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Istnieje anegdota, według której pewien
słynny polski filozof w latach 80. XX w.
wysłał do Ayn Rand Institute list z prośbą
o podarowanie mu jakichś dzieł tej rosyj-
sko-amerykańskiej pisarki, by mógł się
z nimi zapoznać. W odpowiedzi nie dostał
jednak żadnych książek, ale… cennik wy-
dawnictwa. Nawet jeśli ta historyjka nie
jest prawdziwa, wiele mówi nie tylko
o „egoistycznej” ideologii Rand, lecz także
o głodzie wiedzy na temat zachodnich
nielewicowych prądów intelektualnych
w polskich środowiskach opozycyjnych.
Książki zagranicznych liberałów wycho-
dziły w Polsce w ograniczonym zakresie.
Cenzura pozwalała publikować np. dzieła
klasyków ekonomii, ale już ze współczes-
nymi twórcami było trudniej. Lukę za-
pełniał drugi obieg. W tej sytuacji odcięci
od głównego nurtu myśli wolnościowej
polscy liberałowie zaczęli tworzyć własne
wizje tego, jak powinno wyglądać nieso-
cjalistyczne wolne społeczeństwo.

25 lat po upadku komunizmu niewiele
śladów na to wskazuje. „Liberałowie gdań-
scy” zdezerterowali, prym wiodą dziś au-

torytarni libertarianie spod znaku JKM.
Realny „polonoliberalizm” (licentia poetica
Rafała Wosia) przejawiał się w praktyce
w wierze w nadludzkie zdolności mene-
dżerów i w oddanie za niemal bezcen
władzy nad polską gospodarką zagranicz-
nym korporacjom. W praktyce życiowej
zwycięstwo odniósł Randowski egoizm.

Nauczyciel młodych

Być może nie doszłoby do tego, gdyby
także 25 lat temu nie zmarł Mirosław
Dzielski – twórca krakowskiego środo-
wiska chrześcijańsko-liberalnego. A przy-
najmniej gdyby jego poglądy i działania
znalazły w III RP swoich naśladowców.
„Istnieje 100 powodów, dla których ró-
wieśnicy Dzielskiego i pokolenie, które
po nich nastąpiło, nie są w stanie nawiązać
twórczo do jego myśli, rozwijać propo-
nowanej przezeń metody w praktycznym
działaniu. Mówiąc delikatnie, »tak się już
sprawy potoczyły«, że intelektualne i po-
lityczne nurty popłynęły w całkiem prze-
ciwnym kierunku” – pisał w poświęconym
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Ten wymagający Dzielski



mu artykule w „Plusie Minusie” Rafał
Matyja. By zaraz dodać: „Po wydany przez
Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe,
pokaźny, blisko 900-stronicowy tom pism
powinny natomiast sięgnąć dzisiejsze 20-
i 30-latki. Bo znajdą tam nieistniejący
w debacie publicznej język, ciekawe ujęcie
wyświechtanych pojęć wolności i przed-
siębiorczości, lepsze niż w propozycjach
partyjnych liberałów wszelkiej maści”.

Jako przedstawiciel pokolenia, do
którego zwraca się Matyja, potwierdzam
jego słowa. Twórczość krakowskiego fi-
lozofa to nie ramota, teksty źródłowe ze
szczęśliwie minionej już epoki, które mogą
interesować co najwyżej historyków idei.
Czując się ideowym dzieckiem Dzielskiego,
w jego pracach odnajduję wiele myśli
wciąż aktualnych, odpowiedzi na takie
pytania, jak etyka w życiu społecznym,
kryzys etosu przedsiębiorczości czy pato-
logie rynku pracy. Odpowiedzi, których
nie daje mi żaden współczesny lider opinii.

Pierwsze, co w myśli Dzielskiego
rzuca się w oczy, to powierzchownie eg-
zotyczna zbitka „chrześcijański liberalizm”.
„Kapitalizm to przecież coś znacznie więcej
niż wolny rynek, to system konstytuowany
również przez wartości chrześcijańskie”

– przekonywał Wiesława Walendziaka
w jednym z ostatnich udzielonych przez
siebie wywiadów, zatytułowanym znacząco
„Credo”. Czytając teksty Dzielskiego, moż-
na zauważyć, jak inne jest jego podejście
do wiary i Kościoła niż wielu propagatorów
tego, co i tak od 25 lat w Polsce zachodzi:
„chrzczenia” liberalizmu polegającego
głównie na wyszukiwaniu fragmentów
z Pisma Świętego podkreślających swo-
bodę zawierania umów, pozycję przed-
siębiorcy czy „świętość” własności pry-
watnej. Parafrazując Dmowskiego, dla
Dzielskiego chrześcijaństwo nie jest do-
datkiem do kapitalizmu, lecz tkwi w jego
istocie. Podkreśla, do jakich wynaturzeń
może prowadzić kapitalizm, z którego ru-
guje się pierwiastek etyczny. To pozwala
mu – jeszcze przed publikacją przełomowej
dla rozumienia ekonomii przedsiębior-
czości encykliki „Centesimus annus” –
rozumieć pisma społeczne Jana Pawła II
i bronić ich przed krytyką za rzekomą le-
woskrętność.

W obronie pracy

Szczególnie wyraźnie widoczne jest to
w przypadku podejścia Dzielskiego do
pracy. Warto zapoznać się z esejem, w któ-
rym dał pełen obraz swoich poglądów na
omawiane zagadnienie – „Kilka uwag
o obyczaju złej pracy w Polsce”. Czytam
ten tekst 25 lat po upadku komunizmu
i odnoszę wrażenie, że gdyby przedruko-
wać go dziś w całości – lub przynajmniej
obszerne jego fragmenty – odpowiadałby
na współczesne patologie stosunków pracy.
Zresztą sam Dzielski podkreśla, że opisy-
wane przez niego zjawiska spotyka się
też w społeczeństwach kapitalistycznych.
Autor wskazuje, że motywacja do dobrej
pracy opiera się w cywilizacji łacińskiej
na czterech filarach: religii, moralności,
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korzyści własnej i przyjemności. Dwie
ideologie: konsumpcjonizm i socjalizm
wywracają ten porządek do góry nogami.

Jako że okres realnego socjalizmu
mamy szczęśliwie za sobą, zobaczmy, co
Dzielski ma do powiedzenia o jego bracie
bliźniaku: „Konsumpcjonizm to postawa,
która nie może zrealizować się inaczej
jak przez zużywanie bogactwa. Ponieważ
u konsumpcjonistów motywy religijne
i moralne są na ogół w zaniku, konsum-
pcjonizm stanowi prostą drogę do socja-
lizmu. Gdy konsumpcjonista zużyje własne
zasoby, sięga chętnie po zasoby cudze.

Może robić to w różny sposób, np.
na drodze walki politycznej, uzyskując
środki od grup mających mniejsze prze-
bicie, ale także poprzez inne sposoby za-
właszczania owoców cudzej pracy”.

W przeciwieństwie do wielu liberałów
Dzielski nie traktuje pracy jako czystego
towaru, lecz odwołuje się także do idei
sprawiedliwej zapłaty, która nie zezwala
na dowolne określanie wartości pracy.
„Człowiek nie może być niczyim narzę-
dziem produkcji” – pisze. Do czego pro-
wadzi odejście od tej zasady (choć Dzielski
skupia się na opisie skutków konsum-
pcjonizmu w socjalizmie, z kontekstu wy-
nika, że uwagi te dotyczą także zwyrod-
niałego kapitalizmu), pokazuje przytoczony
przez niego przykład. „Jeśli np. ktoś po-
siadał rodzinę, którą pragnął utrzymywać
na przyzwoitym poziomie materialnym
– co nakazywał mu bodziec moralny –
nie mógł zużywać swoich sił w pracy, za
którą nie otrzymywał zgodnej z jego wy-
siłkiem zapłaty, ale musiał szukać innych
źródeł dochodu, niekoniecznie legalnych.
Często szukał też drugiego etatu. Pracując
na dwóch etatach, pracował niesolidnie
na obu” – pisze Dzielski o Polsce Jaru-
zelskiego, ale… jakby o III RP.

Praktyczny antykomunizm

Chrześcijaństwo Dzielskiego przejawiało
się także w głębokim humanizmie, który
kazał mu widzieć w ideowym przeciwniku
nie znienawidzonego wroga, ale drugiego
człowieka, który, choć błądzi, jest również
osobą. Niestety jego optymistyczne spoj-
rzenie na drugiego człowieka uczyniło go
mimowolnym patronem uwłaszczenia no-
menklatury. Nigdy nie dowiemy się, jak
dziś oceniałby praktyczną realizację włas-
nego postulatu wyposażenia komunistów
w „złote spadochrony”, niemniej to, co
dla nas dziś ważne, to fakt, iż Dzielski –
inaczej niż zdecydowana większość
ówczesnej opozycji – konsekwentnie po-
stulował nie walkę z komunistami, ale
z komunizmem. Ta zaś wiodła nie przez
walkę zbrojną, terroryzm czy strajk ge-
neralny. Dzielskiemu przede wszystkim
chodziło o skrupulatne wyrywanie z ko-
munizmu kolejnych sfer życia.

Niedługo po tym, jak stoczniowcy
wyrzucili Janusza Korwin-Mikkego ze
Stoczni Gdańskiej, robotnicy z Nowej
Huty pozwolili mu – człowiekowi, który
wówczas w poglądach różnił się od JKM
właściwie w detalach – napisać „Program
działania Komisji Robotniczej Hutników
w dziedzinie społeczno-ekonomicznej –
ruch spółdzielczy”. Zakładał on stworzenie
wokół zakładu wianuszka spółdzielni,
które miały zaopatrywać go w dobra i usłu-
gi. Dzielski w spółdzielczości widział
przede wszystkim samoorganizację i dba-
łość o wspólną własność – iluzoryczną
w przypadku własności państwowej.

Później w celu krzewienia wiedzy
o przedsiębiorczości filozof założył Kra-
kowskie Towarzystwo Przemysłowe: za-
legalizowane w 1987 r. swoją działalność
przejawiło, najpierw organizując wykład
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o zakładaniu własnej firmy. Mimo bojkotu
ze strony mediów na spotkanie przyszło
ok. 200 osób – tak wielki był głód wiedzy
na ten temat. Inne działania to np. forum
Kraków 88, podczas którego spotkali się
z sobą przedstawiciele KTP i reformis-
tycznego skrzydła PZPR. Efektem było
zniesienie obowiązku kwaterunkowego
w lokalach użytkowych w kamienicach.
Mało spektakularne? Jednak dla właścicieli
budynków – a także potencjalnych na-
jemców – zmiana była bardzo istotna.

Przedsiębiorczość ekstremalna

Jak mówił w jednym z wywiadów, ideałem
KTP była „walka o rynkową gospodarkę”,
którą Dzielski potrafił w skrajnie nieprzy-
jaznych realiach realizować poprzez po-
zytywistyczny program pracy organicznej.
Tego nam dziś brakuje. Zanurzeni w par-
tyjnej polityce nie jesteśmy w stanie do-
strzec, że wiele zmian może zajść oddolnie.
Niekoniecznie przez zapisywanie się do
którejś z drużyn.

Istotnym elementem jego działalności
była także praca u podstaw. Jako redaktor
„13 – pisma chrześcijańsko-liberalnego”
zrobił coś, co dla solidarnościowych in-
telektualistów było niewyobrażalne: za-
prosił na łamy podziemnego pisma ludzi,
którzy prowadzili własne, małe biznesy.
A to człowieka, który naprawiał magne-

towidy, a to kuśnierza, a to stolarza –
prowadził z nimi wywiady pod zbiorczym
tytułem „Jak dorobić się w PRL”. Są one
dowodem na to, że nawet w tak nieprzy-
jaznych dla przedsiębiorczości czasach
możliwe było prowadzenie własnej dzia-
łalności gospodarczej. 

Także dziś Polacy radzą sobie w różny
sposób z odgórnie narzuconymi utrud-
nieniami, jednak w porównaniu z licznymi
opisywanymi przez rozmówców Dziel-
skiego problemami III RP wydaje się
szczytem praworządności i krajem przy-
jaznym biznesowi. Czytam o nich i myślę
o tych moich rówieśnikach, którzy na-
rzekają na to, że w Polsce ciężko prowadzi
się własny biznes. To prawda – niemniej
odnoszę wrażenie, że często może to być
zwyczajna wymówka, poszukiwanie win-
nego własnej niezaradności. Bo skoro
można było to robić za czasów PRL, to
dlaczego nie można i dziś?

Etyczny maksymalizm

Oczywiście Dzielski zdawał sobie sprawę
z tego, że przedsiębiorcy nie działają
w próżni i że duży wpływ na to, jak funk-
cjonują, ma otoczenie prawno-urzędnicze.
Dlatego też – w wyżej cytowanym wy-
wiadzie – wskazywał na konieczność walki
„z przeszkodami, które krępują przedsię-
biorców”. W 1988 r., w przeddzień ustro-
jowych przemian, starał się odpowiedzieć
na pytanie „Jaka będzie polska przedsię-
biorczość”. Przed czytelnikami rysował
dwie postawy biznesmenów, obie ukształ-
towane przez działania urzędnicze. Pierw-
szy z nich – cwaniak, który musi się do-
gadać z administracją, i potrafi się doga-
dać. Drugi, który skorumpowanym biur-
wom się nie kłania, ale i kłaniać się nie
musi, ponieważ one (mniejsza o przyczyny)
nie rzucają mu kłód pod nogi. Co, jeśli
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w przyszłości przeważać będzie pierwszy
model? – Polski kapitalizm będzie się
rozwijał w kierunku bananowego kapita-
lizmu pewnych krajów Ameryki Łacińskiej.
Toczyć go będzie korupcja. Nie będzie
funkcjonować konkurencja, ponieważ sko-
rumpowane urzędy udzielać będą przy-
wilejów jednym, a odmawiać prawa do
danej działalności gospodarczej innym.
Podatki będą wysokie, ale niektórzy będą
zupełnie zwolnieni, a jeszcze inni będą
otrzymywać dotacje”. Być może zdają
sobie Państwo sprawę z tego, że także
kolejne zdania napisane przez Dzielskiego
opisują w jakiejś mierze współczesną
 rzeczywistość. Napisane, przypomnę,
w 1988 r.

Warto jednak zwrócić uwagę na to,
że Dzielski w swoim tekście skupia się
głównie nie na urzędnikach, ale… na biz-
nesie. To jemu przede wszystkim stawia
etyczne wymagania. To, czy polska gos-
podarka będzie patologiczna, zależeć bę-
dzie także od tego, czy biznesmeni wezmą
udział w brudnej grze i będą chcieli np.

korupcyjnie zdobywać dla siebie przywi-
leje. Chrześcijański liberał podkreśla po-
trzebę odbudowy etosu przedsiębiorcy
„jako człowieka uczciwie działającego na
rynku”: wbrew przeciwnościom i poku-
som.

Twardy mamy orzech do zgryzienia
z tym Dzielskim. Spolaryzowani nie tylko
wedle barw partyjnych, lecz także szufladek
ideologicznych, stosunku do biznesu
(dobrzy biedni przedsiębiorcy vs wredni
wyzyskiwacze) i roli państwa w gospodarce
(leseferyzm vs etatyzm), nie zauważamy,
że tak naprawdę walka rozgrywa się na
poziomie ducha. 

Chrześcijański idealizm Dzielskiego
miał bardzo praktyczne implikacje: sam
zresztą nieraz podkreślał, że człowiek wie-
rzący to ten, którego wiarę widać w dzia-
łaniu. Autor „Odrodzenia ducha – budowy
wolności” uczy nas, jak ważny jest ma-
ksymalizm etyczny. To oczywiście utrudnia
znajdywanie łatwych odpowiedzi na trudne
pytania. Ale ułatwia znajdywanie odpo-
wiedzi prawidłowych.
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