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Cziowiek polity ku pretendujqcy do przywodztwa , musi spelniac co najmniej
trzy warunki [...]: Po pierwsze: biografia polityczna. Musi bye wiadomo , skqd
przychodzi , co robil i co zrobil. [...] Po drugie: musi bye to cziowiek, ktory
ma wizjq nowej Polski i jej rozwoju. [...] Po trzecie: polityk na miarq czter dziestomilionowego kraju musi bye skuteczny i dobrze zorganizowany.
1. U biegle dwa lata (1990-1991) to okres koniunktury, jakiej nasz kraj
nie przezywal od wiekow. A jednak coraz cz^sciej spoleczenstwo ma wrazenie, ze Polska to dla rz^dz^cych Radziwillowski postaw sukna. Grupowe
interesy i ambicje polityczne goruj^ nad wysilkiem konkretyzowania programow. Nie jest to owoc „w ojny na gorze" ani „spisku z M agdalenki". Poczgtkiem tego stylu politycznego myslenia bylo liberum mediatio, zlota wolnosc
paktowania z wladz^, bez najmniejszej troski o reprezentowanie calej, pluralistycznej opozyeji. Znana uzurpacja: Polska, Polski, Polsce, Polsk^...
G dyby byly swiatowe zawody na przegrywanie zwyci^stw, z dwoch osta
tnich ekip rz^dowych mozna by zbudowac W underteam. Pluralizmu i demokracji mamy ju z pod dostatkiem. Prawdziwym przelom em byloby zbilansowanie wladzy i odpowiedzialnosci.
2. Struktura i wzajemne zaleznosci najwyzszych wladz paristwa z natury
rzeczy podlegac b^dg ewolucji. Zamiast skupiad siQ dzis na dyskutowaniu
problemu trojk^ta: prezydent - parlament - rz^d, warto rozwazyc trzy niebezpieczeristwa: slabej prezydentury o mocnych uprawnieniach, rozdrobnionego parlamentu, pretenduj^cego w imiQ dem okracji do sejm okracji, i rz$du, ktory b^dzie kompromisow^ koalicj^ osob bez koncepcji rz^dzenia.
Zanim odda siQ wizje polityczne na przetarg kilkunastu obecnym w parlamencie partiom, warto powtorzyc par^ zasad, aby raz jeszcze konstytucjonalizm postawid ponad parlamentaryzmem, a racjQ stanu ponad interesami
partii. D em okracja parlamentarna nie jest bowjem dobrem samym w sobie.
D opiero stymulowanie zycia parlamentarnego i struktur politycznych przez
wi^kszosciow^ ordynaejs wyborcz^ pozwala doprowadzic do kruchego idealu: wi^kszoSc rz^dzi, a mniejszosc lojalnie kontroluje rz^d, wypracowuj^c
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alternatywQ polityczna. Parlament na ogol nie tworzy koncepcji, lecz wybiera je z szerokiego rynku pom yslow politycznych organizuj^c w okol nich wi^kszosc i przekonuj^c do nich - z mandatu spoleczeristwa - rz^dz^cych i
rzgdzonych.
N ie ma alternatywy dla naszej polityki reform - to haslo-szantaz kompromituje poprzednie rz<|dy.
3. Elektorat jednoznacznie zaw yrokow al, ze chce takiego panstwa, ktore zapewni rozs^dne minimum interwencji i opieki, ze chce kapitalizmu
z ludzk^ twarz^. Rz^dz^cy musz^ dzis mowic, co zrobi^, czego z^daj^ od
innych i w jakim terminie wykonaj^ zadanie. B ez rzetelnego, sprawnego
aparatu Sejm b^dzie uchwalal niewykonalne ustawy, a rz^d b^dzie wydawal
rozporz^dzenia bez szans na ich realizacjQ.
Prezydent, Sejm , Senat i rz$d musz^ przyj^c, ze re form a administracji
jest inicjatyw^ europeizuj^c^ nasz ustroj, podobnie jak wolnosd stowa i wymienialny pieni^dz. T o fizyka - a nie m etafizyka. Projekt Silnego Paristwa-Minimum, ktory zespol zorganizowany pod egid$ Porozum ienia Ponad Podziatami przedstawil prezydentowi, nie jest rozwi^zaniem ideologicznym,
lecz pragmatycznym. Kazda wtadza ustawodawcza i wykonawcza musi miec
lojalny aparat, ktory pelni sluzb^ publiczn^ na zasadzie jednoznacznego oddania siQ interesom spolecznym, aparat jaw nie kontrolowany i odpowiedzialny personalnie zarowno za podj^te decyzje, ja k i za brak decyzji. Zjawiskiem sk^din^d najbardziej dzis uci^zliwym jest nadregulacja prawna:
obywatelowi co krok nie wolno czegos zrobic bez zgody jakiejs wladzy. Zawiesza to decyzje rz^dowe w prozni. O d pierwszych dni wolnosci obywateli
zniewala brak szybkich decyzji - od prezydenta R P po starszego referenta.
C o z, ze dzieje siQ to z mysl^ o paristwie, narodzie, dem okracji i niepodleglosci, gdy paralizuje inicjatyw^ jednostek.
Om nipotencja panstwa doprowadzila do impotencji w ladzy. A fe ry , ktore ostatnio wstrz^saj^ Polska, zdarzaj^ sis w kazdej dem okracji. N ie powinny jednak odwracac uwagi od afery najwi^kszej: wladza jest od dwoch lat
tak niesprawna, a prawo tak niejasne, ze nie robimy jak o narod tego, na co
nas stac.
Nie jestesm y tacy glupi - mysl^ ludzie - mimo ze tak uwazaj^ m^drcy na
gorze, nie umiej^cy rozwi^zac podstawowych problem 6 w: jak nie stac w
kolejce w urz^dzie, ja k uzyskac pozwolenie na budowQ dom u, jak za dobr$
prace dostac godziw$ plac$, a za zl^ - wyl^dowac na bezrobociu. Chcemy
zmian i gotowi jestesm y za nie placic, ale w imiQ elementarnej sprawiedliwosci nie m ogs naj bardziej korzystac z nich komunisci, buduj^cy polityczny
kapitalizm.
4. Pora bez demagogii okreslid, na czym polega wyczerpanie si$ kon
cepcji gospodarczych pierwszego dwulecia postkomuny.
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L eszek Balcerow icz stwierdzil ostatnio: „Istnieja dwa modele polityki,
rowniez w sensie dem okratycznym . Jeden polega na prostym odwzorowaniu
tego, co sis nazywa dominujacym nastrojem lub pogladem . Drugi model to
przyw odztw o, w ktorym probuje sis przez swoje dzialania polityczne ksztaltowac nastroje i pozyskiwae ludzi. O d klasy politykow zalezy, kt 6 ry model
dzialania w praktyce w ybieraja” .
N iestety, Leszek Balcerow icz zapomnial o jednej kwestii: zar 6 wno w
pierwszym , ja k i w drugim m odelu mozna odniesc sukces lub poniesc kiosks.
N astroj 6 w nie wystarczy pozyskiwae, trzeba bye w tym skutecznym, czyli
przekonad ludzi - od nich bowiem , a nie tylko od pieniadza zalezy rozwoj
gospodarki rynkowej. K lsska Balcerowicza jest, niestety, i naszym niepowodzeniem . A szkoda, gdyz jestesm y bardziej praktyczni i mniej doktrynerscy.
G low n y K sisgow y, ktory rzadzi polska gospodarka, zapom nial, ze trzeba
bye ostroznym , eksperym entujac na ludziach. Ludzie bowiem latwo zapominaja, co ich m sczylo przed operacja, i z trudem przyzwyczajaja sis do nowego kapitalistycznego b61u: nie stac nas na kupienie wszystkiego, co rynek
oferuje.
Leszek Balcerow icz jest kom petentnym , odwaznie broniacym swoich
koncepcji finansista. A le jak wielu bylych komunistow nie docenia kapitalu
ludzkiego i tego, jakie ramy nalezy mu tworzyc, aby mnozyl bogactwo narodow e. Balcerow icz uw ierzyl, ze wolny rynek zrestrukturyzuje gospodarks i
zwalczy biurokraejs. T o naiwne zludzenie. D o dzis wolny rynek nie dziala
normalnie tam , gdzie urzsdnik jest wszechwladny. W olny rynek moze korumpowac biurokraejs, ale bez pom ocy wfadzy nie moze jej zwalczyc.
5.
Polska chca rzadzic i rzadza ludzie, ktorzy nie lubia rzadzic. Chca
w fadzy, prestizu, slawy. A le nie lubia wymuszac swej woli w imis akceptowanych wizji. Nasi rzadzacy mizdrza sis ja k komunisci, ze ktos im nie pozw ala, ze uklad taki, ze zarabiaja grosze, ze inni byli lub bsda gorsi. Ludzie,
ktorzy lubia rzadzic, wiedza, ze nie maja bye mili. M aja dobrze i odpowiedzialnie podejm owac decyzje i godzic sis na ich publiczna kontrols*
Tw orcza rola rzadzacych jest porzadkowanie chaosu, powolywanie by
tow rzeczywistych mimo marazmu, mialkosci, dylematdw moralnych, intryg
i nacisk 6w grup interesu. Triads: czas - odwaga - decyzja, spaja wola rzadzacego - nic w iscej. Zadni eksperci nie uratuja go przed ryzykiem. Nie
robi on laski nikomu. Nikt nie oczekuje od niego dobroci. Musi bye tylko
tak ludzki w swoich odruchach, by ow nadludzki w ysilek budowy demokracji w zmasakrowanym spoleczeristwie poparli ci, ktorzy rozdarci sa m isdzy
swoim wczoraj a naszym jutrem . W ladza, ja k tworczosc czy biznes, moze
sluzyc dem okracji i budowac pluralizm, ale samo jej sprawowanie nie ma
nic wspolnego z dobrocia i tolerancja.
Spoleczenstw o po to wybiera ludzi w ladzy, aby to oni rzadzili, czyli narzucali rozwiazania, ktore przem owia do rzadzonych ju z od pierwszej chwili.

106

Czeslaw BIELECKl

T ak sprawdzila si$ pierwsza koncepcja impulsow szokowych. Rz^dom Mazow ieckiego i B ieleckiego zabraklo wizji gospodarczo-spolecznej, ktor$ rozpisaliby na pom ysly polityczne w poszczegolnych dziedzinach. Nie zaproponowano konkretnych rozwi^zari: oddzielenia Zarz^du Maj^tku Skarbu Paristwa od centralnej administracji, usamodzielnienia ekonom icznego gmin,
kontroli przedsi^biorstw poprzez banki, czy zmiany systemu ubezpieczeri.
Jest potocznym zludzeniem , ze wnioski plyn$ z analiz. Rozwi^zania sq
owocem intuicji, doswiadczenia, a przede wszystkim odwaznej pracy jednostek. Polityk, realizuj^c swoj pom yst, musi myslec o czasie operacji, aby
uzyskac kredyt zaufania na nastQpny pomyst.
Po plebiscycie przeciw komunizmowi z czerwca 1989 obserwujem y w kolejnych wyborach ucieczkQ od rzeczywistosci politycznej kreowanej przez
elity. D laczego? Ludzie maj^ do£c hasel i przeciwstawieri: cos za cos, ktos
przeciw komus. Chc$ wybierac rozwi^zania, ktore d ajs odpowiedz na codzienne elementarne pytania. Chc$ normalnosci w miejsce „norm alki” . Glosujs wi$c nogami, gdy stysz^ slogany, ktore miatyby sens w kraju juz urz$dzonym , gdzie sensowne ramy dziatania dawaiyby kazdem u na jego poziomie pewien kom fort samodzielnosci.
Niezaleznosc polega na tym, ze dylemat „cos za co§” mozna rozstrzygn^c
na swoj rachunek. Paristwo musi pozwolic obywatelowi na jego wtasn^ konstrukcjQ nadziei, wyrzeczeri, oszcz^dnosci. W ybory samorz^dowe, prezydenckie i parlamentarne stopniowo coraz bardziej zaciemnity horyzont. Zalet^
W olnej Polski jest to, ze obywatel budzi siQ z mniejszymi zmartwieniami niz
to, ze nie jest wolny. Ludzie wtadzy nie powinni jednak wci$z siQ temu
dziwic i zapom inac, ze nie wszyscy zyj$ polityk^.

6.
Zdaniem rz^dzonych - celem rz^dz^cych nie jest uczestniczenie w
rozwi^zywaniu problem ow, lecz znajdowanie rozwi^zari. R 0I4 polity kow jest
prezentacja apolitycznej wizji rozw oju. A k t wyborow to decyzja o tym , kto
mn^ rz^dzi i kogo b^dQ z tych rz^dow rozliczat: jesli nie umiesz odpowiedziec na pytania - nie pchaj siQ na gor^, na dole jest dose pozytecznej i
inteligentnej pracy!
C zlow iek polityki, pretenduj^cy do przywodztwa, musi spetniac co najmniej trzy warunki, aby mozna bylo powierzyc mu losy paristwa.
Po pierwsze: biografia polityczna. Musi bye wiadom o, sk^d przychodzi,
co robit i co zrobit, czy cechuje go wystarczaj $ca odwaga i niezaleznosc
mysli, jak przeszedt proby, ktorym sprostac musiat caly narod. Fakt, ze
wielu polam alo sobie na nich zycie, nie znaczy, ze ten, kto ma nimi przewodzic, ma bye tez cztowiekiem o pokiereszowanym zyciorysie.
Po drugie: musi bye to czlow iek, ktory ma w izjs nowej Polski i jej roz
w oju. W izji nie zbuduje siQ z biez^cego znajdowania kompromisow i manipulowania w polityce personalnej na wyzszym szczeblu.
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Po trzecie: polityk na miar^ czterdziestom ilionowego kraju musi bye skuteczny i dobrze zorganizowany, musi panowac nad wlasnym budzetem czasu, musi zorganizowac sobie zespol wspolpracownikow, ktorych kontroluje
i jesli nie spelniaj? standardow - szybko sis ich pozbywa.
7.
Zbornosc wizji politycznej, rozpisanie jej na programy minimum, ulatwia budowe struktur organizacyjnych. Jesli rz?dz?cy nie m aj? aparatu, to
musz? go sobie stworzyc. Pomysl przej^cia biurokracji panstwa komunistycznego byl rodzajem w yzw alaj?cego lenistwa: po co sie m^czyd, skoro juz
mamy aparat!
W rezultacie, po dwoch latach na wszystkich poziom ach, to aparat ma
w ladze, a nie w ladza ma swoj aparat.
Rosn?ca biernosc spoleczna jest owocem propagowania mitu Samorz?dnej R zeczypospolitej, w ktorej nieustanna aktywnosc polityczna miala bye
podstaw? funkejonowania panstwa. Jest to dydaktyzm , ktory nie wychowa
aparatu, ale skutecznie znudzi obywateli. R z?dz?cy nie m og? mowic rz?dzonym: zrob to sam! Sytuacja odwrotna jest jak najbardziej uzasadniona.
Obyw atel ma prawo odpowiedziec politykowi: mozesz to sam zrobic za m oje
pieni?dze!
Ostatnio rz?dz?cy pouczaj? rz?dzonych, co oznacza profesjonalizm. Profesjonalizm to kom petencja. A kom petencja to znajom osc granic, poza ktorymi przestajem y bye kom petentni, ale umiemy kom petencje delegowac.
Tu zaczynaj? siQ schody: nie mozna delegowac tego, czego siQ nie rozumie.
Nasi politycy ignoruj? koniecznosc poznawania rzeczy, dziedzin, ktore deleguj?. W ten sposob poszerzaj? swoj? wladz^ przez zw^zenie zasi^gu jej odpowiedzialnego rozumienia. I odnajduj? si$ w Polsce, czyli nigdzie.
Banalna historia, ale wlasnie nam si$ zdarzyla.

