobistą relacją pomiędzy indiariskim robotnikiem a encomendero. Ko-
rona użyła całej_swoj ej potęgi, aby zlikwidować tę osobistą za|eżność.

w 1536 roku, a szczeg lnie w 1542, zniosła przymusowąpracę świad-

czoną encomendero i wprowadziła na to miejsce repartimiento, zgod-

nie z kt rym sam encomendero musiał uzyskać pozwolenie, aby użyć

pracy Indian nadanych mu w encomiendzie. Ta tendencja została od-
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Ostatecznie system encomiendo oraz inne formy pracy przymusoweJ

zostały zniesione w latach I7l8-l72l, repartimiento de miercancias
w roku 1786, a niewolnictwo po zdobyciu przez hiszpafrskie kolonie nie-
podległości. Nie zmieniło to jednak połozenia ludności indiariskiej, ktÓ-

ra przekształciła się w peon w - zadłużonych u latyfundyst w chło_

pÓw spłacających swe długi pracą. Mozna więc powiedzieć, że choć

w okresie kolonialnym panowanie polityczne właścicieli nad Indianami

ulegało sukcesywnemu osłabieniu' to nadal klasa właścicieli dominowa-

ła społecznie nad podlegającym im bezpośrednim producentom. Latyfun-
dysta wobec bezpośrednich producent w pełnił społeczną funkcję właści_

ciela oraz - korzystając z pewnych prerogatyw władzy politycznej -
władcy.

Społeczefrstwo latynoameryka/rskie było społeczeristwem supraklaso-
wym z dwoma klasami podw jnymi: właścicielami-(osłabionymi)wład-
cami i kapłanami-właścicielami oraz pojedynczą klasą władc w, kt ra
dzięki zalezności od metropolitalnej władzy w Hiszpanii podporządko_

wała sobie te dwie klasy społeczne. Dominacja klasy władc w przeja-

wiała tię w tym, że ani kapłani-właściciele, ani właściciele_(osłabieni)-
władcy nie mogli realizowa swego interesu społecznego (panowania

duchowego i maksymalizacji zysku) bez wsparcia wladzy politycznej,
kt re było udzielane za cenę wzrostu kontroli politycznej nad zyciem
społecznym.

Struktura społeczenstwa wschodnioeu ropejskiego

W Europie Wschodniej system realnego socjalizmu został narzucony siłą
w latach 1939-l948. W historii tej części konĘnentu już wcześniej wy-
stępowały supraklasowe struktury społeczne. Za takie mozna uznać sys_

tem tr jwładzy w pa stwie zakonnym w XIII-XVI wieku (Brzechczyn
1993), system folwarczno-pa szczyżniany powstały w XVI-XVII wie-
ku (por. Brzechczyn 1998b, skrÓcona wersja I997a) czy ustroje auto_

rytarne w okresie międzywojennym. Jednakże znaczne przyspieszenie
formowania Się skumulowanych podziałÓw społecznych nastąpiło
w wyniku podporządkowania sobie wszystkich kraj w Europy Wschod-
niej przez Związek Radziecki. Jego konsekwencją było zdobycie wła-
dzy przez partię komunisĘczną,kt ra upafrstwowiła kluczowe gałęzie
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przemysfu, wprowadziła światopoglądowy monopol marksizmu oraz po-
przęz masowe represje i terror zlikwidowała swobody obywatelskie (por.
np. Drygalski, Kwaśniewski 1992; Kersten 1988; Paczkowski 1995;
Wandycz 1995). W okresie stalinowskim (1948-1956) panowanie partii
komunistycznej w społeczefistwach wschodnioeuropej skich osiągnęło
największe rozmiary. Aparat partyjny kontrolował życie polityczne, go-
spodarkę i kulturę. Realny socjalizm można zatem interpretować jako
system tr jwładzy, w kt rym klasa panująca pełni funkcje władzy, wła-
ściciela i kapłana.

Najsilniejszy op r przeciwko narzuconemu w Europie Wschodniej
systemowi realnego socjalizmu miał miejsce w Polsce. o priorytecie
Polski w procesie wychodzenia z socjalizmu zadecydowaĘ pewne struk-
turalne właściwości społeczeristwa polskiego. W Polsce nigdy bowiem
nie ukształtował się czysty system tr jwładzy, gdyż obok klasy tr jpa-
nuj ącej występowała poj edync za klasa kapłariska oraz klasa właścicieli
(drobnych). W taki Zapewne spos b nalezałoby interpretować istnienie
w Polsce silnego Kościoła katolickiego oraz prywatnego rolnic tula i rzę-
miosła. Można zatem stwierdzić, że system tr jpanowania klasowego
w Polsce był układem społecznym w wersji osłabionej.

Po buncie poznariskim w czerwcu 1956 roku partia komunistyczna
zmuszona była pogodzić się ze światopoglądowym wpływem Kościo_
ła katolickiego oraz uznać istnienie prywatnego rolnictwa. Po grudniu
l970 roku władza komunistycznauznała ekonomiczne aspiracje spo_
łecze stwa - program budowy tzw' II Polski był w jakiejś mierze
opaęzną pr bą zaspokojenia ekonomicznych potrzeb społecze stwa
polskiego. W największym jednak stopniu podstawy systemu zostały
naruszone ptzez rcwolucję Solidarności w 1980 roku. Powstał w w_
czas naprawdę masowy niezależny obieg informacji, zaczęło się for-
mować niezależne życie polityczne oraz podjęto pr bę decentralizacji
gospodarki. Proces budowy zr wnoważonego społeczeristwa klasowe-
go został zahamowany przez wprowadzenie stanu wojennego w 1981
roku. osiem |atp źniej, w 1989 roku rozmowy przy okrągłym Stole,
poprzedzone falą strajk w w maju i sierpniu l988 roku, zainicjowały
transformację systemu, kt ra ma znacznie głębszy charakter niż
wszystkie poprzednie ustępstwa władzy komunistycznej wymuszane
przez niezależne ruchy społeczne.
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Proba porownania

Widzimy więc, ze systemy społeczne w Europie Wschodniej i Ameryce
Łacifrskiej były systemarni supraklasowymi. W Europie Wschodniej real-
ny socjalizm był systemem trÓjpanowania klasoweBo, W kt rym jedna
klasa dysponowała środkami produkcji, przęmocy i produkcji duchowej.
W polskim wariancie socjalizmu należałoby wspomniec o istnieniu po_
jedynczej klasy kapłafiskiej (Kościoł katolicki) oraz o klasie drobnych
właścicieli (chłopstwo i rzemieślnicy). Skumulowane, cho w rnniej_
szym stopniu, podziały klasowe występowaĘ r wnież w Ameryce Ła-
cit'rskiej. W społeczeristwie tym obok pojedynczej klasy władcow wy-
stępowały dwie klasy podw jne: właścicieli-(osłabionych)władc w oraz
kapłan w_właścicieli. Dodajmy wreszcie, ze społeczerłstwa w obu regio-
nach świata były zależne od zewnętrznych decydent w: Ameryka Ła_
cifrska od Hiszpanii, a Europa Wschodnia od Związku Radzieckiego,
kt re to paristwa aktywnie przyczynlły się do powstania supraklasowych
struktur społecznych w uzaleznionych od siebie krajach.

Rys. 4. Strukfura społeczetistwa meksykanskiego w okresie kolonialnym i społecze stwa
polskiego w okresie realnego socjalizmu

5. Pzebieg transformacji

Na przykładzie historii Meksyku i Polski scharakteryzujmy zatęm w za-
kładanych kategoriach teoretycznych przemiany społeczne w Ameryce
Łaciriskiej i Europie Wschodniej'

Obalenie hiszpa skiego panowania w Meksyku

W historii walki o nieg9{te.s|9śc Meksyku (l808_1824) wsp łwystępo_
wały dwa nurty: kreolski (elitarny) i metyiki 1plebejśki) ' Wyrazając
rzecz w terminach n-Mmh, konsekwencj ą działai nuju .iitu.nego zdo-
minowanego przez ludność kreolską było przeks ztałcęnięzaleznego spo-łecze stwa supraklasowego w społetzeristrvo niepodleg łe przy zachowa-
niu. supraklasowych układ w społecznych : właścicie'ii riyrvieraj ącyctryłły* na życie polityczne i włiścicieli_kapłan w. Konsekwen cjądzia-łali 

.nurtu plebejskiego._zdo.min9wanego przez ludność metyską było,opr cz zdobycia niepodległości, przefształcenie społecr.rrstwa supra-
klasowego w klasowe, co wiązało się z pozbawieniem Kościoła mająt-k w-,-a latyfundyst w - wpływ w politycznych.

Wydarzeniem rozpoczynającym wojnę o n-iepodległoŚć Meksyku by-
ł.u i!P-:"*ia o wymus?onej iezygnacjiz tronu hiszpariskiego Ferdynan-
da VIII, kt ra dotarła 

_do 
stolicy-Nowej Hiszpanii w tipci t 808 roku.W odpowiedzi na nią Kreole wysunęli postulat niepodległości poparty

przez doty chczasowego.wicekr la Iturrigarayę. Jego postawa spowodo-
wała reakcję Ąalist ą kt rzy aresztowa-li *i..L.oTu i po'oroły. h przy-w dc w. ruchu niepodległościowego. Władza zwolennik w Hiszpanii
utrzymała sięprzez dwa lata. w 1810 roku wybucr'ło untyt'i'"pariskie
powstanie ludności indiariskiej i metyskiej, kt re w r"..i. 

"g..niczonejlokalnie partyzantki przetrwało dziesięć lat. Poniewaz rewolti była skie-rowana przeciwko wielkim właścicielom pochodzenia kreolskiego, bylioni zmuszeni zaniechać. rvalki o niepod_ległość Meksyku i popieraćzwięki.z Hiszpanią. Wyjściem z sytuacji oiazał'ię Lo*|.'is zawar-ty pomiędzy dow dcą wojskowym Augustinem lturuirae'a przywodca-
mi tlącego się jeszcze ruchu p-owstancZego. Jego rezultatem było ogło-szęnie 24 Iutego l821 roku w Iquala deklLacji -o 

niepodległosci tut.Lry-kY' To::Ł'tajy z og lnego zamieszania politycznego, dotychczasowy

-Tl":k' ' 
Iturbirde, po przejęciu całkowitej kontroli;J k; , ogłosił

slę cesarzem nowego paristwa. Po jego detronizacji w 1824 ioku uchwa_
lono łonstyfu cj ę, ktÓra zakoirczyłi iro.., formoiłania rię niepool.gł.-go Meksyku.
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TRÓJPANowlE

struktura spolecze stwa polskiegostruktura społecze stwa meksyka skiego

,.^:-Y 
tym paragrafie opieram się na: Anna (l985); Katz (l98 ); Łepkowski (l977ab)(1986); Sinkin (1979).



62 Krzysztof Brzechczyn

Zdobycie niepodległości przez Meksyk oznaczało przede wszystkim
wymianę składu osobowego klasy władc w. Stanowiska w administra-
cji paristwowej dotąd zastrzeżone dla p łwyspiarzy staĘ się dostępne dla
Kreol w. Nastąpiło r wniez zwiększenie sfery wpływ w rneksykariskiej
klasy władc w - pęwne decyzje (wojsko, polityka zagraniczna itd.)
zastrzeżone dla władc w metropolitalnych znalazły się w gestii władzy
lokalnej (por. Brzechczyn 1987). Jednakze pod innymi względami struk-
tura społeczna pozostała bez zmian. Nadal Kości ł był dysponentem
środk w produkcji duchowej i własności, kt ry:

Przetrzymał chłopsko-indianską rebelię drugiego dziesięciolecia XIX wie-
ku i w ostatecznym rachunku wyszedł na niepodległości bardzo dobrze.
Zachował, a nawet powiększył swe dobra (w jego rękach znajdowało się
ponad 2l' ziem uprawnych), utrzymał sądowe i podatkowe przywileje, po-
został wielkim bankierem i lichwiarzem' W wyniku zniesienia tzw. patro-

natu kr lewskiego (kontrola nominacji nawyższe stanowiska w hierarchii
duchownej) Kości ł uzyskał zupełną niezalezność od władz świeckich.
Nie.zwykle zamożni ksiązęta Kościoła, w większości Hiszpanie, ,,przeja-
dall' dwie trzeciejego dochod *. (...) Kości ł (podobnie jak armia) był
paristwem w pa stwie, a ściślej: - stanowił pa stwo dominujące nad ofi-
cjalnym paristwem świeckim. Wielce wymowny jest fakt następujący: bi-
skup Meksyku otrzymywał roczne uposazenie prawie czterokrotnie Wż-
sze od pensji prezydenta republiki (Łepkowski 1977, s. 285)'

Instytucja ta nawet utrwaliła swoje wpłylvy w strukturze społecznej'
doprowadzając do uchwalenia w konstytucji, że katolicyzm jest religią
paristwową.

Nie uległa zmianie struktura własnościowa w gospodarce meksyka -

skiej, kt ra reprezentowała agramy typ ekonomii. Dominowały w niej
wielkie gospodarstwa rolne - hacjendy. Hacendados, czyli wielcy laty-
fundyści' uza|eżniając od siebie lokalną władzę, pełnili (pośrednio bądz
bezpośrednio, dysponuj ąc,,prywatnymi'' siłami zbrojnymi) wobec za|eż-
nego od siebie chłopstwa społeczną rolę właściciela i władzy. Jak opisu-
je to R. Sinkin:

Siła każdego ltlcendado zależała od dw ch czynnik w: wielkości pro_

dukcji hacjendy i rozmiar w prywatnej armii. Oba te czynniki wymaga-
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Ę dysponowania wielkimi ilościami ludzkiej pracy. W związku z tym
każdy hacendado był potencjalnym wrogiem swojego sąsiada, poniewaz
każdy dĘył do maksymalizacji liczby ludzi sfużących pod jego rozka-
zami i obszar w kontrolowanej przez siebie ziemi (sinkin 1979, s. 95).

Reasumując tę część rozważafi, można stwierdzić, ze społeczeristwo
meksykarłskie po odzyskaniu niepodległości było nadal społeczeristrvem
supraklasowym. W strukturze społecznej tego kraju da siĘ wyr znić kla_
sę kapłan w-właścicieli oraz właścicieli_władc w (osłabionych). W po-
r wnaniu z okresem kolonialnym, gdzie siła metropolitalnej klasy włao_
c w była tak wielka, że umożliwiała sukcesywne osłabiani. po'yiii *łu_
ścicieli-władc w, w okresie bezpośrednio po zdobyciu niepodległości
pojawił się trend odwrotny: osłabianie pozycji czystej władry polity.'-
nej. TendencjatabyŁa wynikiem wzrostu potęgi społecznej t<tasy wła_
ścicieli-władc w, kt ra przeciwstawiała się centraliz acji włidzy. Podsta-
wą klasową systemu określanego mianem caudillaje ukształtowanego
w latach 1824-1854 była kurnulacja własności i władzy przez latytr:n-
dyst w przekształcających się w nieosłabioną juz łlasqp;dwo.jną'

Siła układ w supraklasowych była tak wielka, ze uniemozliwiła funk-
cjonowanie wprowadzonego po oderwaniu się od Hiszpanii i gwaranto-
wanego przez konstytucję ustroju demokratycznego. Kraj pogrązał się
w anarchii, a system polityczny wstrząsany był licznyrni buntami i zama-
chami stanu. Tylko w dwuletnim okresie 1838_l840 doliczono się 30 bun_
t w i rebelii. W ciągu dwudziesfu lat od odzyskania niepodległości czter_
dziestokrotnie zmieniali się szefowie paristwa, zkt rycl.ttylko dw ch od-
dało władzę pokojowo. W latach 1821-l855 roku czierdziestopięciokot_
nie zmieniały się rządy, a pięciokrotnie proklamowano nowe k'onstyrucje.
Fałszowanie wybor w samorządowych i og lnokrajowych byio po_
wszechną praktyką. Dowodem Ęzysu meksykariskiej pa stwowości była
przęgrana wojna z USA (1846-1848), w wyniku kt rej kaj ten stracił 5 i%
swego terytorium. Nic dziwnego, że paristwo to nazywano ,,chorym
człowiekiem'' Ameryki (Łepkowski 1986, s. 222;Sinkin 1979, s.5).

osłabienie struktur supraklasowych przyniosły dopiero, tak je można
interpretować, reformy Benito Juaręza w latach 18}5_l857. Z jednej
strony ograniczenie kompetencji sąd w kościelnych, wprowadzenie wol-
ności prasy i nałożenie na Kości ł obowiązku bezpłatnego udzielania sa-
krament w i poch wku os b ubogich zmniejszyło społ czną władzę tej
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nariuszy aparatu partyjno-paristwowego oraz pełnić funkcj e legitymiza_
cji władzy' Procesy te zostały jednakze zapoczątkowane grubo wcześniej
(Zybertowicz 1994). Juz bowiem w latach 70. ekipa Gierka w swojej
propagandzie odwoływała się raczej do koncepcji ideowo-moral_
nej j edn o śc i narodu niż do ideologii walki klas i koncepcji pari-
stwa dyktatury proletariatu. Przemiany ideologiczne, o kt rych mowa,
zostały znacznie przyspieszone w okresie stanu wojennego. W wczas to
ekipa W. Jaruzelskiego w swojej retoryce posługiwała się argumentacją
pafrstwowotw rczą: pojęciem kultu paristwa jako najwyższego dobra
narodu i poszanowania wobęc prawa stanu wojennego (narzuconego
skądinąd w nielegalny spos b nawet w świetle PRl-owskiego systemu
prawnego). odbudowa pluralizrnu światopoglądowego sprawia więc, ze
istniejący po l989 roku system społeczny trudno dłużej nazywać syste-
mem tr jpanowania klasowego.

Najwazniejsze przemiany - powstawanie w miejsce starych, supra-
klasowych, nowych autorytarnych struktur społecznych - kt re w dfuz-
szej perspektywie mogą zaważyć, na przyszłej ewolucji społeczeristwa
polskiego, zachodząbowiem na styku gospodarki paristwowej i dawne-
go aparatu partyjno-pa stwowego oraz Kościoła katolickiego i kształtu_
jącego się demokatycznego ustroju politycznego.

W sferze gospodarczej znikĘ wszelkie, wynikające z ideologicznych
żr deł, bariery w rozwoju prywatnej przedsiębiorczości. Jednakże na
kształtowanie się prywatnej własności po l989 roku wywarła piętno struk_
tura systemu socjalistycznego, w kt rej gospodarka była podporządkowa_
na interesom politycznym władzy. Umożliwiła ona funkcjonariuszom
PZPR i członkom aparatu administracyjnego zajęcie uprzywilejowanej
pozycji w wyłaniającym się nowym systemie gospodarczym. w tych ka_
tegoriach należałoby interpretowa ć tzw, uwłaszczenie nomenklafu ry, czy -
li proces społeczny definiowany jako ,,transfonnacje aktualnych politycz-
nych przywilej w wynikających z miejsca w administracyjnej hierarchii
aparatu władzy w kapitał ekonomiczny'' (Strzałkowski l994, s. 349).

W sferze politycznej nastąpiło pełne odbudowanie pluralizmu poli-
tyczno-ideowego połączone z demokratyzacją ustroju politycznego.
odbyło to się z jednej strony przęz wprowadzenie demokratycznych
procedur do partii komunistycznej (kt ra tymczasem powr ciła do uzy-
wanej przez komunist w na początku XX wieku nazwy 

',socjaldemokra-
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instytucji. w 1856 roku ustawa M' Lerdy wystawiła na sprzedaż dobra

ziemski! Kościoła oraz organizacji, stowarzysze i innych zgromadzeń

cywilnych. W rezultacie tych reform podw jna klasa kapłan w-właści-

cieli została przckształcona w pojedyncząklasę kapłariską. W tym okręsie

zapoczątkowane zostały przemiany polityczne osłabiające system caudil'

hje: zrefonnowano armĘ, ustanowiono podporządkowane rządowi fede-

.uln.Inu siĘ policyjne oraz wprowadzono unitamy ustrÓj pafistwa.

Ukształtowany w drugiej połowie XIX wieku ustr j społeczno_poli-

tyczny, na czele ktorego stał Porfirio Dtaz, rozpatrywać można w kate-

goriactr systemu autorytarnego w wersji polityczno-ekonomiczno-hiero-

irutyrrnći. W okresię swego panowania Diaz zakoilczył długotrwały

tonitikt iKoś.ioł.* oraz zyskał poparcie wielkich latyfundyst w, kto-

rzy w zamianza poparcie wywŁaszczania wsp lnot indiafrkich z użytko-

wanej przez nie źiemi zrezygnowali z odgrywania samodzielnej roli po-

litycznej. Przyniosło to niespotykaną w historii politycznej Meksyku

xix *iet u długotrwałą stabilizację panowania władzy politycznej oku-

pioną jedną rosnącą po|aryzacją ekonomiczną społeczefrstwa _ jedną

, prrj"ryniewolucji-1910 roku. Kiedy Meksyk uzyskał niepodległość,

około 4O%o uprawnej ziemi w centralnych i południowych regionach

kraju nalezało ao indiaRstich wsp lnot. Kiedy upadał rcżim Dtaza

* iqto roku, tylko 5% grunt w ziemi uprawnej znajdowało się w rękach

indiariskiego chłopstwa7. W okresie poprzedzającym rewolucję 1910

roku latyfiindyści iiemscy stanowiąc 1% populacji, skupiali w swoich

rękach 85o/o ziemi uprawnej Meksyku.

tJpadek realnego sociatizmu w Europie Wschodniei

Upadek socjalizmu w Europie Wschodniej zanalizuję na przykładzie
potsti 

- kiaju, w kt rym op r wobec systemu socjalistycznego przy-

brał największe formy i kt ry pierwszy zainicjował proces przemian

w Europie Środkowej w 1989 roku.
po t-qsg roku nastąpił całkowity upadek światopoglądowego mono-

polu PZPR. Marksizm przestał by światopoglądem większości funkcjo-

7 Katz (1986), s. 48.
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cji''), a z drugiej przez absorpcję opozycyjnych elit politycznych przez
oficjalne struktury władzy (Brzechczyn 1997c,l998a' s' 53-64)' Zjavłi'
skiem nowyrn w sferze politycznej jest powstawanie tzw. paristwa wy-
znaniowego, polegające na wzrastającym udziale Kościoła katolickiego
w życiu panstwowym. obecność ta zasadza się na wzrastającyrn wpĘ-
wie duchowym hierarchii katolickiej wywieranym na wywodzące się
z obozu solidarnościowego partie prawicowe. Przedstawię zatem te dwa
r wnolegle zachodzące procesy społeczne.

Aby w pełni zrozumieć osobliwości powstawania kapitalizmu na dro-
dze uwłasz czenia nomenklatury, na|eżałoby najpierw krÓtko scharakte-
ryzować standardową ścieżkę powstawania prywatnej własności i dopie-
ro z nią por wna ściezkę nomenklaturową. W standardowej ściezce
formowania się własności typowy właściciel musi spełnić dwa podsta-

wowe kryteria. Pierwszym z nichjest posiadanie własnego kapitału nie-
zbędnego do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Tyl-
ko ten, kt ry pokona tę przeszkodę - potrzebne pieniądze zaoszczędzi,
pożyczy od znajomych, wygra na loterii itd. - może rczpocząć własną
działllność gospodarczą. Drugim takim kryterium jest umiejętnoŚć pro-
w adzenia gry go spod ar czej, czyli pos iadania odpowiednich kwali fi kacj i
i predyspozycji: nabytych lub wrodzonych. Dalsze mnozenie bogactwa
zależy bowiem od zdolności właściciela do inwestowania, odwagi do
podejmowania ryzyka, a w koficu i szczęścia. To decyduje o tym, czy
właściciel nie zbankrutuje od razu, czy będzie tylko podtrzymywał sw j
stan posiadania, czy też mnożyl majątek i z drobnego przekształci się
w średniego, a p zniej w wielkiego właścicięla.

Nomenklaturowa ściezka powstawania kapitalizmu w por wnaniu ze
standardową wykazuje wielę osobliwości. Po pierwsze, wywodzący się
z 

',notaenklatury'' 
właŚciciele mieli ułatwiony start. Po l989 roku część

członk w aparatu partyjno-paIistwowego dzięki wpływom politycznym
stała się dysponentami paristwowych środk w produkcji, nie dokonując
przy tym żadnych (bądź minimalnych, nieproporcjonalnych do wielko-
ści zawłaszczonego majątku) wkład w finansowych. Po drugie' nomen-
klaturowi właściciele na og ł nie spełniają drugiego warunku, co decydu-
je o głęboko patologicznym charaktęrzę nomenklaturowej formy włas-
ności. Albowiem właściciel włączając się do gry na wolnyrn rynku, na
własnych błędach uczy się prowadzenia działalności gospodarczej. Pod
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grożbąstraty finansowej uczy się podejmować trafne decyzje gospodar-
cze, a przynag|any konkurencją zmuszony jest podejmować ryzyko in-
westycyjne. Właścicięl nomenklaturowy nie musi rozwijać tych umie-
jętności, gdyż w całej swojej działalności gospodarczej zaleŻy od pari-
stwa i od zvłiązk w z sektorem publicznym. Konsekwencją niejawnych
związk w porniędzy polityką a gospodarką są reprodukujące się mecha-
nizmy korupcjogenne8.

Na podstawie dość licznych notatek prasowych oraz opracowa na_

ukowych można sobie wyrobić pojęcie o mechanizmie funkcjonowania
sp łek nomenklaturowych (Tittenbrun 1992, s. 14Ż-|63)' Udziałowca-
mi tych sp łek były osoby pochodzące z kręgu aparatu władzy, kt re
angażując minimalne środki finansowe, stawali się faktycznymi dyspo_
nentami składnik w majątku paristwowego9. Dana sp łka wchodząc
w porozumienie z danym przedsiębiorstwem paristwowym, przechwy-
tywała w formie dzierżawy bądż przekazu własności pewne składniki
majątku paristwowego _ pomies zczęnia biurowe, magazynowe, wiedzę,
linie technologiczne itd. Sp łka nomenklaturowa specjalizując się w tej
samej co macierzyste przedsiębiorstwo dziedzinie produkcji, przejmo_
wała część jego zam wieri i klient w, a więc i zysk w. Przewaznie jed-
nak sp łki nonrenklaturowe nie miały charakteru produkcyjnego, |ecz
pośredniczący. W wczas ich zyski opierały się na pośrednictwie pomię_
dzy jednostkarni gospodarki uspołe cznionej, kt re poprzednio utrzymy-
wały ze sobą bezpośrednie kontakty handlowe. Sp łki nomenklaturowe
były więc formą transferu kapitału z sektora paristwowego do prywatne_
go. Transfer taki byłby niemożliwy, gdyby dokonujące go osoby nie
dysponowały wr'ywami politycznymi zapewniającymi temu procesowi
stabilność i b ezpiecze stwo.

Proces ten na masową skalę zachodził w latach 1988-1991. Według
raportu NIK_u w samym tylko okresie od l I do 15 XI 1989 powstało

8 Por. analizę w: Frydman, Murphy, Rapaczyriski (l996)' s. 9-ll, oraz argumentację
Wildsteina (2000), s. 88-109.

9 Analiza Słomczytiskiego i Shabad (|997,s. |72-177) wskazuje, żezamianapozycji
politycznej na kapitał ekonomiczny w największym stopniu objęła warstwę średniego
szczębla zarządzania. Autorzy definiują tę grupę jako osoby, pełniące funkcje kierowni-
czę w zakladach pracy, kt rym podlegało co najmniej 25 os b lub kt re posiadały pod-
władnych, kt rym podlegali inni pracownicy'
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1539 sp łek nomenklaturowych (Skarżyriski 1990).. og łem w l989
roku w Polsce działało 3000 tego typu inicjaĘw. Udziałowcarni tych
sp łek były osoby wywodzące się z niższych i śre dnich szczebli aparatu
partyjno_pairstwowego. Wspomniany raport NIK-u potwierdza tezę
o masowym udziale członk w hierarchii władzy w tego typu przedsię-
wzięciach: w skład zarząd w 1539 przebadanych spÓłek wchodziło 703

dyrektor w przedsiębiorstw, 304 kierownik w i gł wnych księgowych,
580 prezes w sp łek, 80 działaczy i funkcjonariuszy PZPR, 57 prezy-
dent w i naczelnik w miast, 9 wojewod w lub ich zastępc q 38 dy-
rektor w wydział w urzęd w wojewÓdzkich (Skarzyriski 1990).

Transfer kapitału dokonywany z sektora publicznego do prywatnego
odbywał się r wniez na drodze afer gospodarczych i działafi niezgod-
nych z prawem. Klasycznym przykładem tej drogi powstawania kapita-
lizmu może być historia Funduszu obsługi Zadłużenia Zagranicznego
(Dakowski, Przystawa l99Ż;Łoś, ZybertowiczŻ00l, s. l65-l72), kt ry
działał w latach 1989-1991. oficjalnym celem FoZZ-u było gromadze-
n i e środk w fi nans owych pr zeznaczonych na ob słu gę zadłużenia zagr a-

niczhtgo oraz gospodarowanie tymi środkami' W związku z tym insty-
tucja ta miała szerokie uprawnienia: mogła nabywać akcje i obligacje
przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, by udziałowcem sp łek
oraz przeprowadzac operacje finansowe i handlowe w kraju i za grani-
cą. Członkami Rady Nadzorczej FoZZ-u były osoby bezpośrednio od-
powiedzialne za stan finans w paristwa: dw ch wiceministr w finansow,
prezes i wiceprezes NBĘ był wicepremier oraz dyrektor Departamentu
Zagranicznego Ministerstwa Finans w.

W toku dwuletniej działalnościFoZZ-u budzęt paristwa wypłacał mu
setki milion w dolar w na wykup polskiego zadłużęnia na wt rnym
rynku dług w Poniewaz zgodnie z prawem międzynarodowym i zavłie-
ranymi przez Polskę umowami działania takie były nielegalne, FOZZ
otrzymywane z budżetu paristwa pieniądze przekazywał firmantom -zachodnim bankom, kt re w imieniu FoZZ-u miały prowadzi nielegal-
ne operacje finansowe. Jednakze brak prawidłowo prowadzonej przez
fundusz księgowości sprawia, że roz|iczenie otrzymanych z budzetu
paristwa pieniędzy jest niewykonalne, a rzekomo wykupywane przezf:n-
mantÓw weksle polskich dług w do tej pory nie wr ciły do dłuznika'
czyli Skarbu Paristwa.
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Prawdziwym celem tej instytucji było finansowanie rozwoju nomen_
klaturowego, a więc powiązanego z aparatem władzy sektora w polskiej
gospodarce. Raport NIK-u opisywał pewien przypadek, gdzie F)ZZ
przekazywał duże kwoty pieniężne pewnemu podstawionemu bankowi
w Londynie, kt ry w jego imieniu miał prowadzić operacje finansowe
na wt rnym rynku dług w. Bank ten z kolei swoim przedstawicielem
uczynił sp łkę PTIA (Polish Trade and Invęstment Associates), kt ra
w ten spos b otrzymała znaczne kwoty pieniężne na rozpoczęcie włas-
nej działalności gospod,arczej. Raport NIK_u dodaje, że ,,sp łka ta
w momencie założenia nie posiadała żadnego kapitafu założycielskiego''
(Dakowski, Przystawa 1992, s. 150). Jego autorzy nie mają racji, gdyż ka_
pitałem założycielskim tej sp łki była wysoka pozycjajej udziałowc w
w hierarchi i władzy (Departame nt Zagr aniczny Mini sterstwa Finans w).

Innym przejawem działalności gosp odarczej FoZZ-u
było kredytowanię nomenklaturowych podrniot w gospodarczych. Jak
stwierdza raport NIK_u, instytucja ta udzielała nie oprocentowanych kre_
dyt w nomenklaturowym sp łkom, często odraczała terminy płatności,
nie naliczaj ąc karnych od setek, or az umarzała spłaty zalegly ch kedyt w.
W pewnym przedziale czasu fundusz udzielił 14 kredyt w siedmiu kra_
jowym kontrahentom w wysokości 43,4 mld zł. Zwr cono mu 39 mld
zł, czyli 90% pożyczonej sumy. Inną formą nie oprocentowanego kre_
dytowania było finansowanie transakcji handlowych sp łek z o.o.Przed-
miotem dostaw miały by określone produkty zachodnie, a zysk miał
być dzielony pomiędzy FUZZ i kredytobiorcę. W istocie transakcje te
nigdy nie dochodziły do skutku, a kredytobiorca dysponował tanim kre-
dytem. Innym typem operacji, zaktore odpowiedzialna była ta instytu_
cja, był transfer dolarÓw za granicę. Wybranym partnerom gospodar_
czym FOZZ wymieniał dewizy na złot wki, te z kolei były lokowane
w bankach (oprocentowanie wkład w wynosiło w wczas w Polsce oko-
ło 60-70%) i po pewnym czasie zamieniane z powrotem na dolary
i transferowanę za granicę. og łem straty budżetu paristwa wynikłe
z prow adzenia przez F ozz tego typu działalności gospodarczej szacuj e
się na około l mld dolar w (ibid., s.247).

Uwłaszczenie nomenklatury byłoby niemożliwę bez milczącej apro_
baty elit politycznych wywodzących się z Solidarności. Przejawem po-
więa układu nomenklaturowego moze być finansowan ie przez nomen_
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klaturowe podmioty gospodarcze kampanii prezyd.enckiej poliĘk w
wywodzących się z Solidarności: T. Mazowieckiego i L. Wałęsy (Ko-
walczyk l99l, s. 3). Rowniez wśr d elit obozu solidarnościowego za-

chodzi proces wykorzystywania pozycji politycznej do akumulacji kapi-
tału i przekształcania się w prywatnych właścicieli (szerzej o tym:

Brzechczyn 1997c\. Jednakze w por wnaniu z uwłaszczeniem byłej no-
menklatury proces ten zachodzi na mniejszą skalę, a wpływy społeczne
ob z Solidarności zawdzięcza innym źr dłom.

osobliwości nomenklaturowej ściezki powstawania kapitalizmu spra-
wiają że powiązania pomiędzy pozycją w hierarchii władzy a pozycją
na rynku nie zamierają w momencie przekształcenia się członk w struk-
tury władzy we właścicieli, |ecz stabilizują się i ulegają dalszej repro_

dukcji. Samoodtwarzanie się systemu powiązari i zależności pomiędzy
sferą polityczną a gospodarczą wpływa w wczas na kształtowanie się
reguł gry rynkowej, ktÓre trwale faworyzują nomenklaturowych kapita_
list w (tj. tych, ktorzy mają wpływy lub uczestniczą w sprawowaniu
władzy), oraz hamuje proces standardowego powstawania własności.
Doninacja układu autorytarnego łączącego wpływy polityczne i gospo-
darcze spowoduje takie ncgatywne konsekwencje społeczne, jak:

. wydłuzenie się przejściowego okesu transformacji z takimi jej nega-
tywnymi skutkami, jak tymczasowość regulacji prawnych, luki i nie-
ścisłość stanowionego prawa umożliwiająca jego obchodzenie;

. złe prawo będzie z kolei stwarzać warunki do naduzy i afer gospo-
darczych, kt re popełnia będą nie tylko osoby powiązane z aparatem
władzy, ale i zwykli aferzyści korzystający z bierności skorumpowa_
nego aparatu paristwowego;

. to zaś będzię wpływać na kształtowanie się mafrjnych struktur spo-
łecznych, kt re przenikając do oficjalnego życia politycznego, zwrot_
nie będą pogłębiać korupcjogenność hierarchii władzy;

. nakreślone wyżej procesy społeczne będą prowadzi do fasadowości
instytucji demokratycznych: nomenklaturowi (starzy i nowi) właści_
ciele, aby zabezpieczyć się przed częstymi zmianami rząd6w i fluktua-
cjami politycznymi w parlamencie, będą umieszcza ośrodki decyzyj-
ne ponizej poziomu parlamentarno-ministerialnego;

. życie polityczne nie będzie oparte na więzi typu ideowo-programowej,
lecz klientalnej;
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. zanik klasy średniej; klasa właścicieli podzieli się na dwie warstwy:
wielkich właścicieli zawdzięczających swoją fortunę związkom zwła-
dzą i drobnych właścicieli nie posiadających tego typu dojść do ukła_
du politycznego.

Drugim elementem charakterystycznym dla okresu transformacji
w Polsce są zjawiska zachodzące pomiędzy sferą duchową życia spo-
łecznego a polityczną. Ponieważ z wyjątkiem nielicznych, wytażanych
w eseistycznej formie ujęć (Stanosz |991, |993 oraz Nowak l998) ta
delikatna z natury materia nie została jeszcze w Polsce poddana głęb_
szym badaniom empirycznym i analizom teoretycznym, to, co przedsta-
wię, ma charakter jedynie wstępnej konceptualizacji' ktorej zadaniem
jest bardziej zdanie sobie sprawy z działających mechanizm w społecz-
nych niż przedstawienie w pełni uzasadnionych empirycznie twierdzeri.

Jak juz wspomniano, w strukturze życia politycznego można wyr ż-
nić trzy poziomy: materialny, insĘtucjonalny i ideowy' Do funkcjono-
wania partii potrzebne jest dysponowanie pewnymi środkami material-
nymi: lokalami partyjnymi, telefonami, faksami, salami wykładowymi
itp. Konieczne j est dysponowanie struktur ą organizacyjną obejmuj ącą
swym zasięgiem całe terytorium kraju i wszystkie środowiska społecz_
ne. Wreszcię konieczne jest sformułowanie programu politycznego ad-
resowanego do elektoratu.

W Polsce odtworzenie życia politycznego następowało na tych trzech
poziomach jednocześnie. Brak dękomunizacji i lustracji spowodował, ze
od razu na starcie wywodząca się z PZPR partia socjaldemokratyczna
dysponowała olbrzymiąprzewagąnad wywodzącymi się z obozu Soli-
darności partiami prawicowymi. Dysponowała ona bowiem majątkiem
po PZPR wprawdzie znacznie uszczuplonym, ale i tak gwarantującym
przewagę nad jakąkolwiek partią prawicową rozbudowaną strukturą
organizacyjną obejmującącały kraj i programem ideowym. Do tego na-
leży dodać zwięki z nomenklaturowym biznesem zapewniające finan_
sowe wsparcie w kampaniach wyborczych oraz zagraniczną pomoc fi-
nansową od KPZR.

Tego wszystkiego pozbawione byĘ partie prawicowe. Dlatego też ich
naturalnym sojusznikiem stał się KościÓł katolicki dysponujący budyn_
kami umożliwiającymi odbywanie spotka , wykład w i prelekcji, roz_
budowaną strukturą parafialną kt rą mozna wykorzystać w rozpo-
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łecze stwa obywatelskiego jest fakt, że hierarchowie Kościoła pełnią
funkcję mediatora w konfliktach pomiędzy grupami ludności a lokalną
władzą samorządową (często z inicjatywy tejże władzv). Dzięki temu
Kości ł katolicki stwarza wrażenie instytucji quasi-paristwowej. Umac-
nia się wskutek tego jego panowanie duchowe nad, tzeszami wiernych
oraz wzrasta jego przewaga nad innymi związkami wyznaniowymi (Ko-
ściołami protestanckimi czy Kościołem prawosławnym), kt re z racji
małej liczby wiernych nie mogą wywiera takiego wpływu na władzę
paristwową (Ramet l99l, s. 260-26I iŻ66).

Reasumując tę część tozvłażan, trzeba stwierdzić, że rozpad tr jwła-
dzy w Polsce nie prowadzi do wyłonienia się społeczeristwa zr wnowa-
żonego klasowo, |ecz zapoczątkował kształtowanie się dw ch układ w
autokratycznych. Jeden z nich tworzy się na styku własności i władzy,
drugi - na styku kultury i polityki. Pierwszy układ autorytarny powstał
w wyniku wykorzystywania przez byłych funkcjonariuszy PZPR poTy-
cji politycznej zajmowanej w hierarchii wladzy do akumulacji kapitału,
przekształcania się we właścicieli i ustalania korzystnych dla siebie re_
guł gry rynkowej. Identyfikowa go można z autorytarną strukturą spo-
łecznąw wersj i polityczno-ekonomicznej. Albowie fil - zj ednej strony_ warunkiem powstawania nomenklaturowej własności jest dyspono-
wanie wsparciem społecznym płynącym z systemu politycznego. Z dru-
giej natomiast strony, część klasy politycznej, kt ra istnienie sektora no_
menklaturowego w gospodarce przynajmniej toleruje, ma dostęp do za-
sob w ekonomicznych przydatnych w rywalizacli politycznej.

Drugi układ autorytarny powstaje w wyniku sojuszu częŚci elit po_
litycznych z Kościołem katolickim. Dla wywodzącej się z Solidarno-
ści części klasy politycznej sojusz z Kościołem jest istotnym wzmoc-
nieniem w konkurencji politycznej z obozem postkomunistycznym po-
siadającym powiązania z nomenklaturowymi właścicielami. Dla Ko-
ścioła sojusz tęn oznacza obecnoś w zyciu paristwowym i publicz-
nym' a więc wzmocnienie duchowych wpływ w. Układ ten mozna
utozsamiac z autorytarną strukturą społeczną w wersji polityczno_
_hierokratycznej. Albowiem tutaj dysponowanie poparciem Kościoła
j est warunkiem uzyska nia przez partie postsolidarnościowe wpływ w
politycznych. Kości ł z kolei dzięki związkom z polityką wzmacnia
sw j wpływ duchowy na społecze stwo.

wszechnianiu ulotek i plakatÓw wyborczych , i dojrzalądoktryną ideową
_ katolicką nauką ,poł"""ną, do kt rej można się odwołać, gdyby nie

starczyło inwencji w stworzeniu własnego programu politycznego.

Wymogi konkurencji politycznej sprawiają że dzięki pomocy Ko-

ścioła postsolidarnościowe partie prawicowe zyskują dodatkowe wspar_

cie spoieczne. Na poziomie ideowym prawicowe partie polityczne zwol-

nione są z trudu żmudnego i długotrwałego opracowywanja własnych

wizji programowych - 'ko'"y.tanię 
z dorobku katolickiej nauki spo-

łecźnei sprawia, Że dana partia polityczna dysponuje poważną propozy_

cją programową, z kt rą dotrzeć może do potencjalnego wyborcy' Po-

nuoto pu'ti. p.u*i.o*. mogą korzysta z gęstej sieci struktur parafial_

nych w kolportażu ulotęk i plakat w. Wreszcie niebagatelne znaczenie

-u ,urno ziangażowanie (nieoficjalnę i oficjalne) hierarchii kościelnej

(i środk w produkcji duchowej pozostających w jej rękach) na rzecz

p.awicowy"i, ug-po*afr i kandydat w. Charakterystyczną cechą udzia_

iu ,".r.go*yctr kapłanow w życiu politycznym w pierwszych latach III

Rzeczyp--ospotite.1 uyło ,,podpowiadanie'' wiernym podczas kaza w trak-

cie nledzielnej mszy świętej, na kogo mają głosować'

Co na tym wszystkim zyskuje Kości ł katolicki? W sojuszu tym hie_

rarchia kościelnalest elementem niewątpliwie silniejszym. Jej wpływ

odzwierciedlany jest w programach politycznych partii prawicowych: od

og lnikowego deklarowania wierności katolickiej nauce społecznej do

piogram w iworzenia paristwa wyznaniowego (Katolickie Pa stwo Na-

rodu Polskiego).
Przede wszystkim jednak Kości ł ma w zasadzie zagwarantowany

monopol na udział w oficjalnym zyciu publicznym. Stało się zwycza'
jem, źe uroczystości paristwowe: obchody rocznic historycznych i Świąt

puRśt*o*ych_ mają pizew ażn\e charakter uroczystości kościelno(katolic-
'ko)-paristwo*y.h. 

Elementy katolickiej obrzędowości stały się oficjal-

ną-cżęścią ceremoniału wojskowego, w kt rym na rozkaz uczestniczyć

muszą wszyscy poborowi bez względu na ich przekonania religijne.

Bardzo .ręśto postulaty Kościoła, na przykład wprowadzenie nauczania

religii w szkołich czy podpisanie konkordatu, realizowane są z pomi-

nięłem procedur demokratycznego pa stwa prawa. W Polsce zdarzały

się *ypaati, ze Rady Miejskie za patron w miast (np. Kalisz) obierały

swiętvctr Kościoła katolickiego. Dowodem niedorozwoju instytucji spo-
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Dynamika rozwoju Społecznego Sprawia' że te autorytarne układy
społeczne wzmacniały się wzajemnie kosztem społeczeristwa obywatel-
skiego (struktury społecznej złożonej z trzech rozdzielonych klas). Al-
bowiem obawa przed nomenklaturyzacją gospodarki prowadzi do popie-
rania najsilniejszych jej przeciwnik w, a więc partii politycznych (AwS

- Akcja Wyborcza Solidarność) powiązanych z Kościołem. Z ko|ei
obawa przed klerykalizacją życia publiczne1o prowadzi do popierania
najsilniejszych jej oponent w, a więc partii politycznych (SLD - So-
jusz Lewicy Demokratycznej) wywodzących się z PZPR i rnających
powiązania z nomenklaturowym biznesem. W Polsce w latach l997_
_2001 kształtował się wyraznie dwubiegunowy układ polityczny mający
swe przedłużenia w nomenklaturowym sektorze gospodarki i sferze du-
chowej zdominowanej przez Kości ł katolicki. W ostatnim czasie rnieli-
śrny do czynienia z dekompozycją obozu postsolidarnościowego, w kt _

rym wyłonił się dwa skrzydła: liberalny i katolicko-narodowy.

6. Koąkluzje

Pora na podsumowanie' oba społeczefistwa: polskie i meksykariskie
(kt rych struktura - można zakładać - była z mniejszym lub więk-
szym przybliżeniem reprezentatywna dla, odpowiednio, wschodnioeuro-
pej skiej i laĘnoamerykariskiej linii rozwojowej) były społecze stwami
supraklasowymi. W społeczeristwie polskim ukształtowała się osłabiona
wersja socjalizmu: obok klasy tr jpanującej, kt ra dysponowała środka-
mi produkcji, przemocy i produkcji duchowej, istniała pojedyncza klasa
kapłariska (Kości ł katolicki) oraz klasa drobnych właścicieli (chłopstwo
i rzemieślnicy). Skumulowane, choć w mniejszym stopniu, podziały kla-
sowe występowały r wnież w Ameryce Łaciriskiej. W społeczeristwie
tym obok pojedynczej klasy władc w występowały dwie klasy podw j-
ne : właściciel i-władcÓw(osłabiony ch) or az kapłan w-właścicieli. Dodaj -

my wreszcie' że społeczefrstwa w obu regionach świata były za|eżne od
zewnętrznych decydent w: Ameryka Łaciriska od Hiszpanii, a Europa
Wschodnia od Zwięku Radzieckiego, ktÓrzy aktywnie przyczynili się
do powstania supraklasowych struktur społecznych w uzaleznionych od
siebie społeczeristwach.
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W obu wyr żnionych krajach transformacja społeczna oznaczała
przekształcenie zależnych społeczeristw supraklasowych w suwerenne.
Jednakże w Meksyku nie nastąpiło bezpośrednie przejście z systemu
supraklasowego do klasowego w wersji demokratycznej. w kraju tym
bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości supraklasowe struktury spo_
łeczne łączące panowanie duchowe i ekonomiczne oraz dysponowanie
środkami produkcji i przymusu nie tylko, że nie osłabiły się, ale nawet
wzmocniły. Ich likwidacja nastąpiła w okresie reform Juareza, kt re
doprowadziły do ewolucji systemu społecznego w stronę społecze stwa
klasowego w wersji autorytarnej. W tym czasie - pierwsza połowa XIX
wieku - jak dowodzi tego historia Meksyku, demokracja parlamentar-
na, nawet gdy została formalnie wprowadzona, przybtała wypaczone

Transformacja społeczerlstwa meksyka skiego

Transformac'ia społecze stwa polskiego

Rys. 5. Transformacja społeczeristwa polskiego i meksykariskiego
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formy bądź całkowicie zanikła . Dzieje się tak, gdyż ten ustr j politycz-

ny może sprawnie funkcjonowa jedynie w otoczeniu struktur klaso_

wych, u ni. ,up'uklasowych. Naturalne zatem staje się pytanie o 1os

ustroju demokritycznęgo w Polsce, kt ry ulega oddziaływaniu kształtu-

jących się układ w autorytarnych łączących panowanie polityczne

z duchowym oraz z gosPodarczym.
Po upadku muru berliriskiego Francis Fukuyama wystąpił ze swoją

słynną i""ą o ,,koricu historii'' - po upadku komunizmu miał zniknąć
jedyny ideologiczny przeciwnik liberalnej demokracji. wprowadzenie

zaś liberalnej demokracji parlamentarnej w krajach Europy Wschodniej

miało zakoitczyÓ ewolucję historyczną gdyż system ten - jak dowodzi

Fukuyama - przynosi rna najwięcej r wnoŚci i dobrobytu największej

liczbic ludzi. Jednakże jak wskazują doświadczenia historyczne innych
rcgion w świata, delnokracja parlamentarna jest nader kruchym ustro-
jem polityczl1ylll. Jej funkcjonowanie, a przede wszystkim stabilność,
zależy od kontekstu społecznego, w kt rym jest osadzona. Zasadne za'
tem staje się postawienie pytania o los demokracji parlamentarnej

w Europie Wschodniej . Przykłady Albanii, Białorusi czy Ukrainy wska-
zują że cofnięcie, a przynajmniej zamrożenie proces w demokratyza'
cyjnych jest możliwe. Czy zatem mozemy się spodziewać kryzysu
a przynajmniej wynaturzenia demokracji parlamentarnej w Polsce i -
szerzej - w Europie Wschodniej?

odpowiedz na to pytanie zależy od tego, czy autorytarne struktury
społeczne utrwalą się w zyciu społecznym Polski (i Europy Wschodniej)
i wywrą negatywny wpływ na funkcjonowanie demokracji parlamentar-
nej. Mozna wskazać więle fakt w potwierdzających tę tezęl0. Polska kla-
sa polityczna skutecznie blokuje przeprowadzenie lustracji, kt ra - jak
w Niemczech Wschodnich czy Czechach - ujawniła związki os b pu-
blicznych ze słuzbami specjalnymi. Rozluznienie kontroli społecznej
nad władzą sprawia, ze politycy otwarcie zamieszani w skandale i afery
bez żadnych przeszk d mogą nadal brać udzial w życiu publicznym.
Niejasne są zasady finansowania partii politycznych. Prywatyzacja ma-

|0 Pewne argumenty przemawiające za
znalężć w: Mokrzycki (2002), s. l40-l46;
(2002).

niedojrzałością polskiej demokracji można
Rychard (2002), s. 163-169; Zybertowicz
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jątku narodowego przybiera formę dystrybucji akcji wśr d wielu małych
akcjonariuszy, ktorych efektywna kontrola nad posiadanym przez nich
prawnie majątkiem będzie i|uzoryczna. Proces ten nie doprowadzi za-
tem do wykreowanianiezależnej klasy właścicieli mogącej stanowi siłę
społeczną zdolną r wnowazyć wpływy aparatu paristwowego.

Pewien wpływ mogą wywrzeć - nie skonceptualizowane jeszcze
w n-Mmh - czynniki cywilizacyjne. Przede wszystkim Ameryka Ła_
ciriska i Europa Wschodnia reprezentują odmienny typ gospodarek:
Ameryka Południowa rniała gospodarkę agrarną a Europa Wschodnia
industrialnąll. Wymogi nowoczesnej gospodarki mogą skr cić okres
przejściowy. Ponadto dużą rolę w Europie Wschodniej mogą odgrywa
czynniki świadornościowe - powszechność wykształcenia, typ umysło-
wości i kultury. Wreszcie ważny wpływ wywrzę wkomponowanie Pol_
ski w szersze struktury cywilizacyjne: Unię Europejską i NATO' Czyn-
niki te jeże|i nie będą mogły przeważyć oddziaływania struktur supra-
klasowych, to na pewno będą w stanie je wydatnie ukr cić i osłabi .
W kazdym razie wypada zakoirczyć stwierdzeniem, ze wbrew F' Fukuya-
mie historia w Europie Wschodniej jeszcze się nie skot'rczyła, a przy-
szłość otwarta jest na wiele możliwości.

Il oczywiście r żnicę pomiędzy XlX_wiecznym społeczeristwem meksykariskim
a XX-wiecznym społeczeristwem polskim można mnożyć' W przypadku Polski upadek
realnego socjalizmu nastąpił w społeczeristwie, kt rę miało wykrystalizowaną świado_
mość narodową i tradycje suwerenności paIistwowej. Tego wszystkiego brakowało spo-
łeczeIistwu meksykariskiemu, w kt rym brak wsp lnej świadomości narodowej klasy
politycznej ułatwiał anarchizację tego kraju w pierwszej połowie XIX wieku. W Meksy_
ku na dobrą sprawę wsp lna świadomość polityczna wykształciła się dopiero w okresie
dyktatury Diaza w drugiej połowie XIX wieku (spostrzeżenie to zawdzięczam prof. Kat-
zowi). Transfornracja społeczna Polski przebiega w sprzyjającym klimacie międzynaro-
dowym, tymczasem Meksyk podczas wojny ze Stanami Zjednoczonymi w połowie XIX
wieku utracił połowę swego terytorium' Warto dodać, że te niewątpliwe r żnice pomię-
dzy dwoma społecze stwami nie podważają zasadności ich por wnania' o tym decydu-
jązałożenia teoretyczne stratyfikujące własności i cechy rozwojowe por wnywanych
społeczelistw. Ponieważ w n-Mmh mniejszą wagę przykłada się do świadomości poli-
tycznej (prym w nim wiedzie materialny interes władzy) i relacji międzynarodowych (na
rzecz relacji wewnątrzspołecznych), czynniki te, w pierwszym przybliżeniu, są do po_
minięcia.
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