Eugeniusz Zdanowicz

OpoYviesc o ojcu
Grazyna Sohyk i Witold Nieduszynski, parlamentarzysci obecnej kadencji,
w jakims sensie realizuj^ cz^stkowo
koncepcje spoteczno-ekonomiczne
swojego ojca, prof. Mieczyslawa Nieduszynskiego. Corka koncentruje siQ
glownie na zagadnieniach polityki prorodzinnej i kulturze. Syn, kruszy kopie
na zagadnieniach gospodarczych, ale
najwiqcej uwagi poswi^ca malej i sredniej przedsi^biorczosci. Poniewaz zbliza siQ dziesi^ta rocznica smierci Profesora, udalo mi si^ namowic parlamentame rodzenstwo na rozmowq o ojcu.
PrawdQ mowi^c, zawsze chcialem
siQ dowiedziec czegos wiqcej o autorze
owianej legend^ doktryny ekonomicznej, nazywanej trzeciq drogq. Pamiqtam, ze pierwszy raz glosno zrobilo siq
wokol nazwiska prof. Mieczyslawa Nieduszynskiego w roku 1978, czyli jakos
w okolicy powstania Wolnych Zwi^zkow Zawodowych. Bo tez stata siQ na
owczesne czasy rzecz straszna. Pracownik naukowy Instytutu Ekonomii, owej
kuzni socjalistycznej gospodarki, napisal do przewodnicz^cego, istniej^cej w
tamtym czasie Rady Panstwa, list otwarty! Zgroza! Przedstawial w nim analizQ
sytuacji spoteczno-ekonomicznej Polski
i wynikaj^c^ z tego koniecznosc, jak
bysmy to dzis powiedzieli, przeprowadzenia reform. Chociaz, jak mialo si^
okazac, prof Nieduszynski juz w owym
liscie dawat do zrozumienia, ze system
komunistyczny w swej istocie jest niereformowalny. Ale czas o ktorym mowimy, wyprzedza} maj^ce nastapic w
najblizszej przyszlosci, brzemienne w
skutkach zdarzenia, a wsrod nich wybor krakowskiego kardynala Karola
Wojtyly na StolicQ Piotrow^.
Pisywanie listow otwartych do tak
zwanej wtadzy, w czasach realnego socjalizmu, stawato si^ juz samo z siebie
form^ zdrady stanu, zbrodniq wymierzonq w bytpanstwowy. A oczywiscie,
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jawne podwazanie zasad marksizmu-leninizmu bylo czynem tak karygodnym,
ze mowi^c mi^dzy nami, owczesnej
wtadzy zaparlo dech... Denerwowalo
rowniez, jak si^ to mialo z czasem okazac, oficjalne srodowiska kontestatorskie... Ale nie wyprzedzajmy faktow.
Okazalo si^ wi^c, ze dla takiego rewizjonisty']dk Mieczyslaw Nieduszynski,
miejsca w Instytucie Ekonomii bye nie
moze. Na szcz^scie, miat juz Profesor
swoje lata, odszedt wi^c na emerytur^. I
wtasnie dzi^ki itrm^zadzumiony naukowiec, mogl siQ bez reszty poswi^cic siq
dzialalnosci dydaktycznej na Akademii
Teologii Katolickiej. Mogl wreszcie pisac i drukowac, a nawet i uczestniczyc w
zorganizowanej przez siebie, ogolfiokrajowej akcji edukacyjnej. Ale Profesor by!
zawsze daleki od megalomanskich manifestacji i dlatego tez nazwal: swoj^ instytucJQ oswiatow^ skupiaj^c^ okolo
piQcdziesiqciu wyktadowcow - bardzo
skromnie: Zespolem Wolnej Trybuny.
Dzisiaj, jak widac, nie jedna wyzsza
uczelnia moglaby pozazdroscic takiej ilosci profesorow tamtemu Zespolowi.
Oczywiscie, ze zrozumiatych wzglQdow, cala owczesna dzialalnosc, wymykaj^ca siQ spod kontroli komunistycznej
parti i i cenzury, musiata bye w swojej
istocie dzialalnosci^opozycyjn^. Ale jak
widac z obecnej perspekty, komunisci
wydawali wowczas takze koncesje i na
oficjaln^opozycJQ. Ci, ktorzy jej nie mieli, byli bardzo skutecznie marginalizowani. I chociaz dla tych, ktorzy znali prof
Nieduszynskiego i otarli siQ o jego dzialalnosc, wielkosc i znaczenie owych prac,
przelamujacych stereotypy myslenia o
ekonomii i spoleczenstwie, jest bezdyskusyjna, to przeciez dziwi niezrozumiala
ich zgoda na pozostawienie Profesora
wsrod wielkich-zapomnianych. Jest to
przeciez w jakims sensie realizacja polityki wtadz komunistycznych, ktore bardzo skutecznie zepchn^ty smiertelnego

wroga do przyslowiowej kruchty. Nawet
dzis, wielu przedstawicieli tak zwanej
klasy politycznej, reprezentuj^cych prawic^, kiedy slyszy nazwQ Konfratemia
Literacka, nie jest w stanie ukryc rozbawienia... A przeciez nakladem tej przeswietnej i sqdziwej instytucji swieckich
w warszawskim Kosciele, licz^cej sobie
przeszlo czterysta lat, ukazalo siq kilkanascie zeszytow zawieraj^cych publikacje najwybitniejszych przedstawicieli
opozycji niepodleglosciowej. Tu takze
ukazata siq drukiem juz w 1984 roku, po
wielokroc przywolywana przez Ojca
Swi^tego, ftindamentalna praca Mieczyslawa Nieduszynskiego Kapitalizniy socjalizm i trzecia droga.
Profesor, maj^cy za sob^ doswiadczenia konspiracyjne od 1939 roku we
Lwowie, przez harcerstwo, ZWZ, A K ,
Powstanie Warszawskic i WiN - wiedziat, ze tak po prawdzie, to tylko dziatania dobijaj^ce si^ o legalizacj^ i korzystajace z mozliwosci legalnego dzialania buduj^ spoleczehstwo obywatelskie. Mozliwosci takiej pracy zawsze
dawat swieckim Kosciol. Bardzo szybko jednak niszQ dla siebie odkryty w
Kosciele srodowiska lewicy laickiej.
Trzeba przyznac, ze potrafity tQ mozliwosc wykorzystac niezwykle umieJQtnie. Oczywiscie, ze wyt^cznie dla swoich wtasnych celow. Potrafity one rownie skutecznie eliminowac katolickich
ortodoksdw. To dzisiaj wiele wyjasnia.
Ale c i ^ l e jeszcze s^ tacy, ktorzy nie
chc^ tego przyj^c do wiadomosci.
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Profesor nigdy oficjalnie broni nie
ztozy}, nigdy siQ nie ujawnih Karierq naukowy kontynuowat na Uniwersytecie
Warszawskim. Grazyna Sottyk mowi, ze
jej ojciec mial w gruncie rzeczy pasJQ historyka, humanisty - ale poniewaz Polsce potrzebni byli ekonomisci i prawnicy - skonczyl na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie oba fakultety. Szybko siQ okazalo, ze wiedza ekonomiczna
Mieczyslawa Nieduszynskiego stata w
jawnej sprzecznosci z marksistowsk^
doktryny. Ekonometria jeszcze jakby nie
ujawniala owych sprzecznosci, wi^c wyl^dowal dr Nieduszynski w Instytucie
Ekonomicznym przy Ministerstwie F i nansow. Okazalo siQ jednak, ze i jego
praca habilitacyjna nosz^ca tytul Teorie
wartosci i cen byla ksi^zk^ herctyck^
albowiem juz po wydrukowaniu rozbila
si^ 0 cenzurQ i poszla na przemiah Tylko
dzi^ki temu, ze jakis sensownie mysl^cy
drukarz, maj^cy opozycyjne ci^oty, ocalit cenzorski egzemplarz ksi^zki i w tajemnicy przekazat j ^ autorowi, mogtem
obejrzec pokreslon^ czerwonym otowkiem ow^ pierwszy habilitacyjna ksi^zkQ. A pierwszy dlatego, ze jest przeciez i
druga habilitacja Profesora. Chyba prof
Marek Drozdowski powiedziat, ze jest to
jedyny wypadek, kiedy uprawnienia
Rady Naukowej i to juz na na tym etapie, przeJQta cenzura.
Oba zdarzenia, list otwarty prof Nieduszynskiego z marca 1978 roku i powstanie WZZ, przeszty obok siebie rownolegle, a szkoda. Albowiem grupie
zatozycielskiej, na czele ktorej, na samym pocz^tku, stali Kazimierz Switoh
i Kazimierz Szotoch, bardzo by siQ przydat ktos taki jak wtasnie prof Nieduszynski. Stato siQ jednak inaczej. W Z Z
jak wiadomo, w bardzo szybkim czasie
opanowali korowcy. Miato to jak wiadomo takze swoj wptyw na przyszte
zdarzenia, ktore ostatecznie uformowaty
PolskQ w jej obecnym ksztatcie.
PamiQtam, ze w dziesiqc lat pozniej,
ludzie z najblizszego otoczenia Lecha
WatQsy wyraznie unikali rozmow na te
tematy. Robili jedynie porozumiewawcze oko, daj^c do zrozumienia, ze to
jeszcze nie ten etap. Ze jeszcze za wczesnie... Ze niby naprzod trzeba rozmino-

wac cate obszary gospodarki socjalistycznej... Ze jeszcze przyjdzie czas na
realizacJQ trzeciej drogi...
Wowczas nie wiedzielismy tego co
wiemy dzis, a mianowicie, ze Matka
Boska w klapie Lecha Watqsy, tak naprawdq do niczego nie zobowi^zywata
jego sztabowcow. W euforii tamtych
dni, wielu z tych, ktorzy nawet byli przy
glosie, dato siQ zwiesc socjotechnicznym sztuczkom tak zwanej lewicy laickiej. Jakos zbagatelizowano 6w fakt, ze
Nieduszynskiego Trzecia droga, wyrastaj^ca z personalizmu i myslowego
dorobku spotecznej nauki Kosciota, stanowita zagrozenie nie tylko dla oficjalnej, marksistowskiej doktryny realnego
socjalizmu, ale rowniez dla czaj^cego
siQ za szturmowkami Solidarnosciy
skrajnego liberalizmu w wydaniu hallo-korowskim.
K i m zatem byt 6w zepchni^ty na
margines, bohater tamtych zdarzeh?
Urodzony we Lwowie w rodzinie o
trwatych tradycjach patriotycznych, niepodlegtosc Rzeczypospolitej nauczyt siq
traktowac jako wartosc najwyzsz^.
Umiat, podobnie jak jego bliscy, podporz^dkowac swoje marzenia potrzebom kraju. Trzeba przyznac, ze wpaniatych wzorow mu nie brakowato nawet
w rodzinnym otoczeniu. Jego starszy
brat byt w mi^dzywojniu dyplomat^.
Wuj, szefem sztabu gen.Wtadystawa
Sikorskiego. Sam rowniez, jak siq juz
mowito, broni nie ztozyt do kohca.
Wiemy zotnierskiej przysiqdze, pozostat w podziemiu...Wiedziat, ze ujawnienie oznacza jakby zgodQ na przesladowania rodziny, a takze stanowi zagrozenie dla najrozniejszych towarzyszy
broni. Takic, mniej wiQcej byty jego motywacje w pierwszych latach, pojahahskiej rzeczy wistosci. I tak juz zostato.
Jak dot^d nie powstata o nim wieksza praca monograficzna. Mowi^c miQdzy nami, autor Trzeciej drogi przy milcz^cej zgodzie jego uczniow i zwolennikow, odchodzi w obszar catkowitego
zapomnienia. Jest to niezwykle wygodne did. dzielqcych dzis narodowy bochen
chleba.
Niestety, skutki tego lekkoduchostwa, a moze i grzesznej ignorancji.

b^d^ dawaty o sobie znac przez cate pokolenia. Wygrata bowiem, jak wiadomo,
korowska koncepcja ekonomii, w wydaniu Leszka Balcerowicza, gtosz^ca
upadlosc polskiej gospodarki. Dzis,
syndyk owej spreparowanej masy upadlosciowej, po skutccznym odarciu
przeszto 90 procent polskiego spoteczenstwa z prawa do udziatu w maj^tku narodowym, osiadt na zasluzonej
prezesurze N B R
Trzecia droga profesora Mieczyslawa Nieduszynskiego tymczasem stata
siQ tematem seminaryjnych rozwazah
zmarginalizowanych srodowisk niewielkiej cz^sci prawej strony sceny politycznej. I zdaje siQ, ze prqdzej doczeka siQ odzwierciedlenia w rzeczywistosci Stanow Zjednoczonych Ameryki
Potnocnej, niz w wymarzonej przez Profesora Rzeczypospolitej.
Oczywiscie, zyje jeszcze wielu ludzi,
ktorzy dobrze znali profesora.
dose
liczni jego uczniowie z dawnej ATK.
Ale od dawna marzyto mi siQ, zeby o
prof. Nieduszyhskim porozmawiac z
jednej strony z ludzmi polityki, a z drugiej strony z ludzmi mu najblizszymi.
A tak siQ sklada, ze zarowno corka Profesora, Grazyna Sottyk, jak i syn, Witold Nieduszynski zajmuj^ si^ politykq.
profesjonalnie i s^ jak juz wspomniatem, postami w obecnej kadencji SejmuRP.
Corka Profesora, Grazyna Sottyk dokonala rzeczy wielkiej, zabezpieczyta i
zarchiwizowata cat^ spuscizn^ po ojcu.
Dziqki temu istnieje juz w tej chwili
niezwykle cenny zbior prac, r^kopisow,
drukow, ikonografii tego wybitnego polskiego myslicicla, ktory wiedzie siq z
kresow dawnej Rzeczypospolitej, jak
tylu wybitnych synow naszego narodu,
wiemych do kohca, a kieruj^cych siq w
prost^dewiz^: Bog, honor i Ojczyzna.
Zycie Profesora i jego bliskich swiadczy najdobitniej o tym, ze mozemy nasze sprawy trzymac w naszych r^kach,
ze tylko od nas samych zalezy, czy te wartosci przeniesione przez prog trzeciego
tysi^clecia, nie ulegn^ powszechnej inflacji. Ze przeciwnie, b^d^budowac przysztosc polskich rodzin, przyszlosc Kosciota i Rzeczypospolitej.
- •

POWSCIAGLIWOSC I PRACA 7 - 8 / 2 0 0 1

19

