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W Polsce rozwine ̨ła sie ̨ niezwykle bogata myśl syndykalistyczna, która, pomimo iż pozostawała pod silnym wpływem zachodniego syndykalizmu, cechowała sie ̨ duża ̨ doza ̨ autonomii w poszukiwaniu oryginalnych propozycji oraz rozwia ̨zań, na co nie bez wpływu pozostawała dosyć specyficzna sytuacja polityczna i historia kraju. Dlatego też poje ̨cie „polskiego syndykalizmu” odnosi sie ̨ do specyficznego, niejednorodnego, eklektycznego i charakterystycznego wyła ̨cznie dla Polski ruchu oraz koncepcji teoretycznej, która dodatkowo
nieustannie podlegała procesowi ewolucji ideowej, przez co polski syndykalizm znalazł
sie ̨ w przestrzeni pomie ̨dzy sorelowskim syndykalizmem a anarchosyndykalizmem.
Niewa ̨tpliwie to, co w najwie ̨kszym stopniu wyróżniało polski syndykalizm, to nastawienie patriotyczne oraz państwocentryczne, skłaniaja ̨ce syndykalistów do akceptacji polskiej państwowości, co jednak ła ̨czono z koncepcja ̨ walki klas oraz „narodu wytwórców” –
be ̨da ̨cego jednym z najważniejszych imperatywów myśli polsko-syndykalistycznej, stanowia ̨cym źródło krytyki nacjonalizmu oraz tradycyjnego ujmowania narodu. W tym uje ̨ciu
zakwestionowano etniczna ̨, a tym bardziej rasowo-biologiczna ̨ idee ̨ narodu, zamiast czego definiowano go poprzez pryzmat poczucia tożsamości (samoidentyfikacji) oraz wkładu
danej grupy w kulture ̨ narodowa ̨. Ten ostatni pogla ̨d posiada kluczowe znaczenie dla tej
koncepcji. Zgodnie bowiem z tym uje ̨ciem, istnieja ̨ klasy, które pomimo wspólnego pochodzenia etnicznego nie należa ̨ do wspólnoty narodowej, gdyż sa ̨ aspołeczne i nie posiadaja ̨
żadnego wkładu w kulture ̨, a wre ̨cz przeciwnie – ich życie oparte jest na pasożytowaniu i
wyzysku. Skutkowało to uznaniem mas ludowych i pracuja ̨cych za naród właściwy, gdyż
swa ̨ praca ̨ tworza ̨ faktycznie kulture ̨ narodowa ̨, a przy okazji najbardziej ofiarnie walczyły
o niepodległość. Predestynuje je to do pełnienia funkcji budowniczych przyszłego ustroju
Polski1 , co stwierdzano w dokumencie ideowym Wydziału Młodzieży RIOK w 1939 roku.
Dodatkowo koncepcja ta pozwoliła polskim syndykalistom na wybrnie ̨cie z pewnej teoretycznej pułapki, w która ̨ wpadli ła ̨cza ̨c patriotyzm z walka ̨ klas.
Walka klas z kolei postrzegana była jako zjawisko obiektywne. Co jednak istotniejsze,
to nie tylko walka wyzyskiwanych i ciemie ̨żonych z wyzyskiwaczami oraz ciemie ̨życielami, lecz także narze ̨dzie aktywizuja ̨ce i określaja ̨ce wole ̨ społeczna ̨. Dlatego też walka klas
stanowi jedna ̨ z najpotężniejszych dźwigni dziejowych, jak pisał K. Zakrzewski. Umożliwia ustawiczne odnawianie się społeczeństwa, wzbogaca cywilizację narodowa ̨ oraz naturalny rozwój sił
społecznych2 , a także dostarcza nowych wartości etycznych, prowadza ̨c do odnowienia duchowego społeczeństw3 . Jej ostatecznym rezultatem be ̨dzie wyzwolenie spod jarzma kapitalizmu. Z tego właśnie pragnienia wynikać ma kolejne, stanowia ̨ce fundament dla syndykalizmu – zniesienie pracy najemnej, wyrażane w idei bezpańskich warsztatów pracy.
Kolejna ̨ cecha ̨ wyróżniaja ̨ca ̨ polski syndykalizm był silnie reprezentowany okcydentalizm oraz mesjanizm. Implikowało to przekonanie, iż celem ruchu syndykalistycznego
winno być nie tylko urzeczywistnienie sprawiedliwości społecznej oraz emancypacja ludu,
lecz także wybawienie zachodniej cywilizacji, poprzez wycia ̨gnie ̨cie jej z kryzysu. Wyma1
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gać to miało dokonania rewolucji kulturowej oraz przewartościowania wartości, co rozumiano jako ogólna ̨ przemianę wartości4 , przy czym Polska – co uwidacznia nam owy romantyczny mesjanizm – miała stanowić wzór dla innych państw, krocza ̨c na czele ludzkości ku
lepszemu jutru.
Ponadto polscy syndykaliści, analogicznie wzgle ̨dem rewolucyjnych syndykalistów,
kwestionowali parlamentaryzm oraz kapitalizm, który jawił sie ̨ im jako dyktatura
właścicieli i akcjonariuszy nad światem pracy5 . Z reszta ̨ Zakrzewski poruszał także
problem reifikacji, wskazuja ̨c nam, iż jednym z problemów współczesnego świata jest
zdominowanie człowieka przez gospodarke ̨, której ten nie jest już w stanie opanować.
Jeżeli idzie o parlamentaryzm, to Zakrzewski przekonywał, iż ówcześnie istnieja ̨cy porza ̨dek degenerował demokracje ̨, doprowadzaja ̨c do powstania rza ̨dów klik, które nie szukaja ̨ już nawet oparcia w społeczeństwie6 . Niezależnie jednak od tej oceny, parlamentaryzm sam
w sobie jest jałowy, rozbija jedność mas pracuja ̨cych, żeruje na nich i w istocie jest wrogi
ich interesom. Przede wszystkim jednak za pomoca ̨ ustaw nie zlikwiduje sie ̨ kapitalizmu.
Z parlamentaryzmem ściśle ła ̨czyła sie ̨ krytyka partii politycznych, które miały zdominować oraz wykorzystywać do swych partykularnych celów ruch zwia ̨zkowy. Tymczasem
to właśnie ruch zwia ̨zkowy, jest jedyna ̨ siła ̨ zdolna ̨ stworzyć jednolite więzy organizacyjne a
przez to, zrealizować idee świata pracy. To prowadziło do zanegowania walki politycznej,
tym bardziej, iż parlamentaryzm posiada niesłychana ̨ zdolność integrowania z systemem
wszystkich sił politycznych, w tym także partii socjalistycznych (jak np. PPS) oraz chłopskich (jak np. PSL). W konsekwencji zatracić miały one swój charakter oraz cele, zaprzestaja ̨c reprezentowania ideałów oraz celów mas. Tym samym polscy syndykaliści (jak i ogółem
syndykaliści), odrzucili pogla ̨d – powielany przez II Mie ̨dzynarodówke ̨ – iż do urzeczywistnienia socjalizmu wystarczy wprowadzić wolne i powszechne wybory. Nie dość, iż to nie
nasta ̨piło, to w praktyce pogla ̨d ten miał utrwalić kapitalizm oraz pozwolić na triumf jego
najdzikszych form w Europie Środkowej7 .
Nie istniała wszakże zgodność odnośnie rezygnacji z walki politycznej. Cze ̨ść syndykalistów negowała ja ̨, cze ̨ść zaś – prezentuja ̨c naturalnie dosyć sceptyczne stanowisko – nie
wypowiadała sie ̨ już tak definitywnie przeciwko prowadzeniu walki politycznej. Ponadto,
jako że sama myśl polskosyndykalistyczna nieustannie ewoluowała, również swe stanowiska zmieniali polscy syndykaliści. Przykładowo Zakrzewski w krótkim odste ̨pie czasu
potrafił uznać, iż parlament korumpuje, dlatego też syndykaliści odmawiaja ̨ wchodzenia
weń8 , by naste ̨pnie stwierdzić, iż jedyna droga do urzeczywistnienia syndykalizmu wiedzie
poprzez prowadzenie walki politycznej9 .
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W tym uje ̨ciu celem syndykalizmu jest uratowanie demokracji poprzez urzeczywistnienie demokracji społecznej lub republiki syndykalnej10 , co wymaga stworzenia systemu przedstawicielstwa dla mas zorganizowanych w społeczno-gospodarczym ruchu zawodowym11 , którego uzewne ̨trznienie stanowić miał samorza ̨d ekonomiczny oraz Izba Zawodów (nie kwestionowano jednak przedstawicielstwa politycznego na wzór Sejmu, acz jego rola w procesie ustawodawczym miała zostać ograniczona na rzecz Izby Zawodów, fachowców oraz
specjalnych komisji12 ), przy jednoczesnym uspołecznieniu gospodarki przez proletariuszy,
którzy naste ̨pnie samodzielnie i bezpośrednio zarza ̨dzaliby ekonomia ̨ poprzez syndykaty
(gromady wytwórców) i ich zrzeszenia, przy czym to właśnie syndykaty i ich zrzeszenia wyłaniałyby Izbe ̨ Zawodów13 . Zanegowano tym samym nacjonalizacje ̨, której istote ̨ stanowi
zasta ̨pienie wielu mniejszych pracodawców, jednym wielkim, jakim staje sie ̨ państwo14 .
Celem nowego ładu miało być zaspokojenie wszelkich potrzeb społecznych oraz aspiracji
narodu wytwórców15 , nie kre ̨puja ̨c przy tym rozwoju kulturowego16 .
Postulowane nowe państwo, które wyłaniało sie ̨ z rozważań syndykalistów, pomimo silnego państwocentryzmu oraz szczerej troski o polska ̨ racje ̨ stanu, miało być państwem
skrajnie zdecentralizowanym, tworzonym od dołu ku górze, którego fundament stanowić
miały syndykaty. Kompetencje nowego państwa ograniczone zostałyby do niezbe ̨dnego
minimum, jak np. koordynowania wykonania planów gospodarczych, czy prowadzenia
handlu zagranicznego.
O tym, jak racja stanu była istotna dla polskich syndykalistów, doskonale świadczy wizja
drogi prowadza ̨cej do urzeczywistnienia nowego porza ̨dku. W pierwszej kolejności negowano sens rewolucji, przy czym podpierano sie ̨ z jednej strony doświadczeniami rewolucji
rosyjskich, z drugiej zaś, zwracano uwage ̨, iż tak gwałtowne wydarzenia zagrażaja ̨ niepodległości Polski, gdyż otwieraja ̨ nasz kraj na interwencje ̨ z zewna ̨trz, zwłaszcza ze strony
ZSRR17 .
Zamiast rewolucji, postulowano ewolucje ̨, której pierwszym etapem byłoby przygotowanie najmitów do uspołecznienia oraz ustanowienia samorza ̨du, po to, aby ci stopniowo
przejmowali kontrole ̨ nad zakładami i produkcja ̨. Dopiero wówczas kiedy robotnicy przeje ̨liby kontrole ̨ nad gospodarka ̨, możliwa stałaby sie ̨ emancypacja i budowa nowego porza ̨dku. Podnoszono przy tym, iż aby mogło to nasta ̨pić, niezbe ̨dne było umasowienie ruchu
zwia ̨zkowego, obejmuja ̨cego wszystkie zawody, tak umysłowe, jak i fizyczne18 .
Naturalnie, odrzucano system radziecki, jako najczystsza ̨ postać kapitalizmu państwowego oraz faszyzm, który da ̨żył wyła ̨cznie do ujarzmienia klasy robotniczej.
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Pomimo tego, iż polscy syndykaliści nadawali ogromne znaczenie filozofii Georga Sorela, uznaja ̨c go – jak to uczynił Kazimierz Zakrzewski – za wybitnego filozofa syndykalistycznego, który (wraz z inteligentami skupionymi wokół niego) realizował socjologiczna ̨ interpretacje ̨ syndykalizmu, dokonuja ̨c z tej pozycji rewizji poje ̨ć filozoficznych oraz
ekonomicznych19 . Niemniej w wielu kwestiach zdecydowanie sie ̨ różnili od swego mistrza.
Najbardziej widoczna ̨ odmienna ̨ jest kwestia mitu. W wie ̨kszości polscy syndykaliści odrzucili bowiem mit strajku generalnego jako podstawowego narze ̨dzia transformacji ustrojowej, w miejsce którego pocza ̨tkowo przyje ̨li mit „Rewolucji Majowej” (zespolony z kultem
J. Piłsudskiego), naste ̨pnie zaś mit hiszpańskiego CNT. Niemniej, jak uznał K. Zakrzewski,
przyje ̨cie innego mitu w miejsce mitu strajku generalnego nie neguje filozofii G. Sorela.
Nie podważa to bowiem znaczenia mitu jako tworu zbiorowej wyobraźni mas, który aktywizuje, mobilizuje oraz pozwala na regeneracje ̨ moralna ̨. W istocie Sorelowi miało wcale
nie chodzić o konkretny mit, bo przecież w historii było ich wiele, lecz o jego role20
̨ .
Oczywiście powyższe wprowadzenie stanowi jedynie ogólny zarys kluczowych elementów myśli polsko-syndykalistycznej, lecz poczynienie takiej propedeutyki było konieczne.
Niemożliwe jest bowiem zrozumienie istoty ruchu młodosyndykalizmu bez zapoznania sie ̨
z założeniami teoretycznymi polskiego syndykalizmu, przejawem którego był właśnie młodosyndykalizm.
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