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Jan Sowa
Solidarność – neoliberalizm – populizm,
czyli krótka medytacja nad samobójstwem 
Walter Benjamina

Ci, którzy sprzeciwiają się faszyzmowi, nie sprzeciwiając 
się kapitalizmowi, którzy ubolewają nad barbarzyństwem, 
jakie niesie ze sobą faszyzm, są jak ludzie, którzy chcieliby 
zjeść cielęcinę, nie zabijając przy tym cielaka. Chcą zjeść 
cielaka, ale nie podoba im się widok krwi. Wystarcza 
im tylko tyle, że rzeźnik myje ręce przed zważeniem 
mięsa. Nie sprzeciwiają się stosunkom własności, które 
rodzą barbarzyństwo; sprzeciwiają się jedynie samemu 
barbarzyństwu. Zabierają głos przeciwko niemu i robią 
to w krajach, w których dominują takie właśnie stosunki 
własności, a rzeźnicy myją ręce przed zważeniem mięsa.
BERTOLT BRECHT, PIĘĆ TRUDNOŚCI W PISANIU PRAWDY , 1935 

(t łum. autora).

Przed niespełna stu laty Walter Benjamin – niemiecki marksista, 
teoretyk i badacz kultury – z przerażeniem obserwował wyłanianie 
się w Republice Weimarskiej niemieckiego faszyzmu – ruchu, który 
miał wpłynąć na bieg historii XX wieku w większym stopniu niż 
jakiekolwiek inne wydarzenie czy formacja tego czasu. Jego prze-
myślenia rozsiane są po wielu tekstach i szkicach napisanych zanim 
w 1940 roku samobójstwo zakończyło jego zarazem fascynującą 
i dramatyczną biografię. Wśród nich znajdziemy zdanie, które pro-
ponuję uczynić busolą tych krótkich rozważań na temat najnow-
szej historii Polski: każda fala faszyzmu jest świadectwem nieudanej 
rewolucji. W takiej właśnie optyce Benjamin widział trzy pierwsze 
dekady XX wieku. Początek tego stulecia naznaczony był szeregiem 
postępowych rewolucyjnych zrywów, które dążyły do stworzenia 

świata bardziej sprawiedliwego od tego, jaki pozostawił po sobie 
gwałtowny rozwój kapitalizmu w wieku XIX – pełnego wyzysku, 
alienacji, przemocy i nierówności. Takie aspiracje stały za rewolucją 
w Imperium Rosyjskim z lat 1905-07, Rewolucją Październikową 
czy za rewolucją 1918-19 w Niemczech. Nigdzie poza Rosją nie 
odniosły one jednak żadnych praktycznych sukcesów. Nie znaczy 
to, że owe zrywy były pozbawione sensu i znaczenia, nie tylko bo-
wiem odcisnęły one trwałe piętno na wszelkich późniejszych ru-
chach postępowych, ale zmusiły klasy dominujące do zwrócenia 
uwagi na problemy wygenerowane w procesie akumulacji kapitału. 
Pilnie przyglądał się im na przykład John Maynard Keynes i doszedł 
do wniosku, że jeśli w rozwiniętych krajach Zachodu ma utrzymać 
się porządek kapitalistyczno-parlamentarny, musi dojść tam do ce-
lowych i znacznych korekt w polityce gospodarczej oraz społecznej, 
dzięki którym to korektom przegrani w kapitalistycznym wyścigu 
nie będą skazani na tak dotkliwy los, jak miało to miejsce przez cały 
wiek XIX i na początku XX. Diagnoza ta legła u podstaw amerykań-
skiego New Dealu i intensywnego rozwoju państw opiekuńczych 
w Europie. To wszystko zrealizowało się jednak w pełni dopiero po 
II wojnie światowej. W krótszej perspektywie, zwłaszcza w Europie, 
praktyczna porażka ruchów rewolucyjnych – czy też ich brutalne 
stłumienie – przyniosła coś mrocznego i przerażającego. Spaupe-
ryzowane przez kapitalizm masy, którym odmówiono socjalizmu, 
wcale nie wyrzekły się swoich antysystemowych dążeń, ale zde-
cydowały się zrealizować je w inny sposób: konstruując korzystne 
dla nich samych, ale złowrogie dla wszystkich innych „ostateczne 
rozwiązanie” kwestii socjalnej – faszyzm.

Nie ma już raczej nic odkrywczego w stwierdzeniu, że żyjemy 
w powtórce mrocznych lat 20-tych i 30-tych ubiegłego stulecia. My 
też mieliśmy w 2008 roku krach finansowy, a obecnie przeżywamy 
traumatyczne spotkanie z populistyczną erupcją, która co prawda 
istotnie odróżnia się od faszyzmu sprzed prawie stu lat, nosi jednak 



6  7  

dzieciom zapewniono dostęp do darmowej edukacji na najwyż-
szym poziomie. Ja sam jestem produktem PRL-owskiego systemu 
kształcenia – urodziłem się w 1976 roku i chodziłem do typowej 
gierkówki na osiedlu położonym na peryferiach Krakowa – i wie-
lokrotnie przekonałem się, że szkoła podstawowa dostarczyła mi 
wiedzy o świecie nieustępującej w niczym temu, do czego dostęp 
mieli moi rówieśnicy z krajów Zachodu. Nie uważam bynajmniej 
PRL-u za idealny system pozbawiony wad, jest on jednak obecnie 
poddawany niewiarygodnemu wręcz zakłamaniu.

W kilku powojennych dekadach przez blok sowiecki oraz świat 
Zachodni przetoczyła się fala rewolucyjnych zrywów. Ich konkretna 
czasowość, charakter i rozłożenie akcentów 
były różne, jednak ogólne intencje wydają się 
bardzo podobne: napiętnowanie patologii 
systemu i dążenie do dalszej jego zmiany 
w kierunku bardziej egalitarnym i inkluzyj-
nym. Jeśli popatrzmy na nie dialektycznie, 
okaże się, że były one jednak spowodowane 
nie tylko przez patologie i sprzeciw wobec 
nich; pojawiły się również jako efekt zasadni-
czej poprawy położenia klas niższych. Redys-
trybucja oraz dostęp do oświaty dały im nowe materialne oraz 
symboliczne narzędzia walki, a silny ruch związkowy i inne formy 
stowarzyszania się pozwoliły na skonstruowanie solidnej podstawy 
dla artykulacji kolektywnych dążeń. W tej perspektywie ruch na 
rzecz praw obywatelskich w USA, maj 68’ we Francji i polska Soli-
darność są przykładami tego samego postępowego ruchu masowej 
emancypacji. Zostały one na różne sposoby unicestwione, a stłumie-
nie tych rewolucji stało się warunkiem możliwości przeprowadzenia 
w latach 80-tych zarówno w Polsce, jak i na świecie reakcyjnych 
reform neoliberalnych. Z dzisiejszej perspektywy widać, że cofnęły 
one procesy emancypacyjne o wiele dekad, a w niektórych 

Redystrybucja oraz 
dostęp do oświaty 
dały im nowe 
materialne oraz 
symboliczne 
narzędzia walki (...)

również niepokojące podobieństwo do rozwiązań znanych z historii: 
socjal dla swoich, zagłada dla innych. W tej perspektywie obietnice 
składane bezrobotnym przez Donalda Trumpa, brytyjska krucjata 
o wyprowadzenie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej 
w imię obrony interesu brytyjskich klas pracujących czy polskie 
500+ wydają się niebezpiecznie powiązane z nienawiścią wobec 
uchodźców, islamofobią i ksenofobią nieustannie obecnymi w życiu 
publicznym, tak w Polsce, jak i na świecie. Tym, co umyka zazwyczaj 
tego typu diagnozom, to powiązanie tych reakcyjnych wydarzeń 
z falą rewolucyjnych dążeń, która przetoczyła się tak przez świat 
zachodni, jak i przez blok sowiecki w drugiej połowie ubiegłego 
stulecia i została ostatecznie zmiażdżona przez rynkowy fundamen-
talizm znany powszechnie pod nazwą „neoliberalizmu”. Ten krótki 
tekst chciałbym więc poświęcić uzupełnieniu, w duchu Benjami-
nowskim, owej luki. Pozwoli nam to spojrzeć w nowym – chociaż 
również niepokojącym – świetle na najważniejsze w mojej ocenie 
wydarzenie w najnowszej historii Polski: powstanie oraz porażkę 
(sic!) Solidarności na początku lat 80-tych ubiegłego wieku.

Wbrew popularnemu w polskiej historiografii ekscepcjonalizmowi 
los polskiego społeczeństwa w drugiej połowie XX wieku wydaje 
mi się bardzo podobny do tego, co wydarzyło się na Zachodzie. 
Pierwsze trzy dekady po drugiej wojnie światowej tak u nas, jak 
i za granicą były złotym wiekiem polityki społecznej. I w Polsce i na 
Zachodzie doszło wtedy do zakrojonej na szeroką skalę materialnej 
emancypacji mas, która nie miała żadnego historycznego preceden-
su. Przyzwyczajeni jesteśmy do utyskiwania na PRL jako na okres 
cierpienia i nędzy, wiele wskaźników społeczno-gospodarczych po-
kazuje jednak, że po wojnie położenie ogromnych segmentów spo-
łeczeństwa uległo istotnej poprawie. W odróżnieniu od II RP w PRL 
nikt na wsi nie głodował, nie było miejskich slumsów, kobiety po-
siadały znaczny stopień autonomii i uczestniczyły masowo w rynku 
pracy, a pomimo ogromnego boomu demograficznego wszystkim 
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przykładach nawet o całe stulecie. Dobrze ilustruje to analiza dyna-
miki nierówności przeprowadzona przez Thomasa Piketty’ego: wraz 
z neoliberalnym kapitalizmem cofamy się do wzorów nierównej 
dystrybucji bogactwa z końca wieku XIX i początku XX. 

Spróbujmy spojrzeć przez taki pryzmat na powstanie i upadek So-
lidarności w Polsce na początku lat 80-tych XX wieku. Trudno jest 
w kilku akapitach scharakteryzować dążenia ruchu, który w szczyto-
wym momencie rozwoju objął swoim zasięgiem 10 milionów ludzi, 
a więc ponad ¼ całej ludności kraju. Szczęśliwie jednak pierwsza 
Solidarność pozostawiła po sobie dość obszerny dokument po-
zwalający dobrze określić idee i dążenia animujące ów masowy 
zryw. Chodzi mi o program związku uchwalony w czasie Zjazdu 
Delegatów w październiku 1981 roku.

Lektura tego liczącego około 50 stron tekstu jest dzisiaj bardzo 
inspirującym doświadczeniem. Na jej podstawie trudno utrzymać 
powszechne przekonanie, że Solidarność działała od początku na 
rzecz wprowadzenia w Polsce gospodarki wolnorynkowej czy też 
kapitalistycznej. Postulat ten oraz terminy takie jak „kapitalizm” bądź 
„wolny rynek” nigdzie nie pojawiają się w Programie. Kwestia rynku 
zostaje w kilku miejscach wspomniana, ma jednak znaczenie margi-
nalne. Teza 37 nie pozostawia też wątpliwości co do funkcji, jaką 
odgrywać miałby rynek: nie ma mowy o żadnym fundamentalizmie 
rynkowym, w który popadliśmy w latach 90. XX wieku, ponieważ 
gospodarka powinna być, zdaniem Solidarności, kontrolowana spo-
łecznie na poziomie mikro – zakładu pracy oraz makro – czyli ca-
łego systemu. „Reforma zagwarantować powinna zarządzanie za-
kładami pracy przez załogi”, a gospodarka jako całość powinna 
zostać podporządkowana „uspołecznionemu planowaniu”1. Ten 
ostatni postulat wyraźnie odróżnia się od centralnego planowania 
w taki sam sposób, w jaki logika całego projektu przeciwstawia się 
istniejącemu wtedy systemowi, a więc zamiast państwowej 

kontroli nad gospodarką postuluje kontrolę społeczną. Mówiąc bar-
dziej współczesnym językiem, własności publicznej (państwowej) 
Solidarność nie przeciwstawia modelu własności prywatnej, ale wła-
sność społeczną, czyli pewną formę ustroju dobra wspólnego. Sło-
wo „prywatny” występuje na 50-ciu stronach programu zaledwie 
cztery razy, jedynie w takich wyrażeniach, jak np. „NSZZ Kierowców 
Transportu Prywatnego”. 

Prosta analiza frekwencyjna pozwala od razu wychwycić główną 
intencję Solidarności zapisaną w Programie. Terminem najczęściej, 
bo prawie 150 razy, występującym w tym dokumencie jest okre-
ślenie „społeczny” odmieniane przez wszystkie możliwe związki 
frazeologiczne. Mamy społeczne planowanie 
i uspołecznienie systemu zarządzania, spo-
łeczne przedsiębiorstwo, społeczne wartości, 
społeczną inicjatywę, społeczną kontrolę nad 
instytucjami państwowymi (np. nad GUS oraz 
nad systemem sądownictwa), pomoc i sa-
mopomoc społeczną, społeczny nadzór nad 
reformami, interesy społeczne, organizacje 
społeczne, cele społeczne itp. 

Drugim filarem Programu jest samorządność. Nie chodzi jednak 
o władze lokalne, z którymi dzisiaj przede wszystkim kojarzy się 
termin „samorząd”. Tekst mówi również o „samorządności tery-
torialnej”, ale stawka jest tam dużo większa. Obszerna jego część 
(tezy od 19 do 32) nosi tytuł „Samorządna Rzeczpospolita”, co 
dobrze oddaje intencje związkowców i związkowczyń. Samorząd-
ność, podobnie jak uspołecznienie, przenika cały Program i dotyczy 
wszystkich sfer życia, również tych, które dzisiaj znajdują się poza 
kolektywną kontrolą. Teza 20 głosi, że „autentyczny samorząd pra-
cowniczy będzie podstawą samorządnej Rzeczypospolitej”, a Teza 
32, że „środki społecznego komunikowania są własnością społeczną, 

Samorządność, 
podobnie jak 
uspołecznienie, 
przenika cały 
Program i dotyczy 
wszystkich sfer życia
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muszą służyć całemu społeczeństwu i być pod jego kontrolą”. Te 
dwa punkty pokazują, że Solidarność nie dążyła do skopiowania 
instytucjonalnych rozwiązań z Zachodu, ale do wypracowania wła-
snego modelu nowoczesności – bardziej uspołecznionego i egali-
tarnego niż nowoczesność kapitalistyczna.

Równie inspirujące jest spojrzenie na deliberatywny proces, który 
doprowadził do uchwalenia w czasie zjazdu delegatów omawianego 
dokumentu. Umożliwiają to stenogramy ze wszystkich sesji zjazdu 
opublikowane w trzech tomach przez Instytut Pamięci Narodo-
wej. Wyłania się z nich obraz żywej, autentycznej, merytorycznej 
i egalitarnej debaty – niewiarygodnie odmienny od tego, do czego 
przyzwyczaiło nas dzisiejsze życie publiczne. Regres, którego pod 

tym względem doświadczamy, jest 
wręcz porażający. W październiku 
1981 roku robotnicy i intelektualiści 
dyskutowali ze sobą w równościowy 
i demokratyczny sposób, a dostęp 
do dyskursu nie był obwarowany, jak 
dziś, przez klasowe i kulturowe przy-
wileje. Dla biorących udział w owej 

deliberacji było jasne, że ich podstawowym zadaniem nie jest ugrać 
jak najwięcej dla takiej czy innej grupy, ale wypracować mechanizmy 
i procedury jak najbardziej korzystnego dla wszystkich zarządza-
nia dobrami wspólnymi, aby ująć intencje pierwszej Solidarności 
w języku współczesnej teorii polityki. Pomimo silnego antagonizmu 
między Solidanością a PZPR, nie było tam dzielenia ludzi na „lepszy 
i gorszy sort”; mimo mocno patriotycznego tonu wielu wypowie-
dzi, kosmopolityzm był „oczywistą oczywistością” (stąd przesłanie 
do klas pracujących z innych państw Bloku); pomimo obecności 
symboli i języka religijnego prawa kobiet i konieczność solidarnego 
dzielenia obowiązków związanych z pracą reprodukcyjną jest wy-
raźnie zaznaczona w konkluzjach Zjazdu; troski o los środowiska 

naturalnego nikt nie przyrównywał do nazizmu, jak ma to miejsce 
w czasie konferencji „naukowych” organizowanych przez obecne 
władze, które bezczelnie i cynicznie poszukują swojej historycznej 
legitymizacji właśnie w pierwszej Solidarności.

Wprowadzenie w grudniu 1981 roku stanu wojennego i później-
sze neoliberalne reformy zainicjowane przez ostatnie rządy PZPR 
(Messner, Rakowski, Wilczek), a kontynuowane przez pierwszy rząd 
tzw. wolnej Polski (Mazowiecki, Balcerowicz, Syryjczyk) było czymś 
więcej niż tylko reakcją na społeczne niepokoje. Był to raczej prze-
łomowy, kluczowy element procesu, który od nieudanej rewolucji 
doprowadził nas do wzbierającego dzisiaj faszyzmu. Postępowe 
i emancypacyjne dążenia zostały zduszone równie brutalnie, jak 
na początku XX wieku, a zamiast postępującej egalitaryzacji do-
staliśmy świat rosnących nierówności, w którym niewielka grupa 
społecznych elit zawłaszcza korzyści z pracy oraz wysiłku całego 
społeczeństwa. Podporządkowanym masom odmówiono godności 
i podmiotowości, wcale nie oznaczało to jednak likwidacji ich dąże-
nia do zmiany systemu, ale jedynie owego dążenia barbaryzację. Już 
od samego początku lat 90-tych przyjęła ona populistyczne oblicze, 
jakie nosi do dziś – najpierw była to twarz Stana Tymińskiego (czyż 
nie był to nasz, toutes proportions gardées, Donald Trump?), później 
Andrzeja Leppera, a obecnie – Jarosława Kaczyńskiego. 

Co intrygujące i znamienne, los zachodnich społeczeństw wcale 
nie był tak odmienny od naszego: fala rewolucyjnych, postępowych 
zrywów pojawiła się tam nieco ponad dekadę wcześniej niż Soli-
darność, została jednak również stłamszona; dokonało się to przy 
pomocy mniej drastycznych metod, jednak z bardzo podobnymi 
konsekwencjami: nastała po nich najpierw faza neoliberalnej reakcji, 
a obecnie – erupcja populizmu. W Polsce przyzwyczailiśmy się od 
początku lat 90-tych do interpretowania naszego populizmu w ka-
tegoriach kulturowo-cywilizacyjnych. Najróżniejszej maści publicyści 

dostęp do dyskursu 
nie był obwarowany, 
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i eksperci przekonywali, że brakuje nam demokratycznej kultury, 
tradycji i instytucji politycznych, co sprawia ponoć, że nasze ży-
cie polityczne jest bardziej dzikie. O brak kompetencji oskarżano 
również przysłowiowy ciemny lud – Józef Tischner mówił o tożsa-
mości homo sovieticus, a socjolog Piotr Sztompka ukuł klasistowską 
pseudo-naukową kategorię, mającą tłumaczyć zacofanie polskiego 
społeczeństwa: kompetencje cywilizacyjne. 

Nawet pobieżny rzut oka na współczesną sytuację ujawnia bezsens 
tego typu podejścia: różne rzeczy można powiedzieć o Anglii czy 
Stanach Zjednoczonych, ale nie to, że brakuje im demokratycznych 
tradycji, kultury i instytucji politycznych. Nawet więcej: ich demo-
kratyczna tradycja, kultura i instytucje polityczne są stawiane na 
piedestale politycznych cnót i to szczególnie przez liberałów, czyli 
tych, którzy uważają polskie społeczeństwo za dzikie oraz zacofane. 
Populizm nie wydaje się irracjonalną erupcją dzikości, ale raczej 
wydarzeniem w obrębie kapitalistycznej nowoczesności. Jeśli pojawił 
się u nas wcześniej i z większą intensywnością, to tylko dlatego, że 
wcześniej i brutalniej doświadczyliśmy bezwzględnej, kapitalistycznej 
opresji, jaką jest neoliberalizm. Wydarzenia polityczne lat 2015-17 
wskazują również, że chociaż populizm pojawia się wszędzie, to 
tylko w krajach i regionach, które postawiły na radykalną, rynkową 
(neo)liberalizację – jak Europa Środkowo-Wschodnia, Wielka Bry-
tania czy Stany Zjednoczone – zdobył on władzę i zagroził samym 
fundamentom ustrojowym. Te państwa, które starały się utrzymać 
mechanizmy redystrybucji i państwa opiekuńczego – jak Austria, 
Holandia czy Francja – są jeszcze w stanie opierać się fali populizmu. 
Nie wiadomo jednak, jak długo.

Przy wszystkich problematycznych i niepokojących zbieżnościach 
między współczesnością a latami 20-tymi i 30-tymi XX wieku, trzeba 
też mieć na uwadze różnice. Populizm nie jest faszyzmem, PiS to nie 
NSDAP, a Jarosław Kaczyński nie jest Hitlerem. Nie oznacza to jednak, 
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że nie ma się czym przejmować i że mamy do czynienia tylko z nie-
wielką korektą polityki liberalnego centrum. Żyjemy w przełomo-
wym momencie politycznej historii liberalno-demokratycznych spo-
łeczeństw. Flirt populizmu z bardziej radykalną, faszystowską prawicą 
jest ewidentny. W Polsce uosabia to policyjna asysta chroniąca de-
monstracje neofaszystów z ONR. Czy jesteśmy już na równi pochy-
łej? Być może. Najbliższa przyszłość to pokaże. Bez wątpienia jest to 
jednak ostatni moment, abyśmy spojrzeli za siebie i przypomnieli 
sobie, o co chodziło w fenomenalnym, demokratycznym zrywie, 
jakim była kiedyś Solidarność.

Istnieje nieskończenie wiele nadziei, ale nie dla nas – tak brzmi ostat-
nie zdanie – a jest to cytat z Franza Kafki – które Walter Benjamin, 
aresztowany przez nazistów w małym, 
katalońskim miasteczku Por t Bou przy 
granicy z Francją, zapisał w swoim dzien-
niku tuż przed popełnieniem samobójstwa. 
Przesłanie Solidarności daje nam szansę na 
skonstruowanie takiego „my”, które umknie 
rozpaczy owej diagnozy, a przejmie od niej 
tylko jej nadzieję. Aby tak było, musimy jed-
nak kolektywnie stawić opór fali faszyzmu, 
która wylała się ze złamania przez kapita-
lizm postępowych rewolucji. Inaczej czeka 
nas mroczna powtórka najczarniejszych rozdziałów z historii ubie-
głego stulecia. Obyśmy mieli dość determinacji i siły, aby do tego 
nie doszło!

PRZYPISY

1. Program uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, aneks do 
29 numeru „Tygodnika Solidarność” z 16 października 1981 roku, s. 11.

Żyjemy 
w przełomowym 
momencie 
politycznej historii 
liberalno- 
demokratycznych 
społeczeństw.

Jan Sowa – materialistyczno-dialektyczny teoretyk i badacz społeczny. 
Studiował polonistykę, filozofię i psychologię na Uniwersytecie 
Jagiellońskim oraz na Université Paris 8 w Saint-Denis. Doktor socjologii, 
doktor habilitowany kulturoznawstwa. Prowadził badania i wykładał na 
uczelniach w Polsce i za granicą (ostatnio między innymi na Uniwersytecie 
Jagiellońskim oraz Uniwersytecie São Paulo w Brazylii). Był współtwórcą 
wydawnictwa Ha!art oraz Spółdzielni Goldex Poldex. Pracował też jako 
dziennikarz w Polskim Radiu i kurator w galerii Bunkier Sztuki w Krakowie. 
Członek Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, związany 
z Wolnym Uniwersytetem Warszawy. Jest autorem oraz redaktorem kilku 
książek, w tym Fantomowe ciało króla (2012) oraz Inna Rzeczpospolita jest 
możliwa (2015). Opublikował około 100 artykułów w Polsce i za granicą 
m. in. we Francji, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, w Czechach i na 
Węgrzech.
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Paweł Wodziński 
Samorządna instytucja kultury w programie 

„Solidarności” z 1981 r.

1981

I Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” odbywał się w gdańskiej 
hali „Olivia” w dwóch turach, od 5 do 10 września, a następnie 
od 26 września do 7 października 1981 r. Choć Zjazd zajmował 
się głównie kwestiami wewnątrzzwiązkowymi, m.in. pracą nad 
nowym statutem, wyborem władz i Komisji Krajowej oraz odnosił 
się do bieżącej polityki, atakowany i zaskakiwany kontrowersyj-
nymi decyzjami przez ówczesny rząd, stworzył dwa dokumenty, 
które z dzisiejszej perspektywy, po doświadczeniach transformacji 
ustrojowej, budzą uznanie. Pierwszym z nich – najważniejszym 
dokumentem, który powstał w wyniku obrad I tury Zjazdu – 
była uchwała delegatów w sprawie samorządu pracowniczego, 
domagająca się od władz uczestnictwa pracowników w zarządza-
niu przedsiębiorstwami. Drugim dokumentem, który powstał na 
zakończenie II tury Zjazdu, była deklaracja programowa Związku, 
stworzona przez Komisję Programową, kierowaną przez Broni-
sława Geremka, i uchwalona przez ponad 900 reprezentantów 
regionów.

Zarówno uchwała o samorządzie, jak i program Związku opierały 
się na idei samorządności, rozumianej w taki sposób, w jaki rozu-
mie ją radykalna lewica. Chodziło o zapewnienie realnego wpły-
wu społeczeństwa (pracowników) na gospodarkę, politykę i życie 
społeczne poprzez kontrolę pracowniczą nad środkami produkcji, 
czyli przedsiębiorstwami i instytucjami państwowymi, samoorgani-
zację załóg, tworzących rady pracownicze, mające realną władzę 

w zakładach oraz autonomiczne zarządzanie zakładami pracy, w tym 
także wybieranie dyrektora przez radę pracowniczą.

Samoorganizacja pracownicza nie była w latach 70-tych czymś no-
wym. Stała za nią tradycja rad robotniczych w Rosji, Niemczech i na 
Węgrzech po I wojnie światowej, kontroli pracowniczej w Turynie 
w latach 20-tych, samorządu pracowniczego w Hiszpanii w latach 
1936-1939 i w Czechosłowacji w latach 1945-47. Także polska klasa 
robotnicza wielokrotnie testowała możliwości ustanowienia samo-
rządu pracowniczego1. Po II wojnie światowej po raz pierwszy w la-
tach 1945-48, uruchamiając fabryki i kierując wznowioną po wojnie 
produkcją przemysłową2. Po raz drugi w 1956 roku w Zakładach 
Cegielskiego w Poznaniu i w Fabryce Samochodów Osobowych na 
Żeraniu. Po raz trzeci na początku 1971 roku, po wypadkach grud-
niowych. Za każdym razem jednak próby utworzenia autentycznego 
samorządu, osiągnięcia rzeczywistego wpływu na zarządzanie przed-
siębiorstwami pełzły na niczym. Władza, w obawie przed utratą mo-
nopolu w gospodarce, rozbijała wolny ruch samorządowy, stosując 
represję bądź rozcieńczając struktury samorządowe w oficjalnych 
reprezentacjach związkowych. 

Idee samorządu pracowniczego odżyły w latach siedemdziesiątych 
w Europie i w Polsce w wyniku trwającego wówczas dotkliwego 
kryzysu politycznego i gospodarczego. Samoorganizacja pracowni-
cza, zdemokratyzowanie dostępu do środków produkcji i włączenie 
pracowników w zarządzanie przedsiębiorstwami było nie tylko re-
alizacją demokratycznych aspiracji pracowniczych, ale wydawało się 
także szansą na rozwój. Samorząd w Jugosławii wciąż stanowił wzór 
organizacji gospodarki dla krajów socjalistycznych, we Włoszech 
głoszono idee autonomii robotniczej (Potere Operaio, Autonomia 
Operaia), we Francji „Autogestion” (samoorganizacja) stało się ofi-
cjalną doktryną francuskiej partii socjalistycznej i strategią związku 
CFDT. I to właśnie z Francji wywodzi się jeden z najbardziej znanych 
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przykładów zarządzania firmą przez pracowników. W roku 1973 
pracownicy fabryki zegarków Lip w Paryżu przejęli zakład i prowa-
dzili go do roku 1974. 

Program „Solidarności”, uchwalony na I Zjeździe, zawierał 36 tez, od-
noszących się do idei samorządności, przenoszących ją na każdy prak-
tycznie szczebel. Już Teza 1 („Domagamy się wprowadzenia reformy 
samorządowej i demokratycznej na wszystkich szczeblach zarządzania, 
nowego ładu społeczno-gospodarczego, który skojarzy plan, samorząd 
i rynek”) wprowadzała dyskusyjne z punktu widzenia władzy – każ-
dej władzy – pojęcie przedsiębiorstwa społecznego, na którym miała 
opierać się nowa struktura gospodarcza kraju, jednostki zarządzanej 
przez załogę, reprezentowaną przez radę pracowniczą, wybierającą 
i odwołującą dyrektora w procedurze konkursowej. Chodziło o zde-
mokratyzowanie gospodarki poprzez eliminację nomenklatury, czy-
niącej z socjalistycznej, w założeniu, gospodarki kapitalizm państwowy. 
Pierwszą część programu kończyła Teza 8 („Związek przeciwdziałać 
będzie narastającym różnicom socjalnym między zakładami pracy 
i między regionami”), biorąca sobie za cel zapobieżenie powstawaniu 
nierówności płacowych i socjalnych poprzez przejęcie przez auten-
tyczne samorządy terytorialne (przy czym najważniejszy w tym zdaniu 
jest przymiotnik „autentyczne”) urządzeń socjalnych oraz utworzenie 
i zarządzanie przez społeczeństwo funduszami socjalnymi.

Kluczowe tezy, z punktu widzenia idei samorządności, znajdowały 
się w rozdziale VI, zatytułowanym po prostu „Samorządna Rzecz-
pospolita”. Teza 20 (Autentyczny samorząd pracowniczy będzie 
podstawą samorządnej Rzeczypospolitej) przekładała reguły dzia-
łania samorządu pracowniczego na każdy obszar życia w kraju. To 
właśnie samorząd pracowniczy miał być odpowiednim modelem dla 
funkcjonowania struktur całego państwa, modelem pozwalającym 
na demokratyzację polityki i zapewniającym wpływ społeczeństwa 
również na politykę gospodarczą. 

Stop-klatka z materiałów nagranych przez agencję TV BIPS podczas  
 Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1981.
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W rozdziale VI „Samorządna Rzeczpospolita” znajdują się także 
dwie tezy odnoszące się bezpośrednio do kultury. Teza 28 (Kul-
tura i oświata muszą być dostępne dla każdego, wymagają opieki 
i pomocy Związku) jest dość ogólna, i odnosi się przede wszystkim 
do nieskrępowanego działania instytucji i twórców kultury, a także 
zapewnienia społeczeństwu możliwości uczestnictwa w kulturze. 
Z punktu widzenia idei samoorganizacji ciekawsza jest Teza 29 
(Związek będzie popierał i chronił wszelkie niezależne poczynania 
zmierzające do samorządności w kulturze i edukacji). Warto przyto-
czyć większość jej zapisów, gdyż nikt wcześniej, ani nikt później, nie 
formułował tak radykalnych projektów zmiany w obszarze kultury. 
Twórcy zapisów, zawartych w tezie 29, a wraz z nimi delegaci na 
Zjazd, uważali, że najpoważniejszym problemem, przyczyną kryzy-
su w kulturze i edukacji jest monopol państwa, a rozwiązaniem 
powinno byc uspołecznienie obydwu dziedzin. Delegaci uznali, że 
to społeczeństwo powinno tworzyć wartości, a państwo jedynie 
zapewnić środki prawne, finansowe i organizacyjne. Związek de-
klarował poparcie dla społecznych i niezależnych przedsięwzięć 
edukacyjnych, kulturowych i artystycznych, a także wspierał dąże-
nia różnych grup i organizacji do tworzenia własnych placówek 
kulturalnych, artystycznych, oświatowych i wychowawczych, uznawał 
„konieczność rzeczywistej autonomii samorządów pracowniczych 
w placówkach kulturalnych i edukacyjnych oraz kontroli społecznej 
nad nimi”. Oznaczało to przyznanie pracownikom prawa do kon-
troli działań instytucji, także do wyboru dyrektora i określania kie-
runku rozwoju własnego miejsca pracy lub do tworzenia własnych, 
niezależnych, choć wspieranych z budżetu państwa, instytucji kultury. 
Również na polu polityki kulturalnej „Solidarność” chciała przepro-
wadzić gruntowną zmianę, odbierając kompetencje określania po-
lityki kulturalnej oraz rozdziału funduszy rządowi (!), przekazując je 
organom społecznym, tworzonym w sposób akceptowalny przez 
całe społeczeństwo. Administracja miała pełnić jedynie rolę służebną.

2017

Temat samorządu, samoorganizacji, kontroli pracowniczej powrócił 
kilka lat temu do mainstreamowej debaty publicznej w kontekście 
obecnego kryzysu. Jego siłę wzmocniły protesty społeczne, zapo-
czątkowane okupacją Zuccotti Park w Nowym Jorku, Placu Tahrir 
w Kairze, Puerta del Sol w Madrycie i Syntagma w Atenach, łączące 
się z postulatami demokratyzacji życia politycznego i gospodarczego. 
Projekty samoorganizacji stały się dziś propozycją odpowiedzi na 
kryzys projektu neoliberalnego kapitalizmu i szansą na odnowienie 
demokratycznej narracji politycznej, wychodzącej poza skompro-
mitowany system partyjno-polityczny, stanowiącej alternatywę dla 
konserwatywnej i liberalnej prawicy.  

Dzisiejsze modele samoorganizacji wyrosły głownie na gruncie do-
świadczeń południowoamerykańskich, kontynentu, który najwcze-
śniej odczuł skutki kryzysu neoliberalnego kapitalizmu. Idea przej-
mowania upadłych i zamkniętych fabryk zrodziła się w Argentynie, 
jej najgłośniejszym przykładem jest znana z filmu Naomi Klein „The 
Take” fabryka ceramiki Zanon (dziś FaSinPat), która posłużyła za 
wzorzec dla innych upadłych, ale przejmowanych i uruchamianych 
przez robotników zakładów, także w Europie, takich jak: Vio.Me 
w Salonikach, RiMaflow w Mediolanie czy Officine Zero w Rzymie. 
Nowa polityka miejska, włączająca elementy partycypacji społecznej, 
wyrosła na gruncie doświadczeń brazylijskich. Porto Alegre jako 
pierwsze wprowadziło na dużą skalę współuczestnictwo miesz-
kańców w kształtowaniu polityk miejskich i współdecydowanie 
o kształcie miejskiego budżetu (nie chodzi tu o wyznaczenie kilku, 
czy kilkudziesięciu milionów złotych tzw. budżetu partycypacyjne-
go, ale o realny wpływ na politykę miejską). Podobne dokonania 
mają kolumbijskie miasta, Bogota i Medellin, realizujące alternatyw-
ną politykę społeczną poprzez włączanie mieszkańców wszystkich, 
również najbardziej zaniedbanych dzielnic3, we współdecydowanie 



24  25  

o miejscu ich zamieszkania. Dziś tego typu projekty realizowane są 
także w Europie, przykładem takiego myślenia politycznego jest pro-
gram realizowany pod kierunkiem Ady Colau w Barcelonie czy stra-
tegia partycypacyjna w Bologni. Także projekty autonomii politycznej 
opartej na idei samorządności – zanim zostały rozwinięte w ramach 
kurdyjskiej autonomii gospodarczej, politycznej i społecznej, działają-
cej w Rożawie i Kobane4 – miały swój początek w Ameryce Środ-
kowej, w meksykańskim stanie Chiapas, w działaniach Zapatystów. 

Kryzys finansowy, dotykający wiele europejskich państw i społe-
czeństw od roku 2007 (oraz arogancja władzy publicznej w sto-
sunku do kultury) stał się także powodem powstania ruchów 
autonomicznych w kulturze. Publiczność i twórcy, zamkniętego na 
skutek decyzji władz Rzymu w roku 2011, Teatro Valle nie pozwo-
lili na unicestwienie tej instytucji i jej prywatyzację, rozpoczynając 
okupację budynku i tworząc niezależną instytucję, zarządzaną na 
zasadach kolektywnych, z własnym programem artystycznym, spo-
łecznym i politycznym5. Podobnie funkcjonował opuszczony ateński 
Embross, przestrzeń działań artystycznych i politycznych, przejęta 
przez kolektyw Mavili w listopadzie 2011 r. Obydwie niezależne in-
stytucje stworzyły przestrzeń dla myślenia o innej organizacji kultury, 
alternatywnej polityce kulturalnej, o instytucjach innego typu, które 
działałyby, wykraczając z jednej strony poza logikę rynku, z drugiej, 
uniezależniając się (realnie) od polityki państwa czy władzy politycz-
nej, narzucającej swoje cele i priorytety. 

Wracając do Programu I Zjazdu „Solidarności”, w wielu punktach 
mógłby on stanowić początek debaty o alternatywach ekonomicz-
nych, politycznych, kulturalnych w dzisiejszej Polsce. Na zbieżność 
programu „Samorządna Rzeczpospolita” z założeniami i strategia-
mi współczesnych ruchów horyzontalnych zwracał już uwagę Jan 
Sowa6. 

Stop-klatka z materiałów nagranych przez agencję TV BIPS podczas  
 Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1981.
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Teza 29 jest bardzo ciekawym punktem wyjścia do rozmowy na 
temat możliwości demokratycznej polityki kulturalnej, realizowanej 
przez autonomiczne i samorządne instytucje kultury. W kontekście 
problemów, jakie stały się udziałem polskich teatrów publicznych, Te-
atru Polskiego we Wrocławiu, Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Naro-
dowego Starego Teatru, scen, których podmiotowo myślące o sobie 
zespoły protestują przeciwko zmianie profilu artystycznego i chcą 
mieć wpływ na wybór dyrektorów, rozmowa o autonomii teatru, 
szansach stworzenia innych modeli organizacyjnych, o zapewnieniu 
instytucjom kultury możliwości funkcjonowania poza logiką rynku 
i obowiązkami wobec władzy publicznej, staje się palącą potrzebą.

Ale odpowiedź na pytanie o demokratyczną politykę kulturalną, 
o wprowadzenie do polskiego prawa modelu samorządnej insty-
tucji kultury nie jest wcale łatwa i oczywista. Nie istnieją w Polsce 
przedsiębiorstwa zarządzane przez samorząd pracowniczy, przed-
siębiorstwa społeczne, jak chciała w 1981 r. „Solidarność”. Choć po 
1989 r. ta forma przekształceń własnościowych stała się podstawo-
wym modelem transformacji gospodarki, funkcjonowało ok. 1400 
takich przedsiębiorstw, to – jak pokazuje Tadeusz Kowalik – „istniała 
stała presja rządu na przekształcenie tych przedsiębiorstw w zwykłe 
spółki. I krok po kroku, rząd ograniczał tę formę, nazwijmy ją, ekono-
micznej demokracji w tworzeniu warunków pracy. Polska miała silny 
ruch kooperatyw, intelektualnie, i jako sektor kooperatyw w gospo-
darce, który został praktycznie zlikwidowany po 1989 r., ponieważ 
nie był w pełni prywatny”7. Jedynym obszarem autonomicznym są 
wyższe uczelnie, ale i one przeżywają swoje problemy, co chwilę 
pojawiają się nowe pomysły na komercjalizację uniwersytetów czy 
koncepcje dostosowania ich do potrzeb rynku pracy. Trudno byłoby 
wydzielić z całości życia politycznego, społecznego i gospodarczego 
kulturalną enklawę, zarządzaną w inny sposób. Samorządność była 
niebezpieczna dla władzy w 1981 r., jest także niebezpieczna dla 
„śmieciowego kapitalizmu”8, który zagościł nad Wisłą po 1989 r.

Stop-klatka z filmu Olivera Resslera i Dario Azzelliniego Occupy, Ressist, 
Produce (2014-2015).
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Projekt przedsiębiorstwa społecznego w obszarze kultury czy 
„społecznej instytucji kultury” zdecydowanie wykracza poza obo-
wiązujący model publicznej instytucji kultury. Jego wprowadzenie 
oznaczałoby przemyślenie, a być może pożegnanie, rozwiązań 
charakterystycznych dla teatru publicznego, których z takim zapa-
miętaniem broniono przez ostatnie 28 lat. Obecna sytuacja jed-
nak pokazuje ograniczenia tego modelu, który w wyniku rynkowej 
i ideologicznej presji traci swój publiczny charakter. Jego despe-
racka obrona blokuje skutecznie możliwości rozmowy na temat 
innych modeli organizacyjnych niż teatr repertuarowy, także modeli 
opartych o ideę samorządności i samoorganizacji. Twórcy polskiego 
teatru, gdy chcą, nie mają szans na pracę w oparciu o demokratycz-
ne reguły, zostają z góry wpisani w schematy wypracowane przez 
władzę czy narzucone przez rynek. 

Trudno wyobrazić sobie także, że stworzenie alternatywnych, au-
tonomicznych i samorządnych modeli organizacyjnych w kulturze, 
przenoszących akcent z działań na rzecz dobra publicznego na 
działania na rzecz dobra wspólnego, spotka się z bezwarunkową 
akceptacją ludzi wychowanych w poczuciu, że najlepszą formą or-
ganizacyjną jest spółka akcyjna. Równie trudno, że zostanie zaakcep-
towane rozwiązanie, pozwalające zespołom decydować o rozwoju 
instytucji czy wyborze dyrektora (choć i takie modele obowiązują 
w świecie kultury, by przypomnieć w tym miejscu sposób wyła-
niania dyrekcji Berlińskich Filharmoników), a kolektywom czy gru-
pom twórczym kierować społeczną instytucją kultury. Najtrudniej 
zaś wyobrazić sobie instytucję, w której decyzje podejmowane są 
na zasadach horyzontalnych, przez walne zgromadzenie wszystkich 
pracowników. Częściowo słuszny zarzut o możliwości prywatyzacji 
takich instytucji, podporządkowania ich osobistym celom twórców 
i kolektywu, nie powinien jednak blokować rozważań o reformie 
dotychczasowego modelu.

Najwięcej oporów budziłaby jednak realizacja politycznego postula-
tu Solidarności, odbierającego władzy publicznej możliwość decydo-
wania, na co przeznaczane są środki publiczne i przekazującego te 
uprawnienia „organom społecznym, tworzonym w sposób akcep-
towalny przez całe społeczeństwo”9. A bez nowych mechanizmów 
finansowania „niezależnych przedsięwzięć edukacyjnych, kulturo-
wych i artystycznych”, jakiekolwiek zmiany modelu instytucjonalne-
go okażą się nieskuteczne. Rozmowy z władzą pewnie nie odniosą 
skutku od razu, nikt z rządzących nie lubi pozbywać się uprawnień 
i wpływu na politykę, ale trzeba je podejmować, zwłaszcza z nowy-
mi partiami i środowiskami lewicowymi, które nie mają własnych, 
całościowych projektów polityki kulturalnej. Może autonomiczne 
i samorządne instytucje kultury nie muszą powstawać wyłącznie 
w sytuacji kryzysu, stanu wyjątkowego, jak miało to miejsce we 
Wrocławiu, gdzie w wyniku akcji protestacyjnej powstał Teatr Polski 
– w podziemiu, czy w Rzymie, gdzie na skutek decyzji politycznej 
stworzono oryginalny model organizacyjny Teatro Valle Occupato, 
biorący swój początek od okupacji budynku zagrożonej likwidacją 
instytucji kultury?

PRZYPISY

1. zob. Laurence Goodwyn, Jak to zrobiliście? Powstanie Solidarności w Polsce, tłum. 
Katarzyna Rosner, Bogumił Tadeusz Łączek, Krajowa Agencja Wydawnicza, 
Warszawa 1992.

2. zob. Padraic Kenney, Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy i komuniści 1945-1950, 
tłum. Anna Dzieżgowska, WAB-Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2015.

3. ob. La Comuna 9. Odzyskiwanie miasta. http://lacomuna9.com/?page_id=40
4. ob. Beata Kowalska, Kobiece rewolucje wciąż trwają, Teatr Polski w Bydgoszczy, 

Bydgoszcz 2016.
5. zob. Igor Stokfiszewski, Teatro Valle. Przyszłość jest dziś, http://krytykapolityczna.pl/
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Warszawa 2015.
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what_is_democracy_film/



30  

8. zob. Andrzej Szahaj, Śmieciowy kapitalizm, w: „Gazeta Wyborcza”, 22.07.2015 r.
9. zob. Program I Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność.

Paweł Wodziński – dyrektor Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki 
w Bydgoszczy, reżyser teatralny. Ukończył Wydział Aktorski (1989) i Wydział 
Reżyserii Dramatu (1993) PWST im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. 
Debiutował w Teatrze Dramatycznym w Warszawie przedstawieniem 
Woyzeck Georga Büchnera w 1992 roku. W 1998 roku założył a następnie 
był szefem towarzystwa teatralnego – stowarzysze nia powołanego do 
promocji współczesnej dramaturgii oraz głoszącego ideę teatru społecznie 
zaangażowanego. W latach 2000 – 2003 Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Teatru Polskiego w Poznaniu. W roku 2010 dyrektor programowy 
5 Międzynarodowego Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@PORT 
w Gdyni. W Teatrze Polskim w Bydgoszczy wyreżyserował sztukę Stanisła wa 
Wyspiańskiego Powrót Odysa (2007) oraz spektakle Krasiński. Nie-Boska 
komedia. Instalacja teatralna.(2008), Słowacki. 5 dramatów. Rekonstrukcja 
historyczna (2010), Mickiewicz. Dziady. Performance (2011) oraz Ślub 
Witolda Gombrowicza (2012). W ostatnich dwóch sezonach zrealizował 
również spektakle: Thermidor (2014), Samuel Zborowski (2015) czy Grona 
gniewu (2016). Jest także autorem blisko 40 scenografii. Pisze teksty 
teoretyczne i felietony.
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Teatro Valle Occupato. Migawki z utopii
Igor Stokfiszewski

6 listopada 2016 roku. Podczas odbywającej się w Warszawie kon-
ferencji dotyczącej pedagogiki teatru mówię: „Największą barierą – 
stojącą na drodze obrony paradygmatu partycypacji, pogłębiania 
praktyk uczestnictwa i rozwoju narzędzi upodmiotowiania oraz 
kreowania więzi wspólnotowych w kulturze i poprzez kulturę – 
jest »aparat produkcyjny« kultury, który nie poddał się transformacji 
wraz z wyłonieniem się podejścia partycypacyjnego jako praktyki 
kulturalnej.” „Aparat produkcyjny” to określenie pochodzące z ese-
ju Waltera Benjamina Twórca jako wytwórca napisanego w 1934 r. 
Oznacza ono materialne, organizacyjne i zarządcze fundamenty 
wytwarzania sztuki. Czy możliwa jest instytucja kultury, której ma-
terialne podstawy przybierają kształt zbliżony do spółdzielczości, 
podstawy organizacyjne do kolektywnej wytwórczości, zaś zarząd-
cze do demokracji bezpośredniej? 

• • •

28 listopada 2013 roku. Od kilku dni przebywa w Polsce dwoje 
aktywistów należących do la comune okupującej gmach rzymskiego 
Teatro Valle – Berardo Carboni i Camilla Care. W Warszawie trwa 
spór pomiędzy pracownikami i dyrekcją Centrum Sztuki Współ-
czesnej Zamek Ujazdowski, w który zaangażowane są środowiska 
aktywistyczne z zagranicy, w tym kolektyw Occupy Museums – jed-
na z odnóg ruchu Occupy Wall Street. Włosi przyjechali z odsieczą. 
Dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z demokratyzacją 
i uspołecznieniem instytucji kultury. Wciąż posługują się określeniami 
typu „kiedy zajęliśmy teatr”, lub „po zajęciu teatru”. Staram się ze 

wszystkich sił pamiętać, żeby zapytać, w jaki sposób – w praktyce – 
odbyło się „zajęcie” gmachu przy Via del Teatro Valle 21? 

• • •

Teatro Valle to najstarsza z wciąż funkcjonujących scen włoskiej sto-
licy i jeden z pierwszych publicznych teatrów w Europie. Obiekt 
został wybudowany w 1726 roku i pełnił pierwotnie funkcję sceny 
operowej. Sala z charakterystycznym proscenium opadającym pod 
niewielkim kątem w kierunku widowni i okazałymi pięcioma pozio-
mami balkonów podzielonych na 27 loży każdy, ułożonymi w kształt 
regularnej podkowy, wkomponowana została w renesansowy pałac, 
którego właścicielem był mecenas sztuki Camillo Capranica. W roku 
1822 scenę udostępniono szerokiej publiczności. W XX wieku Valle 
pełniło funkcję publicznego teatru dramatycznego.

• • •

13 czerwca 2011 roku zostanie zapamiętany we Włoszech jako 
pierwszy masowy sprzeciw wobec prywatyzacyjnego obłędu pre-
miera Silvio Berlusconiego. Tego dnia 27 milionów Włochów opo-
wiedziało się w referendum przeciwko umożliwieniu prywatnym 
inwestorom przejmowania infrastruktury dostarczania wody pit-
nej, lub – mówiąc potocznie – prywatyzacji zasobów wody. Po raz 
pierwszy również określenie beni comuni (dobro wspólne) wyszło 
poza krąg czytelników filozoficznych i politycznych analiz czy ludzi 
zaangażowanych w ruchy społeczne. Kampania przeciw prywatyzacji 
zasobów wody oparta była na przekonaniu, że woda jako niezbęd-
na do życia, jako podtrzymująca życie, nie może być pod kontrolą 
prywatną, musi należeć do wszystkich i wszyscy muszą mieć do 
niej nieograniczony dostęp. Woda – krzyczano podczas licznych 
demonstracji, jakie przetoczyły się przez ulice włoskich miast – jest 
dobrem wspólnym. 
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• • •

W ruch społeczny na rzecz uznania wody za dobro wspólne zaan-
gażowani byli m.in. dwaj znani włoscy prawnicy – Stefano Rodotà 
i Ugo Mattei. Rodotà w roku 2007 stanął na czele komisji powołanej 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości drugiego rządu Romana Pro-
diego, która miała za zadanie zaproponować reformę kodeksu pra-
wa cywilnego pod kątem rewindykacji pojęcia własności. „Komisja 
Rodoty” zaproponowała wprowadzenie do włoskiego ustawodaw-
stwa kategorii „dobra wspólnego” jako odwołującej się do własno-
ści nieprzypisanej podmiotowi publicznemu, ani prywatnemu, do 
własności społecznej lub powszechnej. O Mattei jeszcze usłyszymy. 

• • •

W dniu, w którym od-
bywało się referendum 
w sprawie prywatyzacji 
zasobów wody, Teatro 
Valle był własnością pu-
bliczną. Zarazem było już 

niemal pewne, że teatr przejdzie na własność prywatną. Urzędni-
cy rzymskiego magistratu od dłuższego czasu dwoili się i troili, by 
sprzedać teatr i przekształcić go w ekskluzywną restaurację. Dzień 
później Teatro Valle było własnością społeczną, dobrem wspólnym. 

• • •

14 czerwca 2011 roku kilkadziesiąt osób wywodzących się ze środo-
wisk kultury i kręgów działaczy społecznych w imię przekonania, że 
kultura – podobnie jak woda czy powietrze – jest dobrem wspólnym 
i należy do wszystkich wtargnęło do Teatro Valle. W ciągu kilku go-
dzin budynek przy Via de Teatro Valle w centrum Rzymu przyciągnął 

W ciągu kilku godzin 
budynek przy Via de 
Teatro Valle w centrum 
Rzymu przyciągnął setki 
mieszkańców włoskiej 
stolicy.

setki mieszkańców włoskiej stolicy. Zorganizowano zgromadzenie, na 
którym zadecydowano o uspołecznieniu teatru i powołaniu centrum 
kulturalnego Teatro Valle Occupato. Co to znaczy „wtargnęło”? Co 
oznacza „wdarło się”? „Zajęło”? „Rozpoczęło okupację”? 

• • •

10 lutego 2012 roku, Rzym. Teatro Valle Occupato jest wypełnione 
po brzegi. Włosi, Hiszpanie, Grecy, Brytyjczycy, Rumuni, Niemcy, Bel-
gowie, etc., etc. Trzy tematy: dochód podstawowy, dobra wspólne, 
demokracja bezpośrednia. Jeśli związek frazeologiczny „wrzeć jak 
w ulu” ma jakiekolwiek zastosowanie, to z pewnością do odbywa-
jącego się w Valle spędu. Rozmawiam z Paolo Do i Claudią Ber-
nardi – weteranami okupowania centrów społeczny w rzymskiej 
dzielnicy San Lorenzo. Starają się pomóc mi umiejscowić Teatro Valle 
Occupato na tle rzymskiego post-operaizmu, takich autonomicz-
nych ośrodków zajętych przez ruchy społecznych i zarządzanych 
demokratycznie, jak okupowane przez kolektyw, którego są częścią, 
ESC Atelier, jak Nuovo Cinema Palazzo czy Point Break. Okupa-
cja Valle wprowadza radykalną opcję demokratyczną do centrum 
refleksji i praktyki kulturalnej. Od tej chwili już nikt nie powie, że 
instytucja kultury nie może być prowadzona według pryncypiów 
demokratycznych wywodzących się z pojęcia dobra wspólnego. Po 
doświadczeniu Teatro Valle Occupato nikt nie będzie miał prawa 
powiedzieć, że kultura jest z definicji oparta na ekspresji jednostki, 
zaś dla jej wytwarzania konieczna jest hierarchia odnajdująca swoje 
odbicie w wertykalnym układzie instytucji artystycznych. Valle otwie-
ra nową kartę w historii kultury. Tak hartuje się jedwab.

• • •

Teatro Valle Occupato funkcjonuje jako otwarte dla każdego forum 
inicjatyw artystycznych i społecznych, w którym odbywają się debaty, 



38  39  

konferencje, koncerty, wiece, performanse i spektakle. Wszystkie dzia-
łania mają charakter non-profit, a o ich doborze decyduje kolektyw. 
W skład zgromadzenia Teatro Valle Occupato wejść może każdy, kto 
chce uczestniczyć w pracach ośrodka. Jedynym warunkiem bycia jego 
częścią jest rzeczywista praca na rzecz Valle. Trzykrotna nieobecność 
na zgromadzeniu ogólnym pod rząd skutkuje usunięciem z niego. 
Powrót do pełni praw członka zgromadzenia wymaga trzykrotnej 
obecności na spotkaniach. Trzeba również wypełniać obowiązki po-
rządkowe, brać udział w pracach grup roboczych utrzymujących 
miejsce oraz grup roboczych zajmujących się poszczególnymi obsza-

rami działania tego miejsca – 
programem merytorycznym, 
kontaktami międzynarodowy-
mi, sekretariatem, kwestiami 
prawnymi. To grupy robocze 
wypracowują rozwiązania, któ-
re przedkładane są w formie 
propozycji zgromadzeniu 
ogólnemu. Tam są dyskutowa-

ne i – albo powracają do dalszych prac na poziomie grupy roboczej – 
albo są zatwierdzane po uprzednim osiągnięciu konsensusu, co do 
ich ostatecznego kształtu. Fakt, że jego wydyskutowanie trwać może 
godzinami. Nikt nie powiedział jednak, że demokracja bezpośrednia 
ma być szybka. Ma być przede wszystkim demokratyczna. Finanse 
Valle opierają się na regułach para-spółdzielni. Pieniądze są zbierane 
poprzez dobrowolne składki oraz z datków. Należą do wszystkich 
członków zgromadzenia ogólnego i to ono decyduje, na co, i w jakiej 
wysokości, zostaną przeznaczone. Gmach Valle utrzymywany jest 
przez państwo. W związku z ustawą o ochronie zabytków nie można 
w nim odciąć prądu czy wody. Dzięki temu fortelowi zgromadzenie 
Teatro Valle Occupato nie musi martwić się o koszty utrzymania 
budynku. Wszystkie pozostałe koszty są na głowie społeczności Valle. 
Zasada jest prosta – im bardziej teatr pożyteczny będzie dla możliwie 

Nikt nie powiedział 
jednak, że demokracja 
bezpośrednia ma 
być szybka. Ma być 
przede wszystkim 
demokratyczna.

największej liczby ludzi, tym pewniej uda się go utrzymać. W chwili, 
gdy przestanie odpowiadać potrzebom społecznym – upadnie. I jesz-
cze jedno – Valle, by przetrwać musi potrafić wkomponować w swo-
ją dynamikę osobową reprodukcję. Oczywiście, że ludzie się męczą, 
potrzebują oddechu. Jeśli kanał wchodzenia nowych aktywnych osób 
do zgromadzenia Teatro Valle Occupato będzie udrożniony, zaś pryn-
cypia inkluzywności i demokracji podtrzymane, Valle będzie trwać i się 
rozwijać. W przeciwnym razie skończy się frustracją kilkorga niespeł-
nionych artystów-aktywistów. Dobro wspólne albo jest wspólne, 
albo nie jest dobrem.

• • •

Bernardi i Do przedstawiają mi Ugo Mattei. Rozmawiamy. W trakcie 
prac „komisji Rodoty” wyłoniły się dwa podejścia do rozpoznania 
dóbr wspólnych. Umownie nazwijmy je podejściem „statycznym” 
i podejściem „dynamicznym”. Pierwsze z nich, ukute przez – po-
wiedzmy – starą gwardię prawników głosi, że państwo włoskie ma 
obowiązek wprowadzić katalog dóbr wspólnych, które nie mogą 
zostać oddane w prywatne ręce, zaś władza publiczna musi się od 
nich zdystansować poprzez poddanie ich demokratycznemu za-
rządzaniu przez społeczności. Mattei jest zwolennikiem drugiego 
podejścia. Dobro wspólne wyłania się w drodze walk społecznych. 
Jest czymś – mówi – co zostaje rozpoznane przez zbiorowość, 
wywalczone lub odzyskane, zajęte, a potem demokratycznie za-
rządzane i bronione przed organami państwa i prywatnym chciej-
stwem. Dokładnie w ten sposób dobrem wspólnym stało się Teatro 
Valle Occupato. Jest jednak konieczne, by stan ten został na trwałe 
usankcjonowany. Właśnie tym, w Valle zajmuje się grupa robocza, 
której Mattei jest członkiem-doradcą. Pytam Bernardi, Do i Mattei, 
czy mogliby mi opowiedzieć, w jaki sposób – w praktyce – zajęte 
zostało Teatro Valle? Żadne z nich nie uczestniczyło jednak w tym 
wydarzeniu. Właściwie nie do końca wiedzą. 
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• • •

Esej Benjamina Twórca jako wytwórca dotyczył związków pomiędzy 
estetyką a społeczno-politycznym zaangażowaniem literatury. Spo-
śród wielu zawartych w nim tez, jedna szczególnie rezonuje z przy-
kładem Teatro Valle Occupato. Chodzi o inspirowane Brechtem 
stwierdzenie Benjamina, że twórca pragnący oddziaływać społecznie 
nie może „zasilać aparatu produkcyjnego, nie zmieniając go”. Nie 
da się tworzyć sztuki na rzecz demokracji i dóbr wspólnych nie 
transformując materialnych, organizacyjnych i zarządczych funda-
mentów jej wytwarzania w kierunku demokratycznym i w oparciu 
o ideę oraz praktykę common goods (lub w skrócie – the commons).

• • •

Marzec 2012 roku, Berlin. Wraz z Arturem Żmijewskim, który 
w stolicy Niemiec kuratoruje siódmemu biennale sztuki współcze-
snej, dostajemy sygnał od przebywających z nami w KunstWerke ak-
tywistów z Hiszpanii, że zgromadzenie Teatro Valle Occupato podję-
ło decyzję o wywalczenie legalnego statusu dla sceny. Valle powinien 
zostać prawnie uspołeczniony i działać jako centrum oddolnych, 
kolektywnych inicjatyw artystycznych i politycznych na legalnej oraz 
ekonomicznej bazie fundacji. Zainicjowano zbiórkę adresowaną do 
wszystkich pragnących stać się częścią ogólnego zgromadzenia Te-
atro Valle Occupato o datki, które pozwoliłyby stworzyć organizację 
opartą na idei i praktyce dóbr wspólnych. Można ją zalegalizować 
po zebraniu niebagatelnej sumy 250 tys. euro. Pozwolą one powołać 
fundację i zapewnić możliwość działania ośrodka w kształcie, jaki zo-
stał wypracowany w ciągu poprzedzających zbiórkę miesięcy, a za-
razem umożliwić utrzymanie historycznego gmachu. Decydujemy, 
że Biennale stanie się pasem transmisyjnym apelu. Okupacja sceny 
w centrum Rzymu przekształca się w ogólnoeuropejską kampanię 
na rzecz kultury jako dobra wspólnego. 

• • •

Teatro Valle Occupato nawiązuje do tradycji scen powoływanych 
z udziałem funduszy społecznych, jak berlińskie Volksbühne, wybu-
dowane w latach 1913-1914 m.in. ze składek robotników i mające 
stanowić przestrzeń dla ich artystycznej i politycznej ekspresji. Idea 
uspołecznionych instytucji kultury polega na założeniu, że wkład 
finansowy w utrzymanie tego typu ośrodków zapewnia donatorom 
wpływ na kształtowanie jego programu artystycznego i politycz-
nego – ośrodek taki staje się platformą dla wyrażania – poprzez 
języki kultury i społecznego aktywizmu – światopoglądu klasy, war-
stwy czy grupy, która go wspiera i się z nim utożsamia. Ośrodki 
takie powstają każdorazowo, gdy pojawia się społeczne odczucie 
homogenizacji obiegu kultury, jej elitaryzacji i wyobcowania od życia 
obywatelskiego. Teatro Valle Occupato stało się przestrzenią kul-
turową warstwy społecznej walczącej o sprawiedliwość socjalną, 
dobro wspólne i demokrację bezpośrednią. Instytucją kultury „partii 
biedoty”, sprekaryzowanej większości. 

• • •

Udaje się! W wyniku zbiórki pieniędzy i intensywnej pracy grupy 
roboczej na rzecz legalizacji Teatro Valle w jego uspołecznionej po-
staci powołany zostaje byt prawny: Fondazione Teatro Valle Beni 
Comune.

• • •

8 listopada 2015 roku, Warszawa. Ugo Mattei przekazuje mi wyda-
ną właśnie wspólnie z Fritjofem Carpą książkę The Ecology of Law. 
Czytam w niej „Okupujący zorganizowali się [...] jako »fundacja dóbr 
wspólnych« zasilona kwotą 250 tys. euro, dzięki datkom i przekaza-
nym na rzecz fundacji dziełom sztuki, w ciągu pierwszych dwóch lat 
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działalności Teatro Valle Occupato. Praktycznie rzecz biorąc, fundacja 
dóbr wspólnych Teatro Vallle Occupato jest rodzajem trustu powo-
łanego na rzecz kultury i kulturalnych korzyści przyszłych pokoleń, 
składającym się z około sześciu tysięcy członków, zgromadzenia za-
rządzającego Teatro Valle Occupato zwanego komuną (la comune) 
oraz rotacyjnego komitetu sterującego. Nie ma głosowania więk-
szościowego, decyzje wymagają konsensusu, niezależnie od czasu, 
jakiego wymaga jego osiągnięcie”. Może istnieć instytucja kultury 
zarządzana drogą demokracji bezpośredniej. 

• • •

Luty 2014 roku. Prefekt Rzymu ogłasza, że nie uznaje Fundacji Dóbr 
Wspólnych Teatro Valle za podmiot posiadający legitymację do za-
rządzania budynkiem historycznego teatru. Twierdzi, że jest on wła-
snością publiczną, którą wedle prawa zarządzać może wyłącznie 
rzymski samorząd. Zapowiada ewikcję budynku z dniem 1 czerwca 
2014 roku. I rzeczywiście, tego dnia na Via del Teatro Valle poja-
wiają się oddziały prewencji. Okupujący natychmiast zwołują ludzi 
z miasta, z centrów społecznych z dzielnicy San Lorenzo, z ruchów 
uchodźczych, pracowniczych, gmach zostaje zablokowany przez set-
ki ludzi, których policja boi się zaatakować. Zgromadzenie Teatro 
Valle Occupato nawołuje władze do negocjacji. Rozpoczyna się fe-
stiwal politycznych przepychanek. Prefekt i władze miasta chcą roz-
mów za zamkniętymi drzwiami. Okupujący domagają się przedło-
żenia propozycji społeczności Teatro Valle Occupato. Na stół padają 
niezliczone ilości rozwiązań sytuacji. Po dwóch tygodniach debat, 
wyczerpane nieustanną walką o byt sceny i zagrożeniem wyrzucenia 
z budynku, zgromadzenie Teatro Valle Occupato postanawia pójść 
na kompromis. Okupujący od trzech lat Valle opuszczą budynek pod 
warunkiem, że władze miasta zagwarantują stuletni okres, w którym 
Teatro Valle nie zostanie sprywatyzowane, zaś o przyszłym kształ-
cie działania instytucji zadecydują wspólnie władze samorządowe, 

zarząd teatrów rzymskich odpowiedzialny za funkcjonowanie scen 
publicznych w stolicy Włoch oraz zgromadzenie Fondazione Teatro 
Valle Beni Comune. 10 sierpnia 2014 roku eksperyment Teatro Valle 
Occupato dobiega końca.

• • •

Drzwi otworzył nam portier. Weszliśmy do teatru, udaliśmy się na 
główną salę i wywiesiliśmy transparent »okupacja« – mówi Carboni. 
Nie wyobrażam sobie, jak inaczej mielibyśmy wejść do czegoś, co 
należy do wszystkich, a więc również do nas, co jest i zawsze będzie 
dobrem wspólnym.

POSTSCRIPTUM

Na podstawie rozporządzenia nr 446/2016 z ubiegłego roku zarząd 
miasta Neapol wraz z merem Luigi de Magistris rozpoznaje siedem 
budynków okupowanych przez społeczności za dobra wspólne na-
leżące do wszystkich. Jest wśród nich, zajmowane od 2012 roku 
przez artystów i art-aktywistów centrum kultury ex-Asilo Filangieri, 
które tym samym staje się pierwszą uspołecznioną instytucją kultury 
uznaną przez władze polityczne za instytucję dóbr wspólnych zarzą-
dzaną przez zgromadzenie za pomocą demokracji bezpośredniej. 

Igor Stokfiszewski – polski badacz, uczestnik i inicjator działań z zakresu 
teatru społecznego, teatru wspólnoty i sztuki zaangażowanej, aktywista. 
Współpracował m.in. z Teatrem Łaźnia Nowa (Kraków), Workcenter of Jerzy 
Grotowski and Thomas Richards (Pontedera, Włochy), niemieckim kolekty-
wem Rimini Protokoll oraz z artystami – Arturem Żmijewskim, Pawłem Al-
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thamerem i Jaśminą Wójcik. Jako dramaturg realizował spektakle teatralne 
w reżyserii Wojtka Klemma, Agnieszki Olsten i Bartosza Szydłowskiego m.in. 
w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, Teatrze Studio w Warszawie 
oraz Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. Współkurator działań arty-
styczno-społecznych w przestrzeniach poprzemysłowych „Zakłady. Ursus 
2014” i „Ursus – spacer w czasie” (2015). Był członkiem zespołu 7. Biennale 
Sztuki Współczesnej w Berlinie (2012). Autor książki Zwrot polityczny (2009) 
i współredaktor m.in. tomów Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia 
przypadków (2016), Built the City: Perspectives on Commons and Culture 
(2015) oraz Jerzy Grotowski. Teksty zebrane (2012). Członek zespołu Krytyki 
Politycznej, rady organizacji European Alternatives i założonego przez Jani-
sa Warufakisa ruchu społecznego Diem25, działacz związku zawodowego 
Inicjatywa Pracownicza.

Zdjęcie pochodzi z witryny stefanofassina.it 
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