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Jakie sa ̨przyczyny skłonności polskich anarchistów do szukania inspiracji
w programie „Samorzad̨nej Rzeczpospolitej”? Pierwsza z nich jest banalnie
oczywista. Po prostu każda inicjatywa i projekt zmierzajac̨y do samostano-
wienia jednostek ludzkich zasługuje na nasza ̨ uwage ̨ i czynne wsparcie. Że
walka o władze ̨ nad sensem i znaczeniem wykonywanej pracy jest jedna ̨ z
dewiz anarchizmu, nie musze ̨ chyba specjalnie wyjaśniać. Program „Samo-
rzad̨nej Rzeczpospolitej” pozwala wszystkim pracownikom najemnym zdo-
być sobie wolność w miejscach pracy. Wiele zwiaz̨ków zawodowych w na-
szym kraju powołuje sie ̨ na dziedzictwo pierwszej „Solidarności” z lat 1980-
81. Zwykle nie wychodza ̨ poza przywdziewanie historycznych kostiumów i
kombatanckie wspominki, z których właściwie nic nie wynika dla Polski w
XXI wieku. Należy wiec̨ wypominać im, że zapomnieli o treści tamtego ruchu
społecznego. Przypominać, że szło o idee ̨samorzad̨ności pracowniczej służa-̨
cej konstrukcji alternatywnych (wobec biurokratycznego państwa) struktur
społecznych. Zwróćmy też uwage,̨ iż nie planowano wówczas przeistoczenia
przedsieb̨iorstww prywatna ̨własność zatrudnionych tam osób. Zdawano so-
bie sprawe,̨ że byłoby to rozwiaz̨anie krzywdzac̨e ludzi, którzy jeszcze (lub
już) tamnie pracowali. Chodziło o zasade,̨ żemajat̨ekwytworzonywspólnym
wysiłkiem przeszłych i obecnych pokoleń ludzi pracy winien być oddany do
dyspozycji całemu społeczeństwu (a nie państwa lub biznesmenów, nawet
gdyby ci ostatni wywodzili sie ̨ z cześ̨ci dawnych pracowników najemnych).
Zamierzano powołać tzw. „przedsieb̨iorstwa społeczne”.

Dla nas anarchistów jest to o tyle istotne, że odrzucamywłasność państwo-
wa,̨ a nie chcemy zginać karku przed ludźmi biznesu. Pozostaje nam prze-
kazanie prywatnych i państwowych zakładów pracy na własność społeczno-
ściom lokalnym. Oczywiście, musi być to poprzedzone radykalna ̨ przebudo-
wa ̨samorzad̨ów lokalnych. Te, które istnieja ̨dzisiaj przypominaja ̨ raczej mi-
niature ̨ parlamentu, ze wszystkimi jego przywarami. (…)

Jest również inna przyczyna naszej sympatii dla idei „Samorzad̨nej Rzecz-
pospolitej”. Bolejemy przecież nad tym, że instytucje państwowe wpychaja ̨
sie ̨ mied̨zy obywateli w tak perfidny sposób, że ci stoja ̨ samotni i bezsilni
wobec polityków, urzed̨ników, komorników i policjantów realizujac̨ych wła-
sny (bynajmniej nie społeczny) interes. Stad̨ oczywisty wniosek, żemachinie
państwowej musimy przeciwstawić jakiś rodzaj wspólnoty.

Jednak realizacja programu „Samorzad̨nej Rzeczpospolitej” w gospodarce
i organizacji terytorialnej stworzyłaby dopiero warunki do nadal potrzebnej
przemiany kulturowej. Rewolucja byłaby sukcesem, jeśli stałaby sie ̨ poczat̨-
kiem ewolucji ku relacjom bardziej partnerskim, opartym na wzajemnym
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szacunku stosunkom mied̨zy ludźmi, systemem, w którym przeciet̨ny czło-
wiek znalazłby sie ̨w przyjaznym mu układzie społecznym.

Rafał Górski

Program „Samorzad̨na Rzeczpospolita” przyjet̨y przez I Krajowy Zjazd
Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1981 roku w sposób nie zasłużony obrósł
w legende,̨ jednak nie znajdziemy w nim nic oprócz ogólnych sformułowań
dotyczac̨ych budowy społeczeństwa obywatelskiego w wersji liberalno-
burżuazyjnej. Równie dobrze można by ekscytować sie ̨ tekstem konstytucji
RP.

Oprócz jednego dosyć enigmatycznego zapisu dotyczac̨ego wzmocnienia
roli samorzad̨ów robotniczychwzarzad̨zaniu zakładami pracy oraz przywró-
ceniu spółdzielni kolektywnego charakteru nie znajdziemy w tym dokumen-
cie nic co byłoby inspirujac̨e i wychodziło poza kanon demokratycznego gle-̨
dzenia o wolności jednostki, prawach politycznych, dostep̨ie do informacji,
itp. Tekst tenmożna traktować tylko i wyłac̨znie jako dokument historyczny
obrazujac̨y kolejny etap walki społecznej z totalitarnym reżimem. Na doda-
tek bardzo ugodowy i mało inspirujac̨y.

Od lat 60. XX wieku działajac̨e w społecznej próżni środowiska opozycyj-
ne wywodzac̨e sie ̨z grupy tzw. rewizjonistówmarksistowskich wspieranych
przez „Paryska ̨ Kulture”̨ usiłowały znaleźć jakaś̨ formułe ̨ aktywności, która
umożliwiłaby im reforme ̨systemu komunistycznego. Bunty robotnicze 1970
roku stworzyły taka ̨ szanse,̨ ale miały tylko i wyłac̨znie charakter socjalny.
Dopiero w 1976 po wydarzeniach w Radomiu cześ̨ć inteligenckiej opozycji
postawiła na robotników zakładajac̨ KOR (Komitet ObronyRobotników). Pod-
jet̨o próbe ̨ oddziaływania na ruchy protestu i sformułowania na ich fali po-
stulatów o charakterze politycznym. Akcja ta zakończyła sie ̨ powodzeniem
w sierpniu 1980 roku. Od sierpnia ’80 do grudnia ’81 w sposób bardzo wy-
raźny zaznaczyła sie ̨ sprzeczność interesów buntujac̨ych sie ̨ robotników i
inteligenckiej elity, która zaczeł̨a mieć coraz wiek̨szy wpływ na rozwijajac̨y
sie ̨ ruch. Dokument programowy Zjazdu „Solidarności” to, z jednej strony,
próba kompromisu pomied̨zy aspiracjami coraz bardziej radykalnych środo-
wisk pracowniczych, spontanicznie dokonujac̨ych demontażu systemu, a z
drugiej ambicjami opozycyjnych elit daż̨ac̨ych do wpływu na władze ̨ w ra-
mach systemu realnego socjalizmu.

W tym dokumencie nie znajdziemy nic co odzwierciedlałoby charakter
odbywajac̨ej sie ̨ w Polsce rewolucji. Zapisy o samorzad̨ach pracowniczych
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ostrożne i asekuranckie odzwierciedlaja ̨raczej lewicowe sentymenty promi-
nentnych w ruchu byłych stalinowskich hunwejbinów (Kuroń, Modzelewski,
itp.) Stad̨ też „renesans” tzw. wolnościowego socjalizmu w wersji Abramow-
skiego opiewanego przez sieroty po Marksie. W tym kontekście o wiele bar-
dziej rewolucyjne i wymierzone w reżim było przyjet̨e na tym samym Zjeź-
dzie tzw. „Przesłanie do ludzi pracy” państw bloku komunistycznego.

Rozwijajac̨a sie ̨ rewolucja, której główna ̨ siła ̨ naped̨owa ̨ byli robotnicy zo-
stała zdławiona 13 grudnia 1981 roku. W praktyce realizowała sie ̨w cież̨kich
warunkach i nie było czasu na to by w sposób autentyczny sformułować jaj
cele i ideologie.̨ Zwiaz̨ek rozbito. W strukturach konspiracyjnych decyduja-̨
cywpływna ideologie ̨ruchu oporu zaczel̨i odgrywać oportuniści wypaczajac̨
prawdziwe cele społecznego buntu. W latach 88-89 konspiracyjne elity „Soli-
darności” na spółke ̨z komunistami zdusiły odradzajac̨y sie ̨w czasie strajków
ruch, który mógł stworzyć rzeczywista ̨alternatywe ̨zarówno dla liberalnego
kapitalizmu jak i dla zbankrutowanego systemu kapitalizmu państwowego.

Marek Kurzyniec

Program I KZD NSZZ Solidarność, jak każdy program musiał liczyć sie ̨ z
realiami ówczesnej (bardzo etatystycznej) epoki i był tylko kontrpropozycja ̨
w stosunku do pomysłów „komuny”, która pierwsza podniosła owa ̨ kwestie.̨
Po rozbiciu samorzad̨ów pracowniczych z lat 1944-49 i 1956-59, robotnicy
nieufnie patrzyli na ta ̨ sprawe,̨ już w 1970-71 wolac̨ raczej silna ̨ organizacje ̨
broniac̨a ̨ ich praw, niż przejmowanie odpowiedzialności za gospodarke ̨ po
to tylko, by po wyprowadzeniu jej na prosta ̨ znów władza im to odebrała i
spieprzyła swa ̨ polityka.̨ Jeśli wiec̨ w 1981 r. (bo nie w 1980!) „Solidarność”
podjeł̨a hasło samorzad̨u pracowniczego, to głównie po to, by odebrać inicja-
tywe ̨komunie i wykazać sie ̨ – obok programu rewindykacyjnego, realizowa-
nego przez Zwiaz̨ek – pozytywnym programem „odpowiedzialności za Pol-
ske”̨. Ważniejszy dla poznania i oceny tamtego pomysłu byłby zreszta ̨chyba
tekst samej ustawy sejmowej o samorzad̨zie pracowniczym w przedsieb̨ior-
stwie państwowym i jej funkcjonowanie w praktyce od jesieni 1981 do 13
grudnia tegoż roku. Wedle opinii Szymona Jakubowicza wyrażonej w ksiaż̨-
ce „Bój o samorzad̨”, jej wejście w życie było jedna ̨z przyczynwprowadzenia
stanu wojennego. Jak sad̨zi Andrzej Gwiazda, idzie o to, iż takie rozwiaz̨anie
uniemożliwiało reforme ̨polegajac̨a ̨na „prywatyzacji”, czyli indywidualnym
zawłaszczeniu przez komunistyczna ̨ nomenklature ̨wspólnie, przez cały na-
ród wypracowanego majat̨ku, a stan wojenny nie bronił komunizmu, lecz
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miał stworzyć warunki dla narodzin kapitalizmu. Pod osłona ̨ czołgów samo-
rzad̨ność w PRL-u po raz kolejny stała sie ̨ fikcja,̨ a po roku 1986 oficjalnie z
niej zrezygnowano (nie udało sie ̨ tym razem wymusić na robotnikach pracy
za półdarmo, bo niby na „swoim”), stawiajac̨ coraz bardziej na „prywatyza-
cje”̨ właśnie (plan Messnera, który przekształcił sie ̨ w plan Rakowskiego, a
potem Balcerowicza). Samorzad̨ stał sie ̨w tej sytuacji kula ̨u nogi, wiec̨ szyb-
ko sie ̨ go pozbyto. (…)

Jany Waluszko
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