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Rozdział X

Wizja odrodzonej Rzeczypospolitej  
w środowisku konserwatywnych ludowców

Tradycje mikołajczykowskiego ruchu ludowego i stosunek do ZSL/PSL
Od samego początku działalności jako zorganizowana partia polityczna, czyli od 

początku PSL „Solidarność”, jej liderzy swoje korzenie wywodzili z tradycji ruchu lu-
dowego zapoczątkowanego w 1895 powstaniem Stronnictwa Ludowego, poprzez PSL 
„Piast” pod kierownictwem Wincentego Witosa, aż do PSL pod przywództwem Stani-
sława Mikołajczyka. W czerwcu 1945 r. ludowcy wyszli z konspiracji i reaktywowali 
PSL, licząc, że Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRJN) doprowadzi pod presją 
zachodnich sojuszników i gwarantów porozumień zawartych w Moskwie do wolnych  
i demokratycznych wyborów. Niestety, w Polsce, tak jak i w pozostałych państwach, 
które znalazły się w sowieckiej strefie wpływów, realizowano scenariusz zniszczenia 
opozycji i całkowitego przejęcia władzy przez komunistów. Do kraju powrócił z Lon-
dynu Stanisław Mikołajczyk, który objął tekę wicepremiera TRJN. PSL, działające 
oficjalnie, w szybkim czasie osiągnęło około 200 tysięcy członków, a w maju 1946 r. 
ich liczba oscylowała wokół 800 tysięcy. W realiach demokratycznych wyborów było 
jasne, iż ta partia je wygra. „Ruch ludowy reprezentujący podstawową warstwę narodu 
i będąc najbardziej rodzimym i rdzennie polskim prądem społeczno-politycznym, po-
wołany jest do odgrywania roli głównego współgospodarza w państwie (…)”592 – pisali 
ludowcy w swym programie z 1946 r. Komuniści robili wszystko, aby osłabiać nieza-
leżny PSL i w tym celu stworzyli jeszcze jedną partię ludową, Stronnictwo Ludowe, 
zwane „lubelskim”. Od samego początku działalności SL było powszechnie wiadome, 
że jest to twór polityczny zbudowany przez komunistów, cieszyło się więc minimalnym 
poparciem społeczeństwa.593 PSL pod przewodnictwem Mikołajczyka było partią anty-
komunistyczną, opowiadającą się za demokratycznymi metodami sprawowania władzy 
i kategorycznie sprzeciwiało się represjom stosowanym wobec opozycji ze strony Pol-
skiej Partii Robotniczej i aparatu bezpieczeństwa. Komuniści nie przebierali w środkach  
w celu zwalczania wszelkiej opozycji, począwszy od zastraszania, szantażu, przekup-
stwa, aż po aresztowania, bicie i zabójstwa polityczne. W tym czasie z rąk funkcjona-
riuszy Urzędu Bezpieczeństwa albo tak zwanych „nieznanych sprawców” zginęły setki 
działaczy PSL. Wśród nich byli m.in.: Wojciech Kaczmarczyk, były komendant Ludowej 
Straży Bezpieczeństwa Batalionów Chłopskich, Władysław Kojder, członek Naczelnej 

592   A. Zakrzewski, „Pozyskać lud dla Polski i odbudować Polskę dla ludu”, Instytut Macieja Rataja, Warszawa 1993 r.
593   Tamże.
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Komitetu Wykonawczego PSL, Bolesław Ściborek, zastępca sekretarza NKW PSL, 
Franciszek Łozowski, prezes Zarządu Powiatowego PSL w Sierpcu, Stefan Miłkowski, 
członek Zarządu Powiatowego PSL w Miechowie, czy Narcyz Wiatr, sekretarz Zarzą-
du Powiatowego w Krakowie. Represje obejmowały tak samo członków najwyższego 
kierownictwa partii, jak i działaczy średniego szczebla oraz zwykłych członków stron-
nictwa. Prześladowania osiągnęły swą kulminację przed referendum czerwcowym 1946  
i zaplanowanymi na luty 1947 r. „wolnymi” wyborami do Sejmu RP. Władze sfałszo-
wały wyniki referendum i wyborów do Sejmu. Te ostatnie wskazały jako zwycięzców 
partie zblokowane wokół PPR, a PSL i 28 posłów wprowadzonych do Sejmu znazło się  
w opozycji. Był to w praktyce koniec możliwości jakichkolwiek działań opozycyjnych,  
z czego zdawało sobie sprawę kierownictwo PSL. Działalność opozycyjna w krajach blo-
ku komunistycznego kończyła się sfingowanymi procesami przywódców opozycji, któ-
rzy oskarżeni o zdradę ojczyzny kończyli przed plutonem egzekucyjnym. Nauczony tym 
doświadczeniem Mikołajczyk, przy pomocy dyplomatów angielskich i amerykańskich 
opuścił Polskę i udał się na emigrację do Wielkiej Brytanii. Pozostali w kraju członko-
wie PSL w większości zaprzestali działalności politycznej; spora ich grupa znalazła się 
w więzieniach, a część siłą lub zapewnieniami uzyskania korzyści materialnych zapisy-
wano do Stronnictwa Ludowego lub do PSL „Lewica”. To ostatnie stronnictwo powsta-
ło w wyniku rozłamu inspirowanego przez komunistów jeszcze za prezesury Stanisława 
Mikołajczyka. Pozostałe niedobitki PSL, SL i PSL „Lewica” scalono w 1949 r. w Zjed-
noczone Stronnictwo Ludowe, wiernego satelitę Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej, które swoją czterdziestoletnią działalnością zaprzeczało ideom, jakie przyświecały 
takim postaciom Ruchu Ludowego, jak Wincenty Witos, autorowi poniższych słów: 
„Kiedy nie było Polski – dążyłem do niej, gdy przyszła – pracowałem dla niej, a gdy była  
w potrzebie – broniłem jej.”594 Inaczej powstanie ZSL widzieli jego twórcy, pisząc w de-
klaracji ideowej: „Rozbicie kliki mikołajczykowskiej przez zwycięski obóz demokracji 
z PPR na czele uratowało tysiące oszukiwanych ludowców z topieli, w jaką wciągnęli ją 
agenci wroga (…).”595 Walka, jaką stoczyło PSL w latach 1945-1947 zjednoczyła naród, 
pokazała jak wielką popularnością cieszyła się ta partia, która była wyrazicielem oporu 
Polaków przeciw narzuconej władzy komunistycznej. „Wyrazem tego była ponadmi-
lionowa rzesza chłopów, mieszkańców miast, inteligencji – członków PSL i blisko 80% 
oddanych głosów, które zdobył Mikołajczyk podczas referendum w 1946 r. i wyborców 
w 1947 r. Skupiając wszystkich liczących się przywódców chłopskich, PSL zdołało zdo-
być poparcie innych sił niepodległościowych, które w zwycięstwie tej partii widziały 
możliwości ocalenia niepodległości Polski. Ewenementem w dziejach ruchu ludowego 
było zjawisko tak wielkiego poparcia PSL również w miastach. Aby być zgodnym z fak-
tami, trzeba też powiedzieć, że emigracja niepodległościowa krytycznie ustosunkowała 

594   A. Zakrzewski, „Pozyskać lud dla Polski i odbudować Polskę dla ludu”, Instytut Macieja Rataja, Warszawa 1993 r.
595   Tamże.
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się do polityki Mikołajczyka, określając jego powrót do kraju jako „podżyrowanie Jałty 
i zgodę na dominację sowiecką w Polsce”.596 

Ludowcy rodzącej się III Rzeczypospolitej, wywodzący się z NSZZ „Solidar-
ność”, powołując do życia Polskie Stronnictwo Ludowe „Solidarność” deklarowali: 
„Jedynym autentycznym reprezentantem wsi bezpośrednio po wojnie w Polsce było 
Polskie Stronnictwo Ludowe Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka. Obecnie 
jest nim »Solidarność« Rolników Indywidualnych. (…) Po 1945 r. przez okres dwóch 
lat trwała intensywna walka PSL o zachowanie własnej tożsamości i pluralizmu poli-
tycznego. W wyniku akcji propagandowej komunistów, a także terroru politycznego 
komunistów przeciwko PSL zakończyła się ona niepowodzeniem. (…) 23 czerwca 
1947 r. Stanisław Mikołajczyk po raz ostatni przemawiał w Sejmie zwracając się do 
bloku koalicyjnego: »Musicie zmienić metody, musicie znormalizować stosunki, ina-
czej pozostaniemy wszyscy – i my, i wy – z Polską słabą, zahamowaną w rozwoju, 
zanarchizowaną, nieszczęśliwą. Jeszcze nie jest za późno zmienić nienawiść na miłość 
braterską, nietolerancję na demokrację. Wprowadźcie i szanujcie, nie jak premier mó-
wił „demokratyczną praworządność”, ale wprowadźcie samorządność, a stworzycie 
warunki szczęścia dla wszystkich obywateli i podstawę trwałych warunków postępu, 
siły i niepodległości Polski«. Były to prorocze słowa. W październiku 1947 r. zwo-
lennicy Czesława Wycecha i Józefa Niećki dokonali gwałtownego przejęcia władzy  
w PSL, czyniąc je uległym wobec polityki PPR. W następstwie tego kroku powstało 
ZSL, jako atrapa ruchu ludowego, funkcjonujące w PRL przez ponad 40 lat”.597 Dzia-
łacze NSZZ RI „Solidarność”, powołując do życia pierwsze po czterdziestu latach nie-
zależne stronnictwo ludowe, chcieli oprzeć jego fundamenty na historycznym ruchu 
ludowym, który dążył do wyzbycia się miana klasowego i aspirował do roli formacji 
ogólnonarodowej. Wspominał o tym już Mikołajczyk w styczniu 1946 r., mówiąc: „Wi-
nienem oddać hołd i uznanie tym wszystkim naszym przodkom i przywódcom, którzy 
zdobyli się na to, że już przed wojną program naszego stronnictwa stał się programem 
państwowym, że wszedł na polityczne forum troski o byt i odpowiedzialność za całe 
społeczeństwo”.598

Do roli spadkobierców tradycji ruchu ludowego dążyli także działacze Zjednoczo-
nego Stronnictwa Ludowego. Już na samym początku przemian politycznych, obra-
dujący w dniach 26-27 listopada 1989 r. w Warszawie XI Kongres ZSL, zwany rów-
nież „Kongresem Odrodzenia Ruchu Ludowego”, zmienił nazwę partii na „Polskie 
Stronnictwo Ludowe »Odrodzenie«”, uchwalił nowy program nawiązujący do idei 
agraryzmu i wybrał nowego prezesa, którym został Kazimierz Olesiak, a przewodni-
czącym Naczelnego Komitetu Wykonawczego, Józef Zych. Oznaczało to, że zmiany 

596   R. Turkowski, „Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie demokracji 1945-1949”, Warszawa 1993 r.
597   „Deklaracja ideowo-programowa Polskiego Stronnictwa Ludowego »Solidarność«”, Warszawa, 17.10.1989 r.
598   Tamże.
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były jedynie kosmetyczne, a władzę w partii, która bardzo chętnie zaczęła nawiązywać 
do tradycji Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka, sprawowała stara nomen-
klatura. Taka rzekoma przemiana była nie do zaakceptowania dla działaczy ludowych  
o korzeniach solidarnościowych, a tym samym nowa-stara partia wciąż była niewia-
rygodnym partnerem do rozmów: „Nie jesteśmy przekonani co do autentyczności 
»odrodzenia« ZSL. W PSL »Odrodzeniu« znajduje się z cała pewnością, zwłaszcza  
w organizacjach terenowych, wielu uczciwych i szlachetnych ludzi, którym odrodzenie 
ruchu ludowego leży głęboko na sercu. Obserwując natomiast zaciekły opór działaczy 
i posłów już przemalowanego ZSL, z jakim bronili oni starych i skompromitowanych 
struktur spółdzielczych, nie mogliśmy się oprzeć podejrzeniu, że cały ten odrodzeniowy 
manewr jest kamuflażem, który osłania próbę ratowania staniu posiadania przez dawny 
aparat ZSL”.599 O pozorowanym powrocie do wartości konserwatywnych i chrześci-
jańsko-demokratycznych sceptycznie wypowiadali się też inni działacze. Emil Sajdak, 
prezes SLCh w Rzeszowie, tak wspominał jednoczenie się ludowców u zarania III 
Rzeczypospolitej: „1 kwietnia w Warszawie powstał Ogólnopolski Społeczny Komitet 
Odrodzenia Ruchu Ludowego (OSKORL), którego zadaniem było opracowanie pro-
gramu i zwołanie II Kongresu PSL. W dniu 15 sierpnia 1989 r. w Wilanowie OSKORL 
ogłosił reaktywowanie PSL. 11 listopada 1989 r. w Warszawie komendant Batalionów 
Chłopskich, gen. Franciszek Kamiński, otworzył II Kongres PSL. Wtedy przerażeni 
tym przywódcy ZSL na zjeździe 26-27 listopada 1989 r. przemalowali swój szyld i bez 
rozliczenia się z przeszłością przywłaszczyli sobie nazwę PSL i dodali do niej nazwę 
»Odrodzenie«”.600

Polskie Stronnictwo Ludowe „Solidarność”, Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie, 
a w końcu powstałe w 1997 r. Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe można zaliczyć, 
zgodnie z kryteriami przyjętymi przez teoretyka konserwatyzmu, Karola Wandowicza, 
do nurtu określanego jako neokonserwatywny, łączącego elementy myśli konserwatyw-
nej z chrześcijańskim systemem wartości. Co prawda w swoich rozważaniach Wando-
wicz jako partie neokonserwatywne wymienia przede wszystkim Partię Konserwatyw-
ną i powstały później SKL, nie wymieniając jego poprzedników: PSL „Solidarność” 
i SLCh, plasując ich bardziej na scenie ruchów chrześcijańsko-demokratycznych, jak 
pozostałe tak zwane partie „chłopskie”, jednak analizując programy, debaty, wystąpie-
nia na forum parlamentu, czy też dyskusje i proponowane konkretne rozwiązania, uwa-
żam, że politycy PSL „Solidarność” i SLCh byli konserwatystami, co często podkreślali, 
jak choćby Józef Ślisz w „Rozważaniach o pluralizmie politycznym wsi” zauważając, 
iż SLCh zalicza się do partii nawiązujących do „tradycji antykomunistycznych, silnie 

599    A. Kostarczyk, „Czy o taki dialog chodzi w ruchu ludowym”, „PSL »Solidarność« Biuletyn Informacyjny”, Warszawa, 
IV-V 1990 r. 

600   „Z trzech źródeł. SLCh w przededniu IV kongresu”, „Nowiny”, 10-12.01.1997 r.
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akcentujących elementy wolnorynkowe, decentralizacyjne i samorządowe, zwracającej 
się głównie do tych, którzy swoją szansę upatrują w modernizacji i restrukturyzacji 
wsi”.601 

Neokonserwatyści starali się „nawiązywać do brytyjskiej Partii Konserwatywnej 
oraz amerykańskiej Partii Republikańskiej. Akcentowali idee silnego, zdecentralizowa-
nego państwa opartego na systemie gospodarki wolnorynkowej. Zwolennicy tej opcji 
postulowali konieczność budowy nowej prawicy, próbującej łączyć poszanowanie tra-
dycyjnych wartości i potrzebą modernizacji Polski”.602 Analizując programy polskich 
partii konserwatywnych, nie znajdziemy wielu elementów uznanych za podstawowe 
wyznaczniki myśli konserwatywnej charakteryzujące tego rodzaju ugrupowania w kra-
jach Europy Zachodniej. Koncepcje programowe Forum Prawicy Demokratycznej oraz 
Partii Konserwatywnej nie zawierają koncepcji elitarystycznych, formacje te mówią  
o „państwie wszystkich obywateli”, całego narodu, nie elity społecznej. Podstawową 
kategorią jest społeczeństwo obywatelskie.603

Człowiek jest naczelną wartością w myśli konserwatywnej. Jest jednak zawsze czę-
ścią wspólnoty – rodziny i społeczeństwa. Ponadto interes społeczeństwa stoi zawsze 
wyżej niż potrzeby i cel jednostki. Podstawą społeczeństwa jest rodzina, dlatego zada-
niem społeczeństwa jest ochrona instytucji rodziny: „Zgodny z prawem naturalnym mo-
del rodziny, ochrona jej trwałości i uprzywilejowanej pozycji wśród wszystkich innych 
związków miedzy ludźmi nie może podlegać dyskusji. Do ochrony rodziny powinna 
przyczyniać się prorodzinna polityka socjalna i podatkowa. Preferowane muszą być roz-
wiązania ułatwiające rodzinie rozwój o własnych siłach, zmniejszające ciężary fiskalne, 
niosące pomoc w szczególnie trudnych sytuacjach. Polityka prorodzinna nie może być 
natomiast szyldem dla nieracjonalnych decyzji, świadczeń socjalnych nie związanych 
z konkretną sytuacją i będących reliktem państwa nadopiekuńczego”.604 Konserwatyści 
pojmują społeczeństwo jako organiczną wspólnotę; takie sformułowanie znalazło się 
m. in. w Tezach Konstytucyjnych Partii Konserwatywnej, która od początku istnienia 
blisko współpracowała z ludowcami. Stanęła ona na stanowisku, zgodnie z którym oby-
watel ma w stosunku do państwa nie tylko prawa, ale przede wszystkim obowiązki. 
Polskie partie odwołujące się do dorobku konserwatystów europejskich czerpały także 
z myśli chrześcijańsko-demokratycznej, dokonując często syntezy, gdyż trudno było po 
40 latach indoktrynacji komunistycznej zaszczepić społeczeństwu czysto elitarystyczne 
założenia choćby konserwatyzmu brytyjskiego. Dlatego też często PSL „Solidarność” 
i SLCh są zaliczane także do nurtu chadeckiego: „Ugrupowania te, wywodzące się  
z chłopskich środowisk opozycyjnych akcentowały przywiązanie do wartości chrześci-
jańskich i konserwatywnych, uczestniczyły w formowaniu rządów centroprawicowych 

601   J. Ślisz, „Rozważania o pluralizmie politycznym wsi”, Warszawa 1994 r., s. 11.
602   K. Wandowicz, „Współczesny konserwatyzm polityczny w Polsce 1989-1998”, Wrocław 2000 r., s. 213. 
603   T. Bojarowicz, „Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 r.”, Toruń 2013 r., s. 147.
604   „Program Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego”, Szczecin 1997 r., s. 7.
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oraz wielokrotnie wchodziły w skład koalicji prawicowych”.605 Samo podkreślenie hoł-
dowania wartościom konserwatywnym i chrześcijańskim powinno skłaniać autora do 
umieszczenia partii ludowych wywodzących się z pnia „Solidarności” jednoznacznie 
w nurcie neokonserwatywnym. Tym bardziej, że za takim przypisaniem ideowym prze-
mawia analiza programów, propozycji rozwiązań, konkretnych działań przedstawicieli 
tych partii w latach 1989-1997.

Niezwykle ważnym zagadnieniem w myśli konserwatywnej jest tradycja, odwo-
ływanie się do przeszłości. W wypadku SLCh było to czerpanie z myśli politycznej 
przedwojennego ruchu ludowego. Ślisz chciał, aby budowana przez niego w 1990 r. 
partia polityczna reprezentowała przede wszystkim mieszkańców wsi i miasteczek  
o poglądach prawicowych, zdając sobie sprawę, że na wsi silny będzie nurt lewicowy, 
związany z dawnym ZSL: „Za najbardziej naturalną i racjonalną uważaliśmy – i zresztą 
nadal uważamy – sytuację, w której specjalnie z myślą o elektoracie wiejskim będą 
konstruowane programy i działania dwóch konkurencyjnych obozów; zorientowanego 
bardziej na lewo, opartego na dziedzictwie oficjalnego życia polityczno-organizacyjne-
go w PRL, stronnictwa będącego (pod zmienioną nazwą) kontynuatorem ZSL i zorien-
towanego bardziej na prawo, wyrosłego z dziedzictwa opozycji antykomunistycznej, od 
PSL Mikołajczyka po »Solidarność«, ugrupowania, którego zalążkiem miało być PSL 
»Solidarność«”.606

Wobec chrześcijańskich wartości, modelu państwa i gospodarki III RP
O konserwatyzmie polityków ludowych wywodzących się z „Solidarności” świad-

czyło ich podejście do roli Kościoła i religii w życiu społecznym i państwowym. Jednak 
w przeciwieństwie do przedstawicieli prawicowego Zjednoczenia Chrześcijańsko-Na-
rodowego, dalecy byli od wykorzystywania Kościoła i jego hierarchii w kampaniach 
wyborczych i sporach politycznych: „Państwo powinno być neutralne światopoglądo-
wo. Nie może zajmować stanowiska wobec występujących w społeczeństwie sporów 
światopoglądowych czy określonej religii. Oddzielenie religii od polityki jest sprawą 
naturalną i sposobem rozsądnego współżycia w społeczeństwie pluralistycznym. Pań-
stwo powinno gwarantować wolność religijną, rozumianą jako uznanie prawa wyboru 
człowieka pomiędzy wyznawaniem religii a ateizmem, ale także uznawać pożytek spo-
łeczny płynący z wykonywania przez Kościół i inne wspólnoty religijne ich misji. Opar-
cie stosunków między państwem a Kościołem na zasadach poszanowania wzajemnej 
autonomii i ścisłej współpracy dla dobra społeczeństwa jest rozwiązaniem najwłaściw-
szym. Konsekwencją przyjęcia tej zasady jest uznanie uniwersalnych wartości etycz-
nych, w tym głoszonych przez Kościół, a także wartości narodowych, stanowiących  
o tożsamości i bogactwie kulturalnym narodu. Państwo ma obowiązek chronić obywateli, 

605   T. Bojarowicz, „Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 r.”, Toruń 2013 r., s. 126.
606   J. Ślisz, „Rozważania o pluralizmie politycznym wsi”, Warszawa 1994 r., s. 3.



Ruch konserwatywno-ludowy w Polsce po 1989 r.

328

zwłaszcza młodzież, przed agresywną demoralizacją oraz promować wychowanie zgod-
nie z porządkiem wartości społecznie aprobowanych i Kościoła”.607 Najważniejsze tezy 
dotyczące stosunku SLCh do spraw poszanowania religii i wartości przezeń głoszonych 
oraz podstaw ustrojowych państwa opisał Józef Ślisz, zestawiając różnice między jego 
stronnictwem a konkurencyjnym, będącym wówczas u steru władzy PSL Waldema-
ra Pawlaka: „Różnice zapatrywań na kilka fundamentalnych kwestii, wymagających  
w dzisiejszej Polsce odpowiedzi w ramach ustroju opartego na wolności i demokracji. 
Mam na myśli następujące kwestie – podstawowe punkty krystalizacji programowej:

•  ustrój gospodarczy i koncepcja strategii społeczno-gospodarczej, w szczególności 
wobec rolnictwa;

•  model władzy publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu centralizmu 
– decentralizacja – oraz roli samorządu;

• stosunek do spuścizny po PRL;
•  stosunek do wartości wyrażanych przez Kościół katolicki i ich realizacja w życiu 

publicznym.
Przynajmniej w pierwszych trzech kwestiach propozycje ideowo-programowe PSL 

Waldemara Pawlaka z jednej strony i SLCh z drugiej strony są obecnie zasadniczo od-
mienne. Mam tu na myśli nie tyle warstwę werbalną programów, która może stwarzać 
pozór, iż różnice dotyczą głównie rozłożenia akcentów – mam na myśli różnice ideowo-
-programowe, wyrażające się w odmiennym stosunku do szeregu praktycznych kwestii 
o bardzo ważnym znaczeniu. Wspomniane różnice wyrażają realnie istniejące w społe-
czeństwie (także na wsi, choć obecnie w niejednakowej skali) interesy i zapatrywania 
na sprawy życia zbiorowego.

Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie w sprawach gospodarczych wyraża zdecydo-
waną opcję prorynkową, prokapitalistyczną. Oczywiście, jesteśmy także za korektami 
ustroju kapitalistycznego w sensie chadeckim, inspirowanym nauczaniem społecznym 
Kościoła. Mówienie o takich korektach ma jednak sens tylko wówczas, gdy się przyjmie 
zasadę prywatnej własności i wolnego rynku jako naczelne regulatory życia gospodar-
czego. Tym samym wyrażamy opcję ekonomiczną sprawdzoną w zachodniej cywiliza-
cji chrześcijańskiej. Opcję, która była i jest jednym z fundamentów dobrobytu, rozwoju 
materialnego i duchowego nowoczesnych państw, która – jak uczy doświadczenie – 
warunkuje właściwe funkcjonowanie demokracji i swobód politycznych. Opcję, któ-
ra przed rolnictwem otworzyła największe szanse modernizacji i godziwego dochodu  
z wydajnej pracy. W dzisiejszej Polsce alternatywą dla opcji prokapitalistycznej nie jest 
powrót do komunistycznego systemu gospodarczego, lecz przekonanie o możliwości 
tzw. trzeciej drogi między socjalizmem a nowoczesnym kapitalizmem – i PSL zdaje się 
być niebezpiecznie blisko takiego przekonania”.608 Nie tylko Józef Ślisz, ale także inni 

607   „Program Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego”, Szczecin 1997 r.,  s. 6-7.
608   J. Ślisz, „Rozważania o pluralizmie politycznym wsi”, Warszawa 1994 r., s. 5-6. 
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politycy SLCh, tak ci wchodzący w skład gremiów zarządzających partią, jak i działa-
cze na szczeblu lokalnym, byli zdania, że „trzecia droga” w gospodarce to oszukiwanie 
ludzi. Jak już pisałem wcześniej, takie realne podejście do spraw przemian gospodar-
czych w kraju po 1989 r. i przekazywanie tych koncepcji ludziom, szczególnie miesz-
kańcom wsi, skazywało polityków tej formacji na niepowodzenie wyborcze. Z drugiej 
jednak strony pokazywało oblicze partii odpowiedzialnej za swe działania imającej 
prawicową, kapitalistyczną i konserwatywną wizję rozwoju państwa. Dowodząc kon-
serwatywnych poglądów twórców PSL „Solidarność”, Stronnictwa Ludowo-Chrześci-
jańskiego, a w końcu Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, nie sposób pominąć ich 
stosunku wobec własności prywatnej, a konkretnie reprywatyzacji, której to realizacja 
była symbolem rozliczenia się z czasami komunizmu i naprawienia niesprawiedliwości 
wyrządzonych przez ten ustrój.


