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Andrzej Waśkiewicz

Liberałowie krakowscy
o międzywojennej Europie1

Prace poświęcone polskiej myśli politycznej 20-lecia międzywojennego z regu
ły nie zawierają rozdziału traktującego o program ie i polityce stronnictwa
liberalnego2. W II Rzeczypospolitej nie było ani tradycji, ani warunków dla tego
typu myślenia o sprawach publicznych. Próby założenia organizacji partyjnej
w oparciu o pisma orientacji liberalno-demokratycznej - np. Stronnictwo
Niezawisłości Narodowej, Zjednoczenie Stronnictw Demokratycznych czy
Związek D em okraqi - nie powiodły się. Jedyne stronnictwo liberalne, jakie
zgłosiło listy do wyborów w 1922 roku - U nia Naródowo-Państwowa - nie
zdobyło w nich ani jednego m andatu (były to wybory proporcjonalne!)3. Po
klęsce wyborczej, środowiska liberalne zrezygnowały z tworzenia własnej
organizacji i zdecydowały się na współpracę z obozem belwederskim. W skutek
jego zwrotu na prawo, środowiska te utworzyły w 1937 roku Stronnictwo
1 Tekst ten oparty jest na mojej pracy magisterskiej pt. Liberalizm m iędzy wojnami. P rzypadek
Polski napisanej pod kierunkiem prof. Jerzego Szackiego w Instytucie Socjologii Uniwersytetu
W arszawskiego w roku akademickim 1989/1990.
2 Wyjątkiem jest tu książka Leszka G uzickiego i Seweryna Żurawickiego H istoria m yśli
społeczno-ekonomicznej w Polsce w latach 1919-1945. Rozdział Liberalizm i neoliberalizm w walce
z etatyzm em przedstawia jednak jedynie ekonom iczną stronę zagadnienia.
3 Por. A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1914-1939, Warszawa 1980, s. 63-64.
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Demokratyczne. Stronnictwo, choć nieliczne, mogło odegrać znaczącą rolę
z racji udziału w nim wielu wybitnych przedstawicieli inteligencji4. W ojna
uniemożliwiła m u rozwinięcie działalności politycznej; okupacyjne i powojenne
losy Stronnictwa są już odrębnym zagadnieniem.
Jednym z nielicznych zorganizowanych środowisk liberalnych była tzw.
krakowska szkoła ekonomiczna - grupa uczonych Uniwersytetu Jagiellońs
kiego skupionych wokół prof. A dam a Krzyżanowskiego (1873-1963), wybit
nego ekonomisty okresu międzywojennego, znawcy skarbowości i ekonomii
politycznej, cenionego pedagoga i działacza politycznego. Sam Krzyżanowski
związany był politycznie z obozem sanacji (głównie z K. Bartlem), do grona
jego uczniów i współpracowników należeli jednak ekonomiści różnych orien
tacji: Narodowej Dem okracji (R. Rybarski i A. Heydel), lewicy (O. Lange),
a także niezaangażowani politycznie (F. Zweig). Styl nauczania Krzyżanows
kiego wykluczał narzucanie liberalnej ortodoksji, stąd też między jego uczniami
występują znaczne różnice także w samej materii ekonomicznej. Tym, co łączy
wymienionych wyżej autorów (pomijając O. Langego) jest krytyka etatystycznej
polityki gospodarczej państw a polskiego w okresie 20-lecia międzywojennego.
Polemika z etatyzmem jest też głównym wątkiem większości prac liberalnych
ekonomistów krakowskich poświęconych tematyce społeczno-ekonomicznej5.
M onografia tej szkoły powinna opierać się niewątpliwie w głównej mierze na
ksiazkach i artvWiłaf“h d o ^ r^ a m /rh nr»lskipon 7vria onsnndarczepn Przedstawienie liberalnej krytyki etatyzmu gospodarczego jest jednak przedsię
wzięciem, wobec którego autor tej pracy nie jest kompetentny. Jej treścią będzie
więc jedynie refleksja o międzywojennej Europie, jak ą liberałowie krakowscy
formułują na marginesie rozważań ekonomicznych. Refleksję taką m ożna
znaleźć przede wszystkim w pismach Adam a Krzyżanowskiego i Ferdynanda
Zweiga (ur. 1896). Poglądy tych autorów ilustrują też wymownie dylematy,
przed jakim i stanęła myśl liberalna tego okresu. Biorąc pod uwagę powyższe
wprowadzenie, pracę niniejszą uznać więc należy raczej za przyczynek do
historii liberalizmu niż dziejów polskiej myśli politycznej.

U źródeł kryzysu europejskiego
Rok 1914 kończy pewną epokę w dziejach Europy; kończy stulecie, które
liberałowie zwykli uważać za swoje. Z perspektywy lat 20-tych i 30-tych
wydawać się im ono musi „wiekiem złotym ” - wiekiem kapitału i kapitalizmu.
4 Por. A. Friszke, O kszta łt niepodległej, Warszawa 1989, s. 265-266.
5 Obok pracy A. K rzyżanowskiego E tatyzm w Polsce zamieszczonej w książkach Bierny bilans
handlowy, K raków 1923 oraz P olityka i gospodarstwo, K raków 1931, za najważniejszą publikację
tego środowiska uznać należy wybór artykułów uczniów Krzyżanowskiego (z jego przedmową)
E tatyzm w Polsce, K raków 1932.
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Współczesna Krzyżanowskiemu i Zweigowi rzeczywistość społeczna i politycz
na znacznie odbiega od wyidealizowanego obrazu wieku ubiegłego. Brak w niej
przede wszystkim naturalnego ładu, jaki winien być podstawą organizacji
społeczeństwa. „Niewidzialna ręka” , która godzi interesy ekonomiczne, i sys
tem parlam entarny zapewniający stabilność polityczną, dawno już przestały
skutecznie spełniać swe funkcje. Współczesne społeczeństwo europejskie pozo
staje w stanie perm anentnego chaosu ogarniającego stopniowo każdą dziedzinę
życia - Europa przeżywa głęboki kryzys.
Gdzie tkwi „jądro przeżywanych obecnie procesów”? Skąd przychodzi
zagrożenie dla cywilizacji? Adam Krzyżanowski nie m a wątpliwości: kluczem
do zrozumienia obecnego kryzysu jest zjawisko etatyzmu (inaczej państwowego
kapitalizmu bądź państwowego socjalizmu), będącego jednak czymś więcej niż
tylko antyliberalną polityką gospodarczą.
Aby to zjawisko zrozumieć, trzeba wrócić myślą do roku 1914. W czerwcu
wybucha wielka wojna „bynajmniej nie poczęta w imię haseł demokratycz
nych” , która wszakże istotnie wpływa na przyspieszenie procesu dem okratyza
cji. W nim widzi Krzyżanowski główną przyczynę powstania etatyzmu. W ojna
światowa, a szczególnie jej finansowanie inflacją (wypadek bez precedensu, jeśli
chodzi o skalę zjawiska) osłabia znacznie pozycję klas posiadających, także
w tych państwach, które wychodzą z niej zwycięsko. Co więcej, dostarczające
rekruta i najbardziej przez wojnę poszkodowane klasy niższe dzięki czynnemu
i biernemu prawu wyborczemu potrafią wymusić dla siebie znaczne świadczenia
socjalne. Polityczny i ekonomiczny nacisk siły roboczej zakłóca więc funkc
jonowanie leseferystycznej gospodarki, wprowadza politykę w dziedzinę ekono
mii powodując „przerost celów politycznych ponad możliwości finansowe” .
„Przejście od demokracji liberalnej - pisze Krzyżanowski - zadawalającej się
politycznym zrównaniem, urzeczywistnionym przez powszechne głosowanie, do
demokracji socjalistycznej, wysuwającej hasło gospodarczego zrównania ludzi
zarządzeniami państwa, a więc rozszerzenia jego zakresu działania, wywołało
wzrost wydatków, a zarazem zniżkę dochodów publicznych, mimo oczywistego
przeciążenia podatkowego wielu społeczeństw. Dem okracja przyczyniła się
wybitnie do wtrącenia państw a w przepaść fiskalizmu”6.
Strach przed demokracją towarzyszył myśli liberalnej już od jej burżuazyjnych początków, a rozszerzenie „królestwa wolności” budziło zawsze wątpliwo
ści liberałów (wystarczy podać tu przykład Jamesa M illa rozważającego, co
stanie się następnego dnia po wprowadzeniu powszechnego prawa wybor
czego). Stosunek Krzyżanowskiego do idei demokratyzacji jest raczej am
biwalentny niż wrogi; dopóki nie jest ona ideą antyliberalną musi budzić nawet
sympatię wyznawcy ideałów wolnościowych. Wspólne dziedzictwo roku 1789
pozwala też mówić liberałom i dem okratom o pewnej zbieżności celów
6 A. Krzyżanowski, Naw rót do fiskalizm u, w: M oralność współczesna, K raków 1931, s. 37.
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i wartości. Proces demokratyzacji, który zresztą interesuje Krzyżanowskiego
bardziej niż sama idea, wchodzi jednak już od zarania w kolizję z liberalną polityką
gospodarczą. Dwudziestowieczny etatyzm rodzi się po wybuchu wielkiej wojny,
proces demokratyzacji m a swoje początki gdzieś w połowie wieku ubiegłego, kiedy
to „prądy antyliberalne poczęły przekształcać ustawodawstwo i administrację” .
Powojenny etatyzm jest logicznym etapem tego procesu (nie ostatnim , o czym
niżej), jakkolwiek w pewnym stopniu tłumaczy go również nacjonalizm i militaryzm końca wieku X IX (kontrola państwa nad potężnym przemysłem zbrojenio
wym) w połączeniu z tendencjami do monopolizacji, jakie niesie gwałtowny postęp
techniczny. Etatyzm m a również korzenie intelektualne (najbliższy jest niemieckie
m u „sogalizmowi z katedry” i rewizjonizmowi Bernsteina), ale zasadniczo jest on
praktyką działania politycznego. Jest charakterystyczne, że nie odpowiada ona
właściwie platformie politycznej żadnego z głównych stronnictw: wśród etatystów
spotkać m ożna nawet zdezorientowanego liberała. Przekonanie liberałów, że
każda idea i instytucja może służyć celom przeciwnym niż te, w imię których
została powołana, znajduje w przypadku etatyzmu przekonujące potwierdzenie.
„Pojmuję etatyzm - pisze Krzyżanowski - jako zupełną antytezę polityki
liberalnej, o ile chodzi o dobór środków osiągnięcia ostatecznych celów. N iem a
zasadniczej różnicy w określaniu celów. Jedna i druga polityka dąży do
wzmocnienia państw a jako takiego, a zarazem do spotęgowania rozwoju
jednostki. Różnica polega na tym, że etatyzm w rozszerzaniu zakresu państw a
widzi niezawodny środek utrwalenia podstaw mocarstwowej siły państwa,
która sama przez się zabezpiecza możliwie najlepszy rozwój jednostek, zamiesz1 V U JI^ W J V I I
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z państwem w jedną całość” - konkluduje Krzyżanowski.
Rozwój „socjalizmu państwowego” zachodzi równolegle z kryzysem instytu
cji parlamentarnych; w rzeczywistości oba te procesy są ściśle współzależne.
Szybki wzrost kompetencji państwa i częste reorganizacje aparatu państw o
wego w celu przystosowania go do realizacji rozbudowanej polityki socjalnej
wywołują nawał różnych ustaw i zarządzeń. Parlam entarna procedura nie może
sprostać wymogom chwili bieżącej. Parlamenty nie znajdują więc innego
wyjścia jak przekazanie części swej władzy ustawodawczej rządowi w formie
nadzwyczajnych pełnomocnictw.
7 Tegoż, E tatyzm w Polsce, w: P olityka i gospodarstwo, op. cit., s. 429.
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Istotą nowego systemu politycznego jest „orzekanie według swobodnego
uznania” władzy wykonawczej. W miejsce konstytucji, która winna być
punktem odniesienia każdej nowej czynności legislacyjnej, powstaje swoiste
„prawo obyczajowe” . Tworzy je seria precedensów działalności ustawodawczej
rządu - ustaw i rozporządzeń, które same będąc często naruszeniem konstytuqi
stają się nowym „korpusem praw ” (Krzyżanowski wskazuje tu zwłaszcza na
współczesną m u politykę podatkową). Połączenia zasady „swobodnego orzeka
nia” ze zniesieniem stałości piastowania stanowisk, tj. z możliwością usunięcia
przez rząd niewygodnego urzędnika, prowadzi do przewagi polityki kadrowej
z pominięciem kryteriów merytorycznych. W zrastająca stale liczba kadr urzęd
niczych musi nieść ze sobą znaczne obniżenie kompetencji funkcjonariuszy
państwowych. Biurokracja staje się plagą, państwo rośnie w siłę, ale - paradok
salnie - staje się coraz mniej efektywne pod każdym względem. Próba
zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego klasom najuboższym kończy się upadu :— . —
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politycznych w Polsce w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości.
„Dem okracja polityczna zrodziła etatyzm w imię zupełnego urzeczywist
nienia swych haseł, a rozwój etatyzmu ugodził śmiertelnie w demokrację
polityczną”8 - pisze Krzyżanowski. W alka o równość ekonomiczną przynosi
utratę wolności politycznej. Od etatyzmu już tylko krok do totalizmu. W Rosji,
we Włoszech i w Niemczech krok ten już zrobiono.
Nawet pobieżne z konieczności przedstawienie poglądów Adam a Krzyżanows
kiego na genezę kryzysu europejskiego między wojnami pozwala dostrzec ich
zasadniczą zgodność z tym, co w roku 1944 napisze F. Hayek w Drodze do
niewolnictwa. F akt ten nie powinien dziwić - obu autorów łączy wspólnota
liberalno-leseferystycznych przekonań. Widziany z tej perspektywy nowy twór
polityczny nie może być niczym innym jak ustrojem skrajnie (totalizm) czy też
względnie (etatyzm) antyliberalnym; antyliberalizm jest jego cechą konstytutywną.
W ypada tu zgodzić się z P. Śpiewakiem, że „[...] myślenie tak liberalne jak
konserwatywne usiłowało nowe zjawisko zawrzeć w obrębie dotychczasowego
języka, po to, by wnioski i przesłania własnych ideologii nie straciły na znaczeniu,
by zachowały tę samą żywotność i tę samą aktualność”9. To przywiązanie liberałów
do własnej ideologii wydaje się jednak zrozumiałe. Ci, którzy ją porzucają, trafiają
zwykle do obozu „wrogów wolności” - komunistycznego lub (rzadziej) faszystows
kiego. Pozostali traktują daną sytuację jako zagrożenie nie tyle własnej ideologii, co
całej kultury europejskiej wyrosłej na indywidualistyczno-liberalnej filozofii (takie
iunctium jest zresztą charakterystyczne dla myślenia ideologicznego). Stosunek
Ferdynanda Zweiga do omawianego zagadnienia dowodzi jednak, że w ram ach
paradygm atu liberalnego możliwa jest również inna interpretacja wydarzeń.
g Tegoż, Naw rót do fiskalizm u, w: M oralność współczesna,, op. cit., s. 47.
9 P. Śpiewak, P ow roty do Grecji, w: „Res Publica” 1/1987, s. 76.
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Podejście Zweiga akcentuje szczególnie rolę rozwoju techniki w procesie
przeobrażeń politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych. Postęp
techniczny - towarzyszący ludzkości od jej początków - nie tylko zapewnia
człowiekowi m aterialny rozwój, ale wpływa również bezpośrednio na strukturę
społeczeństwa. Gwałtowny postęp techniczny rewolucjonizuje stosunki własno
ści uszczuplając nabyte drogą dziedziczności praw a i przywileje. Jest charak
terystyczne dla Zweiga, że w fakcie tym, oprócz skutków pozytywnych,
dopatruje się również źródła rosnących napięć społecznych.
„Struktura rozdziału dochodu - pisze Zweig - w miarę postępu technicznego
pogarsza się. Postęp techniczny wzbogaca bogatych, wzbogaca klasę posiadają
cych. Przyrost bogactwa płynący z postępu technicznego w pierwszym rzędzie
idzie na rzecz tych, którzy wynalazek zawczasu zawłaszczyli sobie i poddają go
zużytkowaniu dla własnych celów” 10.
Gdyby cytat ten potraktow ać z pełną konsekwencją, istotną cechą społe
czeństw ostatnich dwóch wieków byłaby dla Zweiga ich stopniowa oligarchizacja (w późniejszej pracy Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu? autor prezentuje
znacznie mniej radykalne stanowisko), a więc tendencja dokładnie przeciwna
demokratyzacji, o której pisze Krzyżanowski. Obaj krakowscy liberałowie
zgodni są jednak co do tego, że ostatnie dziesięciolecia są okresem przy
spieszonej monopolizacji gospodarki. O ile jednak dla Krzyżanowskiego
dokonuje się ona w sektorze państwowym i prowadzona jest w interesie warstw
najuboższych, to Zweig uznaje ją przede wszystkim za rezultat napiętej sytuacji
międzynarodowej. W roku 1938 ustrój większości państw europejskich m ożna
nazwać „socjalizmem wojennym” , którym to pojęciem określa Zweig m obiliza
cję społeczeństwa dla osiągnięcia wyznaczonego przez państwo celu. Celem tym
jest wygranie przyszłej wojny; socjalistyczna kolektywizacja społeczeństwa jest
skutkiem wzrostu nacjonalizmu, a nie przyspieszenia procesu demokratyzacji.
D o socjalizmu wojennego popycha Europę, jak pisze Zweig, już sam „strach
przed wojną” na arenie międzynarodowej, niemniej rozwój techniki i tu sprzyja
niekorzystnym tendencjom.
„Postęp techniczny - twierdzi krakowski iiberał - daje gospodarstwu wysoko
kapitalistycznie rozwiniętemu nowe, czysto gospodarcze, a także i strategiczne
środki władzy, niedostępne dla gospodarstwa małego i ubogiego w kapitał, dla
państwa proletariackiego. Postęp techniczny w kapitalizmie w regule przesuwa
pozycję władzy poszczególnych państw, zarówno w dziedzinie czysto gospodar
czej, jak i strategicznej na korzyść państw kapitalistycznych. N a tej zasadzie
powstają coraz to większe napięcia międzynarodowe, które określamy mianem
nacjonalizmu” 11.
10 F. Zweig, Ekonomia a technika, K raków 1935, s. 154.
11 Ibidem, s. 21.
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To, czego doświadcza powojenna Europa, m ożna nazwać zdaniem Zweiga,
drugą rewolucją przemysłową, która idzie w jednym rzędzie z rewolucją polityczną
i obyczajową. Kapitalizm przeżywa znów dynamiczny okres; wbrew przewidywa
niom nie popadł w stagnację. Tym razem jego rozwój nie służy jednak człowiekowi.
„N a przykładzie techniki wojennej - pisze krakowski liberał - widać najlepiej,
że rozwój kultury technicznej niejako wybiegł poza rozwój kultury moralnej,
humanistycznej. K ultura techniczna przez rozwój techniki wojennej hoduje
nienawiść i strach. Postęp kultury technicznej tylko wówczas mógłby nie być
zagrożeniem cywilizacji, gdyby szedł w parze z wysokim postępem kultury
m oralnej” 12.
Przytoczony cytat pozwala zaliczyć Zweiga do szerokiego grona krytyków
cywilizacji technicznej. Jego poglądy są tu bliskie tradycyjnej krytyce konser
watywnej, a właściwie jej zwulgaryzowanemu stereotypowi (cywilizacja tech
niczna niszczy kulturę duchową). Ten wątek w twórczości Zweiga nie wydaje się
jednak być wynikiem wpływów konserwatywnych, mógłby być już raczej
skutkiem specyficznego klimatu, jakiem u do pewnego stopnia uległ między
wojenny liberalizm europejski (J. Arblaster nazywa go „nastrojem rezyg
nacji” 13) -rozczarow ania cywilizacją i ucieczką w sferę prywatności. N a krótko
przed wybuchem wojny Zweig wypowie się jednak jako zdecydowany obrońca
„cywilizacji euroam erykańskiej” i jej fundamentalnego elementu - liberalizmu.

Wokół problemu stabilności i jedności europejskiej
Kryzys europejski, którego świadkami są Krzyżanowski i Zweig, jest faktem
występującym w różnym kontekście ich rozważań. Form uła Zweiga: „kryzys
kultury” jest na tyle pojem na i ogólna, aby wyjaśnić wzrost antagonizmów
międzynarodowych czy bezrobocie. Krzyżanowskiego „etatyzm ” jest z kolei
radykalnie sformułowaną hipotezą - konstruktem mającym wytłumaczyć tak
różne zjawiska, jak zmiany demograficzne i falowania przestępczości. Rozum o
wanie obu autorów jest więc dokładnie odwrotne: dla Krzyżanowskiego fakt
polityczny (etatyzm) wywołuje znaczące zmiany w sferze szeroko rozumianej
kultury, dla Zweiga zaburzenia polityczne i społeczne są odbiciem kryzysu
cywilizacji. Pisząc z różnych perspektyw obaj autorzy zgodni są jednak co do
faktu będącego kwintesencją ówczesnego kryzy su - upadku ładu ogólnoeuropej
skiego14.
12 Ibidem, s. 205.
13 J. Arblaster, The Rise and Decline o f the Western Liberalism, Oxford 1984, s. 290.
14 Poglądy Zweiga na om awiane w tym rozdziale zagadnienie mają niestety bardzo ogólny,
niemalże ogólnikow y charakter; są raczej - używając określenia M . Bentley’a (The Liberal M ind
1914-1929, Cambridge 1977, s. 5) - „świadectwem stanu liberalnego umysłu” niż komentarzem do
przedstawianych problemów.
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Ład ten musi mieć swoje m aterialne podstawy - na nich wyrosły duchowe
wartości Europy i jej tożsamość. W przekonaniu wielu liberałów w tym
i Krzyżanowskiego, opierał się on dotąd na istnieniu złotej waluty - wyznacz
nika sprawiedliwej wymiany tak w stosunkach wewnętrznych, jak i między
narodowych. Odejście od parytetu złota większości państw europejskich trak 
towano najczęściej jako przejściowe, choć nie pomniejszano wagi tego wydarze
nia. Powojenne konferencje w Brukseli i Genui poświęcone problemom finan
sowym uchwaliły szereg rezolucji, które częściowo udało się wprowadzić
w życie. Problem leżał jednak w tym, że o ile wszystkie wysiłki międzynarodowe
szły właśnie w tym kierunku, to narodowe rzędy uprawiały politykę ochrony
własnych walut nie licząc się z jej konsekwencjami międzynarodowymi.
D la Krzyżanowskiego fakt ten nieodłącznie związany jest z postępującą
etatyzacją państw europejskich. Demos żąda natychmiastowego spełnienia
swoich roszczeń socjalnych; rządy muszą je realizować prowadząc rozrzutną
politykę opartą na fiskalizmie w stosunkach wewnętrznych oraz protekcjoniz
mie i reglamentacji w stosunkach z zagranicą. Etatystyczna polityka wewnętrz
na wyklucza liberalny ład międzynarodowy.
Burzliwa historia gospodarcza zmusza Krzyżanowskiego do zmiany po
glądów na zagadnienie międzynarodowego ładu ekonomicznego, w tym na
konieczność funkcjonowania parytetu złota. Decydujące są tu reakcje większo
ści państw europejskich i Stanów Zjednoczonych na następstwa „czarnego
w torku” . W alka o gospodarkę liberalną jest walką o złotą walutę, ale złota
waluta w gospodarce etatystycznej to jeszcze jeden powód do interwencji
państwa! Po wielkim kryzysie powrót do parytetu złota wydaje się coraz mniej
możliwy. Wr roku 1931 odstępuje od niego nawet Anglia i tworzy blok
szterlingowy, w którym funt brytyjski stanowi podstawę rachunku ekonomicz
nego w stosunkach między państwami. Krzyżanowski widzi w tym fakcie
właściwy, liberalny sposób adaptacji do nowych warunków ekonomicznych.
Upadek parytetu złota jest faktem symptomatycznym dla stanu perm anent
nej wojny gospodarczej, jaką toczą ze sobą państwa europejskie po podpisaniu
traktatów pokojowych.
„Jeśli m ożna mówić o kryzysie kapitalizmu - pisze Zweig - to niewątpliwie
w tym sensie, że współczesne państwo kapitalistyczne nie m ogą rozwiązać
podstawowych zagadnień międzynarodowego współżycia gospodarczego, tak
jak wymaga tego istota kapitalizm u” 15.
Zadaniu temu nie potrafi sprostać Liga Narodów, z którą Zweig wiązał duże
nadzieje. Adam Krzyżanowski szanse stabilizacji politycznej i gospodarczej
widzi raczej w tradycyjnej polityce brytyjskiej i wzrastającej roli Stanów
Zjednoczonych. Pozytywnie ocenia zwłaszcza zbliżenie USA do Anglii i jej
dominiów w połowie lat 20-tych; w zbliżeniu tym upatruje gwarancji porządku
15 F. Zweig, O programach walki z kryzysem , K raków 1933, s. 17.
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wersalskiego a także możliwość uzyskania nowych kredytów koniecznych do
odbudowy gospodarki europejskiej. Przychylnie podchodzi nawet do żądania
spłaty długów wojennych wysuniętego przez Stany Zjednoczone (co inny
liberał-ekonomista, J.M . Keynes traktuje z oburzeniem jako małoduszność
i krótkowzroczność) - surowy dyktat Amerykanów powściągnie europejski
wyścig zbrojeń, Ferdynand Zweig wykazuje znacznie mniej entuzjazmu wobec
wzrastającej roli USA: jeśli państw a europejskie nie zaprzestaną polityki
autarkicznej i nie wytworzą „obszaru ścisłego porozumienia gospodarczego” ,
nie ostaną się konkurencji i „padną łupem banków amerykańskich” .
Europie potrzebna jest stabilizacja i tylko liberalizm potrafi ją zapewnić.
Pokojowe współżycie narodów nie może opierać się, jak chcą tego soqaliści,
wyłącznie na motywach hum anitarnych: musi uwzględniać także interesy
gospodarcze. „M iędzynarodowy wolny handel wytwarza ich solidarność” 16
- pisze Krzyżanowski. Państwo socjalistyczne monopolizuje kontakty między
narodowe, państwo nacjonalistyczne, realizujące program skrajnej autarkii,
dąży do ich wyeliminowania. Zbieżność ruchów socjalistycznych i nacjonalis
tycznych nie jest dla liberałów przypadkowa. Kolektywizm, będący integralnym
składnikiem obu doktryn, realizować m ożna tylko w autarkicznym etatyzmie.
Kryzys ekonomiczny lat 30-tych był tym wydarzeniem, które - zdaniem
Krzyżanowskiego - podcięło doszczętnie próby powrotu do przedwojennych
stosunków ekonomicznych
i jnoerzebało
szanse na odbudowanie
ładu ogólno*
o
o
europejskiego. Samo przesilenie tak Krzyżanowski, jak i Zweig uznają za
zjawisko normalne dla gospodarki kapitalistycznej, wynikające z jej cykliczności. Jest ono nawet do pewnego stopnia korzystne - kryzys eliminuje tych,
którzy gospodarują najgorzej. G ospodarka oparta na znacznych kapitałach
potrafi zresztą zneutralizować najbardziej niekorzystne skutki falowania
koniunktury. Kryzys lat 30-tych jest jednak wyjątkowo głęboki. Musi tak być,
argumentuje Krzyżanowski, ponieważ etatyzm skutecznie przyczynił się do
dekapitalizacji gospodarki. Wielki kryzys lat 30-tych to tylko faza ogólno
europejskiego kryzysu ekonomicznego i politycznego, którego doświadcza
Europa od zakończenia wielkiej wojny.
„Popraw a międzynarodowości (!) koniunkturalnych wahań - pisze K rzyża
nowski w roku 1935 - nie odżyła skutkiem zarządzeń autarkicznych z różnym
natężeniem, ale przecie powszechnie się przejawiających. Ta okoliczność,
interwencjonizm i etatyzm wewnętrzny oraz zły stan gospodarki skarbowej
niemal wszystkich państw hamują proces poprawy wyrastający z automatyzmu
życia gospodarczego” 17.
Ferdynand Zweig wiąże falowania koniunktury z procesem rozwoju techniki,
jego nierównomiernościami w różnych dziedzinach i tarciami stąd wynikający
16 A. Krzyżanowski, Socjalizm p o wojnie, w: Polityka i gospodarstwo, op. cit., s. 13.
17 Tegoż, K ryzys gospodarczy, jeg o przyczyn y i przebieg dotychczasowy, Warszawa 1935, s. 16.
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mi. Kryzys lat 30-tych jest jednak dla niego przede wszystkim wynikiem napięć
w stosunkach międzynarodowych, na które sfera ekonomiczna jest szczególnie
wrażliwa. „Automatyzm gospodarczy” może działać jedynie w skali całego
kontynentu, istotą wielkiego kryzysu jest jego ponadnarodowość, strukturalność, a przede wszystkim - „ponadcykliczność” .
„C horą jest - pisze Zweig - cała sfera międzynarodowych stosunków
gospodarczych, a źródłem tej choroby jest nic innego, jak wojna światowa
i powstała na jej polu psychoza nacjonalizmu” 18.
Liberalnym ekonomistom trudno przecenić znaczenie kryzysu lat 30-tych;
zubożenie kontynentu wywarło dalekosiężne skutki społeczne i kulturowe. Fakt
ten nabierze jeszcze większej ostrości - twierdzi Krzyżanowski - kiedy spojrzy
się na niego przez pryzm at statystyk demograficznych19. W ojna zwolniła
gwałtowny przyrost ludności całego globu tylko w minimalnej mierze, w nieco
większym stopniu przyrost ludności Europy. F akt ten miałby nawet korzystne
znaczenie dla przeludnionego kontynentu, ale równocześnie ze zróżnicowaniem
demograficznym nastąpiło zróżnicowanie ekonomczne w stopniu daleko więk
szym na niekorzyść Europy (Krzyżanowski -m altu zjanista eksponuje szczegól
nie ten wątek). Choć w wartościach bezwzględnych Europie przybywa tak
ludności, jak i bogactwa, to ludność ta jest coraz biedniejsza. Tracąc swoją
zamożność E uropa będzie się jednocześnie starzeć. Starcy nie m ogą wytwarzać
bogactwa materialnego; jego niski poziom nie sprzyja z kolei „odmłodzeniu”
kontynentu; nie wróży to dobrze przyszłości kultury europejskiej.
Pesymistycznie rysują się również perspektywy postępu technicznego, który
mógłby dostarczyć nowych źródeł utrzymania. Przeciw niemu skierowana jest,
zdaniem Zweiga, polityka zdecydowanej większości państw europejskich. D ą
żąc do autarkii na wypadek przyszłej wojny państwa te ograniczają swobodne
gospodarowanie warunkujące rozwój techniki. Bez przeszkód rozwija się
jedynie technika wojskowa.
Liberał XX wieku nie wierzy już w nadejście epoki Rozumu i Wolności.
Dzieje człowieka i jego kultury przypominają krakowskim ekonomistom ruchy
wahadła, kojarzą je też z cyklem koniunktury gospodarczej. Tak, jak po latach
tłustych przychodzą chude, po pokoju wojna, po demokracji oligarchia, tak po
indywidualizmie kolektywizm a po liberalizmie etatyzm. Mimo to aktualne
pozostaje pytanie, co stanie się z Europą, którą swą wielkość ostatnich wieków
zawdzięczała liberalizmowi i liberalnej kulturze? Czy stanie się tylko terminem
goegraficznym? Skoro stan techniki militarnej pozwala na „totalną zagładę”
kontynentu, czy państw a totalne nie zechcą na jej gruzach budować własnej,
niemieckiej, włoskiej czy sowieckiej cywilizacji, cywilizacji antyhumanistycznej
i szowinistycznej?
18 F. Zweig, O programach..., op. cit., s. 11-12.
19 Por. A . K rzyżanowski, Dem ograficzne oblicze kryzysu, w: Dolar i zloty, K raków 1936.
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„Tolerancja - pisze Zweig - ten największy dorobek kultury europejskiej
i zarazem jej najsilniejszy fundament, bo podstawa jej uniwersalizmu, zanika
w tempie zastraszającym, ustępując barbaryzmowi, tj. nietolerancji pierwotnej
hordy”20.
Krzyżanowski i Zweig nie m ają wątpliwości, że bez odrodzenia liberalizmu
zachowanie cywilizacji nie jest możliwe. Krzyżanowski wiąże swe nadzieje
z Ameryką, gdzie jeszcze w latach 20-tych „stosunki układają się odmiennie” .
Po wielkim kryzysie pozostaje mu już tylko „mądry pesymizm” - jak określa tę
postawę jego uczeń, Ferdynand Zweig.
Sam Zweig w przededniu II wojny światowej zdobywa się jeszcze na
optymizm. Proces rozpadu kultury euroamerykańskiej, dowodzi, m ożna jeszcze
odwrócić. Jest to proces „przebiegający u góry”, spowodowany błędną polityką
i demagogią. Liberalizm może się jeszcze odrodzić, ale w mieszkańcu Europy
trzeba znów obudzić „głód i umiłowanie wolności” . Aby sprostać temu
zadaniu, sam liberalizm musi jednak ulec zasadniczej przemianie.

Wobec wyzwania totalnego
Uwagi krakowskich liberałów o upadku cywilizacji europejskiej nie są jedynie
dramatycznym memento; w krajach totalnych fakt ten m a już miejsce. Po
wstanie państw totalnych jest dla nich w sposób oczywisty związane z kryzysem
liberalizmu, tak w stosunkach wewnętrznych, jak i międzynarodowych. Według
Adam a Krzyżanowskiego są one ostatnim etapem procesu etatyzacji, Fer
dynand Zweig widzi w nich ostatnią fazę przygotowań do totalnej wojny. Mimo
tej różnicy, w opisie totalizmu obaj autorzy kładą nacisk raczej na jego
etatystyczny kom ponent niż własną specyfikę; co do tej ostatniej pozostają
zgodni.
„Istotą tego ustroju - pisze Zweig w roku 1938 - jest, że obywatel nie m a
żadnych uprawnień, a wszystko, co otrzymuje, jest tylko łaską, przywilejem,
który rozdawany jest według swobodnego uznania i który każdej chwili może
być cofnięty. Jest to dyktatura aparatu mającego nieograniczone atrybuty
i funkcje, rozdającego koncesje i przywileje, te czy inne dyskrecjonalne upoważ
nienia zależnie od swego swobodnego uznania” 21.
O
ile etatyści utrzymują, że silne państwo jest niezbędne, aby zapewnić
pomyślny rozwój jednostkom , teoretycy i propagandziści totalizmu nie wahają
się poświęcić szczęścia jednostki dla pomyślności państwa.
Trzy państwa europejskie zasługują w pełni - w opinii krakowskich liberałów
- na m iano totalnych: Rosja Sowiecka, faszystowskie Włochy i hitlerowskie
20 F. Zweig, Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu?, Lwów - Warszawa 1938, s. 304.
21 Ibidem, s. 278-279.
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Niemcy. Ich zestawienie w jednym rzędzie jest rezultatem przyjęcia przed
stawionej powyżej definicji, a także skierowania uwagi przede wszystkim na
antyliberalne rozwiązania gospodarcze przyjęte w tych państwach; obaj autorzy
podkreślają raczej podobieństwa między nimi niż uwypuklają różnice (jak
choćby w zasięgu terroru czy stosunku do Żydów).
Uwagi te odnoszą się w pierwszym rzędzie do oceny przez Krzyżanowskiego
i Zweiga włoskiej gospodarki korporacjonistycznej, która zyskała w Polsce
pewne uznanie (na co w niemałym stopniu wpływ m iała społeczna nauka
Kościoła) i znalazła entuzjastów w kilku krajach europejskich. Państwo
korporacyjne jako trzecia droga między przeżywającą kryzys demokracją
parlam entarną a marksizmem zyskało nawet (w 1938 roku!) uznanie Churchilla
i Lloyd George’a!22
Dla Krzyżanowskiego rozwiązania włoskie są jedynie pozorami korporacionizmu. Związki robotnicze, które w myśl koncepcji korporacjonistycznych
winny współzarządzać przedsiębiorstwami, w rzeczywistości są ściśle pod
porządkowane państwu. M imo nowej frazeologii faszyzm włoski nie wychodzi
w gospodarce poza granice etatyzmu.
Z oceną tą w pełni zgadza się Ferdynand Zweig. A utor ten podkreśla jednak
przede wszystkim nieadekwatność idei korporacjonistycznych wobec współ
czesnego poziomu cywilizacji. Korporacjonizm , który przedstawia się jako
alternatywa wobec liberalizmu i rozwiązania sowieckiego i chce poddać
gospodarkę „użyteczności publicznej”, w rzeczywistości nie koryguje, a psuje
mechanizm kapitalistyczny - usztywnia gospodarkę i „ujednolica społeczeńst
wo” . W dobie „drugiej rewolucji przemysłowej” nie m ożna wskrzeszać ustroju
odpowiedniego dla społeczeństw stanowych.
Inne państwo totalne, Związek Sowiecki, jest w opinii wielu liberałów tego
okresu przede wszystkim wielkim eksperymentem. Widzą oni w nim nie tyle
antyliberalny system polityczny i ekonomiczny, co odpowiedź na wyzwanie
cywilizacyjne, próbę zorganizowania społeczeństwa industrialnego23. K om uni
ści poświęcili wprawdzie wartości liberalne i demokratyczne w imię bardziej
efektywnego kierowania gospodarką, ale czy nie osiągnęli przy tym znaczących
rezultatów, także na polu socjalnym? D odać należy, że propaganda sowiecka
umiejętnie podsycała te wątpliwości prezentując osiągnięcia pięciolatki w dzie
dzinie przemysłu ciężkiego czy rozwiązanie problemu bezrobocia.
W artykułach A dam a Krzyżanowskiego poświęconych ideologii i gospodarce
bolszewickiej nie m a jednak ani oznak zrozumienia, ani śladów sympatii wobec
ustroju sowieckiego. Związek Sowiecki ufundowany na ideologii przewidującej
stopniowe obumieranie państw a (samą rewolucją Krzyżanowski nie zajmuje
22 Por. G. M osse, The Culture o f Western Europe. The Nineteenth and Twentieth Centuries, U SA
1965, s. 345.
23 Por. J.H. Randall, The M aking o f the Modern Mind, B oston 1940, s. 665-666.
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się), jest dla niego państwem najbardziej zaawansowanym (w roku 1928)
w etatyzacji całego życia społecznego. O ile jednak etatyzm, choć uprawia
politykę na rzecz warstw najuboższych, stara się mimo to ograniczyć walkę klas
w interesie państwa jako całości, bolszewizm dąży do oddania państwa jednej
tylko klasie. Temu służyć m a również wprowadzona już po rewolucji osobliwa
„ordynacja” (cudzysłów Krzyżanowskiego) wyborcza do rad wykluczająca
praktycznie warstwy posiadające.
„Bolszewicy dowodzą - pisze krakowski ekonomista w roku 1925 - wyższości
warstwy robotniczej nad innymi [...]. Są arystokratam i w obronie robot
ników”24.
Uznanie ustroju komunistycznego za taki, za jaki chciałby on uchodzić, tj. za
dyktaturę proletariatu, nie powinno dziwić. Oceny tej dokonuje Krzyżanowski
w połowie lat 20-tych, kiedy to „walki z kułakiem ” czy „zdławienia kontr
rewolucji w K ronsztadzie” nie określa się mianem totalitarnego terroru lecz
„polityki klasowej” . Charakterystyczna jest również uwaga Krzyżanowskiego
o „etycznej wartości” ustroju bolszewickiego pochodząca z roku 1920.
„Nie wątpię - pisze krakowski liberał - że są wśród bolszewików ludzie
osobiście uczciwi, ożywieni jak najlepszymi chęciami, ale ich system jest
w zasadzie niemoralny. D oktryna konieczności dziejowej, zgoła nieuzasad
niona, osłabia poczucie osobistej odpowiedzialności za swe czyny” 25.
w roku 1933 analizując gospodarkę sowiecką26 Krzyżanowski może dostrzec
skutki owego braku odpowiedzialności w dziedzinie ekonomii. U podstaw
gospodarki sowieckiej, dowodzi krakowski ekonomista, leży absurdalne założe
nie mówiące, że środkam i politycznymi m ożna unieważnić twarda reguły
gospodarowania - zwalczyć nędzę przez odpowiednie zarządzenia. Drugim
przesądem, pochodzącym od Lenina (choc mającym przcciez wielu wyznawców
przed nim) jest „bałwochwalcza wiara w cudzotwórczą moc techniki” . Elekt
ryfikacja nawet całego kraju nie zastąpi gospodarności, tymczasem rozrzutność
państwa bolszewickiego nie m a precedensu w historii.
Podstawową cechą dobrej gospodarki jest dla Krzyżanowskiego jej kapitałowość. G ospodarka skapitalizowana, prywatna czy państwowa, łatwiej znosi
falowanie koniunktury, amortyzuje skutki postępu technicznego, powoduje
stabilizację rynku. Twierdzenie mówiące, że gospodarka planowa nie polega
cyklowi koniunktury, jest kolejnym wymysłem komunistycznych etatystów,
podobnie jak przekonanie, że w produkcji gospodarczej m ożna wyzwolić się
spod praw a zysku. Państwo komunistyczne dążące do ideologicznego celu
zaspokojenia potrzeb ludności i chlubiące się zniesieniem wyzysku i pracy
najemnej nie dba o osiąganie zysków niezbędnych dla kapitalizacji produkcji,
24 A. Krzyżanowski, Socjalizm ..., op. cit., s. 4-5.
25 Tegoż, B olszewizm , Warszawa 1920, s. 27-28.
26 Tegoż, Głód w państw ie kom unistów, w: D olar i zloty, op. cit.
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w sposób nieodpowiedzialny zwiększa (sic!) konsumpcję uszczuplając w ten
sposób „dochody czyste” . „Naiwny, może nawet sympatyczny sposób gos
podarow ania” - Krzyżanowski przyrównuje go do gospodarowania na roli
-m śc i się dotkliwie, szczególnie w czasie kryzysu gospodarczego (koniunktural
nego). Głód na żyznych obszarach Ukrainy i Zakaukazia w pomyślnym
klimatycznie roku jest tego najbardziej przekonującym dowodem. W roku 1933,
ostatnim roku pierwszego planu pięcioletniego w Związku Sowieckim, „klęska
w walce ze śmiercią wystąpiła już w całej pełni”27.
W roku 1933 nie było jednak oczywiste, że głód i śmierć nie są największymi
wrogami stalinizmu. Poglądy Krzyżanowskiego różnią się mimo to diam etral
nie od większości opinii wówczas i obecnie formułowanych, usiłujących fakt
głodu na Ukrainie wyjaśnić w kategoriach ekonomicznych. W tej perspektywie
historia pierwszych dziesięcioleci Związku Sowieckiego to proces niespotykanej
dotąd akumulacji kapitału w rękach państwa kosztem głodowej konsumpcji
obywateli. Krzyżanowski, zastrzegając się, że nie zna dokładnych danych,
zjawisko to ocenia jednak przez kliszę etatyzmu: etatystyczny Związek Sowiecki
nie może posiadać kapitałów. Państwo etatystyczne nie potrafi ograniczyć
swojej konsumpcji i z tego powodu jego gospodarka nie może osiągnąć
stabilizacji. Rozrzutność cechująca państwo sowieckie nie jest zwykłym m arno
trawieniem kapitałów, ale jedną z podstawowych zasad gospodarki komunis
tycznej. Krzyżanowski staw iają nawet przed centralnym planowaniem, o któ 
rym niewiele pisze.
Propaganda państwa totalnego, szczególnie włoska, przedstawia je chętnie
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państwo totalne realizować m a określone wartości w życiu społecznym, prowa
dzić działalność wychowawczą wśród swoich obywateli. Na tym też polegać m a
jego wyższość nad państwem liberalnym. Adam Krzyżanowski podejmuje
polemikę z tym poglądem 28.
Jest oczywiste, twierdzi krakowski liberał, że jedynie działania wynikające
z wolnej woli m ogą mieć wartość m oralną, dodatnią bądź ujemną. Państwa
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narzucają je tym samym swoim obywatelom. Wydają przy tym wiele dodat
kowych rozporządzeń, które ścieśniają obszar swobodnej decyzji jednostki.
Taka polityka państwowa sama w sobie jest już niemoralna, jej skutki też są
niezgodne z oczekiwanymi. Przystosowanie się do nowego prawa dokonać się
może tylko w pewnym okresie, ale państwo totalne nie zaprzestaje w nim swojej
działalności prawodawczej. W rezultacie świadomość społeczna nie nadąża za
zmieniającym się systemem prawnym, co prowadzi do stałego wzrostu przestęp
czości.
27 Ibidem, s. 118.
28 A. Krzyżanowski, M oralność współczesna, op. cit.
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Państwo, choć nie powołane do doskonalenia moralnego obywateli, może
jednak działać um oralniająco, o ile stworzy im ramy prawne do samodos
konalenia się. Te warunki spełnia jedynie państwo liberalne, w którym normy
prawne są wynikiem rzeczywistej zgody większości społeczeństwa co do
konieczności regulacji danego zachowania specjalną regułą.
„Przymus państwowy - twierdzi Krzyżanowski - pozbawiony aprobaty
społeczeństwa, nie wzmorzony chęcią podporządkow ania się woli państwa
okazuje się bezsilny w walce z przestępczością”29.
Z tego powodu polityka państw etatystycznych i totalnych pozbawia je
możliwości walki prewencyjnej z przestępczością. Podstawowym środkiem
prewencji jest dla Krzyżanowskiego możliwość swobodnego gospodarowania;
działalność gospodarcza najpewniej powstrzymuje przed działalnością przestęp
czą. W tym kontekście już nie tylko totalizm, ale i wszelki etatyzm krępujący
stosunki ekonomiczne sprzyja wzrostowi przestępczości. Państwu totalnem u
lub do totalnego zbliżonemu pozostaje jedynie zaostrzanie represji i podwyż
szanie kar, które wobec braku prewencji nie m ogą być skuteczne.
„Wszelka władza korumpuje, władza absolutna korumpuje absolutnie”
-K rzyżanow ski z pewnością zgodziłby się z iordem Actonem. Państwo totalne
rości sobie pretensje do „bardziej wartościowego moralnie i intelektualnie”
kierowania społeczeństwem niż państwo liberalne, a jednocześnie demoralizuje
rządzących i rządzonych. Przywódcy państw totalnych są zresztą świadomi
trudności z tego wynikających i - jak pisze Krzyżanowski - „przywiązują
szczególną wagę do wychowania nowego człowieka, który by pracował dla
państwa wyłącznie, a mimo to chętnie” j0.
M oralność państwa totalnego jest wytworem systemu totalnego, ale jej
narodziny m ożna dostrzec już w państwie etatystycznym, tak jak ustrój totalny
jest logicznym rozwinięciem procesu etatyzacji. Nadużywana maksyma „Salus
R ei publicae suprema lex esto ” była dla państwa etatystycznego użytecznym
hasłem nowej socjalizacji.
„Z biegiem czasu - pisze krakowski liberał w roku 1928 - gdy etatyzm
umocni się politycznie i ekonomicznie, w obronie swego samozachowania nie
omieszka poddać swym wpływom życia religijnego i rodzinnego”31.
Końcowym produktem wychowania państwowego nie może być nic innego
jak karny żołnierz.
„Pieriekowka dusz” (A. W at), której dokonał totalitaryzm, była z pewnością
procesem bardziej złożonym niż prawne ograniczanie swobody obywateli przy
wtórze zagłuszającej propagandy. Analiza Krzyżanowskiego nie mogła również
uchwycić „banalności zła” - przestępczego charakteru samego prawa totaiitar29 Ibidem, s. 59.
30 Ibidem, s. 67.
31 A. Krzyżanowski, E tatyzm ..., op. cit., s. 438.
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nego, ale fakt ten nie był wówczas oczywisty nawet dla wielu Żydów, wobec
których wymierzono ustawy norymberskie z 1935 roku! Rozważania K rzyżano
wskiego o m oralności w państwie totalnym świadczą więc jedynie o konsekwen
cji, powiedzieć by m ożna doktrynerskiej konsekwencji, z jak ą autor ten opisuje
różne przejawy kryzysu europejskiego.

W obronie kapitalizmu
Postawa liberałów wobec burzliwych wydarzeń lat 20-tych i 30-tych jest
zróżnicowana: dominuje tendencja do wycofania się z życia publicznego
i „kultywowania wartości numanistycznych” 32, wielu odnajduje swoje miejsce
w szeregach socjalistów lub komunistów, nieliczni w ruchu faszystowskim.
Julien Benda nazywa to zjawisko „zdradą klerków” , ale jeśli pojęcie to oznaczać
m a rezygnację z kontemplacji wiecznych idei i zaangażowanie w proces
historyczny, w politykę, to dotyczy ono także wielu „wiernych” liberałów,
w tym również ekonomistów. Ich postawa mieści się w przedziale między
apologetyką wolnokonkurencyjnego kapitalizmu a postulatem jego niezbędnej
reformy przy zachowaniu podstawowych wartości liberalnych. Adam K rzyża
nowski i Ferdynand Zweig są tu reprezentatywnymi przykładami.
Dla A dam a Krzyżanowskiego problem legitymizacji kapitalizmu leży nie tyle
w dziedzinie spekulacji filozoficznej czy ekonomicznej, co w sferze oczywistych
faktów. Fakty natom iast pokazują jednoznacznie, że wszelkie odstępstwa od
sprawdzonych instytucji wolnorynkowych kończą się fiaskiem. Kapitalizm nie
jest dla krakowskiego ekonomisty jedynym możliwym stabilnym ustrojem, ale
jedynym efektywnym ustrojem ekonomicznym zdolnym sprostać rozwojowi
technologicznemu. W perspektywie Krzyżanowskiego fakt ten jest zupełnie
wystarczający do legitymizacji kapitalizmu - systemu ekonomicznego zapew
niającego kulturze jej m aterialne podstawy.
„Postęp m oralny i intelektualny - pisze krakowski liberał - jest niewątpliwie
uwarunkowany pewnym stopniem dobrobytu. Podcięcie tego środka w imię
osiągnięcia celów, także idealnych, zagraża istocie naszej kultury”33.
Twierdzenie to wyznacza całą aksjologię Krzyżanowskiego i jego apologetykę wolnokonkurencyjnego kapitalizmu. Kapitalizm jest dla niego przede
wszystkim systemem ekonomicznym, a nie np. polityczną organizacją społe
czeństwa opartą na prywatnej własności. Wolny rynek jest bardziej wiarygod
nym regulatorem działań służących dobru społecznemu niż demokracja par
lamentarna, która często stawia utopijne cele polityczne sprzeczne z wymogami
racjonalnego gospodarowania.
32 Por. przyp. 13.
33 A. Krzyżanowski, Socjalizm ..., op. cit., s. 33-34.
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„Dem okracja polityczna - pisze Krzyżanowski - przeżyła się niemal w tej
samej chwili, w której odniosła ostateczne zwycięstwo”34.
Dem okracja w państwie etatystycznym, pozbawiona swego politycznego
znaczenia, służy jedynie rozpolitykowaniu społeczeństwa. W alka o władzę staje
się bardziej intratna niż działalność gospodarcza, która z tego powodu schodzi
na plan dalszy. Wiek X IX dowiódł, że możliwy jest rozwój cywilizacji bez
demokracji politycznej, regres wieku XX pokazuje skutki zerwania z wolnoryn
kową gospodarką.
Celem kapitalizmu jako systemu ekonomicznego jest „powiększenie liczby
ludzi bogatych”, tj. stworzenie warunków dla maksymalnej kapitalizacji, a tym
samym wzrostu zamożności całego społeczeństwa. Oszczędzać i kapitalizować
„w wydatniejszej mierze” m ogą tylko ludzie zamożni. Ich liczba jest jednak zbyt
szczupła, a ogólna wartość skapitalizowanych środków niewystarczająca, gdy
w społeczeństwie przeważają ludzie bardzo biedni, niezdolni do wytworzenia
odpowiedniego popytu. Kapitalizm nie może więc pomnażać fortun kosztem
rzeszy nędzarzy. Zdaniem Krzyżanowskiego właściwie funkcjonujący system
nie dopuści do takiej sytuacji.
Jak wynika z powyższego, obrona kapitalizmu przez Krzyżanowskiego
cechuje się przede wszystkim minimalizmem. Kapitalizm, jak dowodzi krakow 
ski ekonomista, nie zapewnia zawsze i wszędzie powszechnego dobrobytu, ale
tego nie potrafi żaden system ekonomiczny. Mimo falowań koniunktury
przynosi jednak stałe podnoszenie się stopy życiowej a także stopniowe
demokratyzowanie się bogactwa. Kapitalizm odkrył bowiem uniwersalne zasa
dy wzrostu dobrobytu: oszczędność i kapitalizację. Kapitalistyczne instytucje
sprzyjają realizowaniu tych zasad. Kryzys lat 30-tych nie jest argumentem
przeciw kapitalizmowi, gdyż jest on rezultatem stopniowej ctatyzacji - dekapi
talizacji gospodarki. Nie jest to więc właściwie kryzys kapitalizmu ale etatyzmu.
Przyjęcie przez Krzyżanowskiego takiej linii obrony kapitalizmu wyklucza
właściwie wszelkie zmiany w jego systemie ekonomicznym (wyjątkiem jest tu
rezygnacja z parytetu złota, por. wyżej). Krakowski ekonomista usiłuje wyka
zać, ze leseferystyczny kapitalizm jest racjonalną form ą organizacji gospodar
czej społeczeństwa, jakkolwiek nie powołuje się na aprioryczne kryteria rac
jonalności; jej m iarą jest jedynie efektywność gospodarcza. Wyniki gospodarcze
państw „antykapitalistycznych” jednoznacznie przemawiają na korzyść kapita
lizmu.
Jeśli jedni liberałowie z doświadczenia kryzysu wyciągają wniosek o absolut
nej wyższości własnej doktryny, inni - a do nich należy Ferdynand Zweig
- dostrzegają w niej przede wszystkim jej historyczne uwarunkowanie.
„Musimy zdać sobie sprawę - pisze Zweig - że pojęcie liberalizmu ulega
ewolucji, że treść tego pojęcia zmienia się i przesuwa w ciągu dziejów, w ciągu
34 Tegoż, E tatyzm ..., op. cit., s. 438.

224

Andrzej Waśkiewicz

przemian historycznych, ustrojowych i technicznych. Nie wolno trzymać się
pewnej skostniałej, wytworzonej w dawnym czasokresie treści - raczej trzymać
się należy pewnych nastawień światopoglądowych, pewnych metod działania
i reagowania na zjawiska rządzenia i gospodarow ania”35.
Liberalizm, aby przetrwać kryzys kapitalizmu i kultury, musi więc stać się
doktryną ahistoryczną, ale w nowym kształcie, musi stać się nową „ogólną
teorią” organizacji życia społecznego, zrewidować swój stosunek do
XVIII-wiecznego dziedzictwa. Prezentacja tej teorii przez Zweiga w książce
Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu? z roku 1938 przypomina katechizm: jest
klarownym, ale podanym bez dyskusji (bądź po pozornej dyskusji) zbiorem
prawd i twierdzeń, mniej lub bardziej ogólnych. Ich przedstawienie wykraczało
by znacznie poza ramy tej pracy, w dużej mierze są to zasady liberalizmu t o u t
court. Zweig konstruuje jednak szereg haseł - antynomii, który lokuje neoliberalizm w pewnej opozycji do klasycznego liberalizmu. I tak neoliberalizm m a być
aktywny, a nie pasywny; postępowy, a nie reakcyjny; społeczny, a nie formalny;
etyczny, a nie materialistyczny; humanistyczny, a nie mieszczański; jego celem
m a być nie bezgraniczne mnożenie zysku, ale moralne odrodzenie człowieka itd.
Neoliberalizm, aby zdobyć wpływy w społeczeństwie - twierdzi Zweig - musi
wystąpić z programem „paralelnej reformy” : przebudowy instytucji społecz
nych i ukształtowania mentalności liberalnej. Aby tego dokonać powinien
połączyć w swoim program ie wartości wolności i równości, przyjąć za główną
zasadę równość w wolności - wyrównać szanse życiowe jednostek. Zweig widzi
pewne perspektywy w aliansie liberalizmu z socjalizmem przedmarksowskim,
jego zdaniem niesłusznie określanym jako utopijny. Przykładem jest dla niego
liberalizm Johna Stuarta Milla, nawiązuje też do Adam a Smitha.
„Neoliberalizm - pisze autor Z m i e r z c h u ,, . - chce być nie tylko systemem
demokracji politycznej, ale i systemem demokracji społecznej. Nie głosi on
wprawdzie zasady równości gospodarczej, ale głosi zasadę równości szans [...].
Neoliberalizm dąży do wyrównania odstępu gospodarczego nie przez skasowa
nie własności, ale przez jej upowszechnienie. Chciałby upowszechnić instytucję
prywatnej własności jako wielką gwarantkę wolności”36.
Neoliberalizm musi być liberalizmem socjalnym. Dążąc do dobrobytu społe
czeństwa (realizując „zasadę postępu”), nie może pozbawić bezpieczeństwa
socjalnego jego najsłabszych jednostek. Podobnie jak Keynes czy Dewey, Zweig
nie waha się tu sięgnąć po interwencję państwa; przyjęcie interwencjonizmu
państwowego jest najbardziej istotnym elementem nowej doktryny liberalnej.
Zweig przypomina oczywisty fakt: państwo jest już potężną siłą na polu
gospodarki - to skutek rozwoju cywilizacyjnego. Teraz tę siłę należy wykorzys
tać na rzecz nowego liberalizmu. Oprócz zapewnienia warunków dla uczciwej
35 F. Zweig, Z m ierzch..., op. cit., s. 238.
36 Ibidem, s. 20.
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konkurencji m a ono prowadzić także samodzielną działalność gospodarczą. Jej
granice wyznaczają zasady rynku i rentowności, ale Zweig przewiduje też szereg
sytuacji, których z pewnością nie zaakceptowaliby leseferyści. W jego wywodach
trudno zresztą nie zauważyć wielu niekonsekwencji będących skutkiem koniecz
ności znalezienia kom prom isu między racjami ekonomicznymi i społecznymi.
Nowy liberalizm musi bowiem przemówić swymi wartościami do emocji
szerokich rzesz ludności, musi wskrzesić w nich „przyrodzone zamiłowanie do
wolności i poczucie sprawiedliwości” . Musi nawiązać kontakt z masami. Taki
liberalizm nie został jeszcze zrealizowany w historii, ustrój wieku X IX zbliżył się
zaledwie do niego. W zakończeniu Zmierzchu... Zweig może więc napisać:
„Liberalizm - to rewolucja [...]. Liberalizm - to utopia świata w największym
wykwicie cywilizacji i kultury ludzkiej”37.
W perspektywie Zweiga kryzys europejski jest kryzysem całej kultury, jest
kryzysem cywilizacji humanizmu. Europie potrzebna jest nowa edukacja; masy
wkraczające do historii nie m ogą ulec nacjonalistycznym i komunistycznym
demagogom. Liberalizm musi wyrwać je spod tych wpływów, zapewnić im
chleb i nauczyć cenić wolność. Zweig wierzy, że liberalizm poprzez prze
prowadzenie „paralelnej reform y” potrafi tego dokonać. M odus vivendi, jaki
system ten musi znaleźć z technologiczną cywilizacją, to raz jeszcze wzięcie za
nią odpowiedzialności, przykrojenie jej na ludzką miarę. Powodzenie tego
przedsięwzięcia będzie najlepszą legitymizacją liberalizmu.

Zakończenie
Celem niniejszej pracy było przedstawienie na przykładzie Polski stanu myśli
liberalnej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Lata 20-te i 30-te były
w historii liberalizmu okresem głębokiego kryzysu, który doprowadził ostatecz
nie do rozbicia doktryny na dwie różne tradycje zwane umownie europejską
i amerykańską (neoliberalizm). Renesans liberalizmu europejskiego w jego
amerykańskim wydaniu (neokonserwatyzm) pokazuje, ze w historii l u c i n i c m d
myśli, które na zawsze trafiają do lamusa. Neoliberalizm nie wyparł i nie
zastąpił po prostu tradycyjnego leseferyzmu, ale stał się innym wariantem
liberalizmu (czemu liberałowie leseferyści konsekwentnie zaprzeczają). Z dru
giej strony nie m ożna też uznać, że obecne odrodzenie leseferyzmu jest zwykłym
powrotem do doktryny liberalizmu sprzed kryzysu; w jakimś stopniu jest to
zjawisko nowe, wykorzystujące doświadczenia ostatnich dziesięcioleci38.
W pracy tej przedstawiony został moment, w którym obie wymienione
tradycje dopiero nabierają kształtów, czy też - inaczej to ujmując - doktryna
37 Ibidem, s. 299.
38 Por. R. Legutko, D ylem aty kapitalizm u, K raków 1985, s. 57.
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neoliberalna wyodrębnia się z XIX-wiecznej spuścizny liberalizmu. Zestawienie
poglądów Krzyżanowskiego i Zweiga pozwoliło spojrzeć na ten proces in statu
nascendi. Wydaje się, że właśnie doświadczenie kryzysu europejskiego, któremu
obaj autorzy poświęcają tyle uwagi, w decydującym stopniu ukształtowało dwa
różne style liberalnej myśli politycznej i ekonomicznej.
Liberalizm A dam a Krzyżanowskiego m a charakter wyraźnie konserwatyw
ny. Polega na sprawdzonych w przeszłości prawach, nisko ocenia ludzkie
możliwości twórcze. „Nowy liberalizm” Ferdynanda Zweiga m a być „po
stępowy” . „Neoliberalizm - pisze autor Zmierzchu... - jest stawką na człowie
k a”39. To lapidarne stwierdzenie dobrze oddaje aktywizm nowej doktryny.
Obaj autorzy piszą więc w rzeczywistości o dwóch różnych liberalizmach.
Krzyżanowski opisuje system i ideologię, które już m ają swoje miejsce w histo
rii, podczas gdy Zweig przedstawia projekt, który dopiero czeka na swoją
realizację. Liberalizm Krzyżanowskiego jest wytworem cywilizacji, neolibera
lizm Zweiga m a tę cywilizację odrodzić i kształtować.

Andrzej Waśkiewicz

Cracow Liberals on Inter-War Europe
Summary

Due to historical circumstances, liberalism as a specific mode of thinking about public
affairs scarcely appeared in inter-war Poland. One of the few liberal circles was the so
called Cracow economic school (krakowska szkoła ekonomiczna) - a group of
intellectuals gathered around prof. Adam Krzyżanowski (1873-1963). Their writings
focused on polemics with the policy of statism pursued at that time in economy by the
Polish government. Nevertheless, the Cracow economists formulated also some general
remarks on contemporary social and political issues. Such reflections can be found in the
writings of Adam Krzyżanowski himself and in those of Ferdynand Zweig (b. 1896), one
of his youngest pupils. They show —using M. Bentley’s notion —the liberal nund in the
critical moment of the liberal doctrine. This is exactly the subject of this article.
The presentation of differences between Krzyżanowskie and Zweig’s views on the
nature of the political, economic and social crisis of the 20th century Europe is followed
by an analysis of their recommendations: how liberalism should react against it. In fact,
this is the point of bifuraction of two styles of liberal thinking which emerged from
a twofold - British and continental - liberal tradition. While Krzyżanowski holds to the
19th century liberal principles, Zweig’s new liberalism was to be a social liberalism. Thus
they represent respectively the so called European and American types of liberal political
philosophy.

39 F. Zweig, Zm ierzch..., op. cit., s. 295.

