
POTRZEBA RADYKALNEJ NAPRAWY 
Z Andrzejem Gwiazdg rozmawia Wojciech Chudy

Wojciech Chudy: Znajdujemy si% na progu nowej Polski. Nazywamy to 
w tym numerze „Ethosu” „drugim polskim przedwiosniem”. Zacznijmy ty 
rozmowy od tegot co wywolalo to ^przedwiosnie". „Solidarnosc,\ Ideairuch 
„Solidarnosci" przebity komunistycznq zmarzlin%. W ciqgu trzech lat mielis- 
my rzqdy o ^solidarnosciowym "j rodowodzie, a jednak ludzie z ulicy mowiq 
z wyrzutem albo nawet gniewem: coscie zrobili z  tq ,tSolidarnosciq ”?! Czy 
wi%c idea Solidarnosci|  §i| przezyla i nasze ^przedwiosnie" polega tylko i 
po prostu na oczekiwaniu na nast^pne rozczarowania?

Andrzej Gwiazda: ^Przedwiosnie” wydaje mi sie nazw^ wyj^tkowo nie* 
trafn^ dla obecnego okresu. Przedwiosnie to okres trudny, gdy jeszcze jest 
zimno, zapasy zimowe wyczerpaly sie, a nowego jeszcze nie ma. Wiec trzeba 
ograniczyc aktywnosc, przetrwac, przeczekac, az sily natury przynios^ nam
wiosne.

Obecnie jest przeciwnie -  to nie przedwiosnie, ktore wystarczy przecze* 
kac. Uruchomione mechanizmy destrukcji dzialajs nadal i powstrzymac je 
mozna tylko wielkim, zorganizowanym wysilkiem. Jesli sie na ten wysilek 
nie zdobedziemy, wiosna nie nadejdzie. Nadejdzie zaglada gospodarki - 
podstawy bytu narodowego.

Przedwiosnie -  to tytul powiesci opisuj^cej pocz^tki II Rzeczypospolitej. 
Rzeczywistosc tamtych lat nieraz daleko odbiegala od marzeri o Polsce nie-

■

podleglej. Obraz tamtych lat ksztaltuje w nas i Zerom ski, i lukrowana pro
paganda pilsudczykow, krytyka socjalistow i ponura destrukcja endecji. 
Trudno dzis rozs^dzic, jaki byl wtedy udzial nikczemnosci, egoizmu i prywa- 
ty, a jaki bezinteresownego patriotyzmu, solidarnosci i szlachetnych d̂ zeri. 
Wiemy natomiast, ze uzyskana niepodleglosc byla niepodleglosci^ bez ogra- 
niczeri i niepodleglosci^ niekwestionowan^. Potrafilismy te niepodleglosc 
obronic i potrafilismy z niej korzystac. Wiemy, ze stopa zyciowa Polak6w 
zblizyla sie w6wczas do rozwinietych krajow zachodnich. Wiemy, ze Polacy, 
aby uzyskac niezaleznosc, kosztem wielkiego wysilku wykupili 85% przemy-
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slu bsdycego w rskach zagranicznych wlascicieli. Kosztem nie mniejszego 
wysilku zbudowano Centralny O krsg Przemyslowy -  potQzny przemysl ci^z- 
ki, dajycy nam gwarancje niezaleznosci ekonomicznej, a takze Gdynia, da
jycy nam niezaleznosc od niemieckich portow. Warto podkreslic, ze dzis, 
gdy wymieniamy gospodarcze osiygniscia II RP -  dotyczy one prawie wy- 
lycznie sukcesow przemyslu, ktorego wlascicielem bylo paristwo. T e osiyg- 
ni^cia sy dowodem, ze wtedy nie mielismy kompleksow i wierzylismy we 
wlasne sily. Rzyd od zera organizowal zycie spoleczne, skutecznie rozwijal 
gospodarki i bronil interesow Polski wobec innych paristw. Nie znam przy
padku, by dostojnik paristwowy obrazal narod polski na forum misdzynaro- 
dowym. Nasi przedstawiciele z godnosciy reprezentowali swoj kraj i honor 
narodu.

Dzisiaj wszystko jest akurat odwrotnie.
Jedyne, co lyczy te dwa historyczne okresy, to fakt, ze tak niepodleglosc 

w 1918 roku, jak i obecny status z roku 1989 uzyskalismy bez aktywnego 
udzialu Polakow -  jako produkt uboczny wydarzeri zachodzycych misdzy 
mocarstwami. W  1918 roku Polacy nie odpowiedzieli na wezwanie Pilsud- 
skiego do „czynu zbrojnego” . W  stanie psychicznym spoleczeristwa skom- 
pensowala to rozd^ta propaganda roli bohaterskiej garstki legionistow, przy- 
wracajyc Polakom poczucie godnosci i wiary we wlasne sity, co bylo warun- 
kiem przyszlych sukcesow. Niepodleglosc uzyskalismy jednak wskutek jed- 
noczesnego rozkladu paristw zaborczych.

W 1989 roku jedyny okupant Polski, Zwiyzek Radziecki, od trzech lat 
byl w fazie glsbokich reform politycznych, zwiyzanych z odrzuceniem ideo- 
logii i radykalny zmiany pragmatyki.

Trzy pokolenia wychowaly sis w Zwiyzku Radzieckim w atmosferze ter- 
roru, powszechnej inwigilacji i wzajemnego donosicielstwa. Kazdy cieri po- 
dejrzenia o nieprawomyslnosc mogl kazdego kosztowac zycie lub przynaj- 
mniej lata lagru. Na strazy systemu stala Partia, K G B , wywiad i kontrwy- 
wiad wojskowy. W  tych organizacjach donoszenie na wspolpracownikow I 
podwladnych i szefow bylo obowiyzkiem o tym samym priorytecie, co abso- 
lutna dyscyplina. W  takim systemie proces zmian, wywracajycych caly do- 
tychczasowy zasads istnienia, mogl bye przygotowany wylycznie w drodze 
wewnstrznego spisku w organizacjach stojycych na strazy ustroju. W  organi
zacjach, w dodatku ostro rywalizujycych o hegemonis, ujawnienie spisku 
dawalo ujawniajycym natychmiastowy skok w istniejycej hierarchii wply- 
wow. Wyobrazmy sobie makiaweliczne, przemyslane i cierpliwe zabiegi przy 
werbowaniu kolejnego zwolennika, systemy zabezpieczeri przed denuncjacjy 
w kazdym indywidualnym przypadku. Jakie systemy gwarancji zabezpiecze- 
nia interesow indywidualnych i grupowych musiano stworzyc, by czlonkowie 
ukladu byli pewni, ze na reformie systemu nie stracy, a zyskajy? Bo przeciez 
pierestrojka dla jej architektow miala tylko jeden cel -  poprawienie swego
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statusu. Jesli aparat strzegycy ustroju liczyl 15-20 milionow ludzi, a wst̂ pna 
faza organizacji miala objyc 5 %  -  otrzymujemy liczbe okolo miliona osob 
uczestniczycych w tajnym spisku! Ile czasu bylo potrzeba, aby to zorganizo- 
wac? 10 lat? T o  stanowczo za malo.

W  1976 roku, gdy w „obozie” powstawaly jawne grupy opozycyjne, pro- 
ces konsolidacji zwolennikow reformy musia! bye juz zaawansowany i obej- 
mowal niewytpliwie c z q s c  dzialaczy opozycji. DziS nie budzi juz wytpliwosci, 
ze na pewnym etapie rozwoju w koncepcje pierestrojki zostala zaangazowa* 
na tajna polityka U S A .

Uwagi o strajku 1980 r. w Przerwanej dekadzie i odpowiedz Wai ŝy 
poslana Gierkowi na tytulowej stronie Drogi nadziei rzucajy ciekawe swia- 
tlo na zaangazowanie „sluzb specjalnych" juz od pierwszych dni strajku. 
Nie mozna dzis wykluczyc, ze w 1980 r. Polska, zbyt duza i zbyt bojowa, by 
stac sie celem interwencji, wyznaczona zostala na kolebke pierestrojki. Za* 
miast „kolebki" powstala „Solidarnosc” , ktorej 10 milionow czlonkow wesz-
lo z marszu w niezwykle aktywne zycie polityczne. Naczelne dewizy: demo- 
kracja i niezaleznosc, mimo rozpaczliwych wysilkow agentow oraz cẑ sci 
kierownictwa i doradcow wpisanych w pierestrojkowy uklad, uniemozliwily 
eliminacje nie wtajemniczonych dzialaczy i wmontowanie „Solidarnosci" w 
uklad z komuny. „Solidarnosc” , dzieki spolecznej aktywnosci, przejelaby 
kazdy probe reform i przeprowadzila je  zgodnie z interesem spoleczeristwa, 
calkowicie ignorujyc tajne ustalenia i interesy ludzi ukladu.

W  tej sytuacji stan wojenny byl jedynym wyjsciem, by pierestrojki prze- 
prowadzic zgodnie z interesami jej autorow. Stan wojenny byl jedynym wyj
sciem, by zablokowac demokracje i uwolnic gremia decyzyjne od narzucania 
decyzji przez czlonkow „Solidarnosci” . Selektywne aresztowania i zwolnie* 
nia, selektywny przy dzial ogromnych, jak na owe czasy, sum z zachodnich 
„niezaleznych instytucji” oraz wewnQtrzne decyzje personalne wylonily gru- 
pe akceptowanych przez komunistow osob z grona opozycji.

Rownie selektywne zaopatrzenie w sprzet poligraficzny, naglosnienie w 
polskojezycznych rozglosniach zachodnich i poparcie przez Kosciol czQsci 
osob naznaczonych do firmowania przyszlej ugody podtrzymalo ich popular- 
nose i zapewnilo prawie bezwarunkowe zaufanie. Wskutek prostych, lecz 
dlugotrwalych zabiegow socjotechnicznych, stopniowo tracily znaczenie ra* 
cjonalne podstawy zaufania, jak zgodnosc poglydow, akceptacja programow 
itp. Ich miejsce zajmowaly relacje emocjonalne, coraz bardziej zblizone do 
relacji miedzy kibicami i zawodnikami. Zaangazowanie kibicow jest jedno- 
stronne. Kibice tolerujy pogardliwie-komercyjny stosunek zawodnikow do 
widzow na stadionie i nie uwazajy za zdrade, gdy zawodnicy za pieni^dze 
zmieniajy barwy klubowe. Kibice z zatozenia nie uczestniczy w grze. Od 
swej druzyny zydajy jedynie formalnego zwyciestwa, niezaleznie od uzytych 
metod, nawet gdy sy to metody nieuczciwe.
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Sprawdzianem stanu „psycho-politycznego” spoleczenstwa bylo wyst?- 
pienie Walssy na tie Miodowicza w grudniu 1988 r. Walesa powiedzial wte- 
dy: „Nowa Solidarnosc bsdzie zupelnie inna niz ta z 1981 roku” , „D o  tej 
Solidarnosci wejd? zupelnie nowi ludzie” , „Zakaszem y rqkawy” oraz „Je- 
stesmy gotowi do wyrzeczeri” . Wsrod milionow telewidzow trudno bylo zna- 
lezc osoby, ktore zauwazyly te budz^ce grozs deklaracje. Kibicow przed 
telewizorami w ogole nie interesowalo, co Walesa ma im do powiedzenia, 
interesowalo ich wyltjcznie -  kto Jepiej wypadnie” .

Sprawdzian wykazal, ze spoleczenstwo -  sfrustrowane i zmQczone dlugo- 
trwal? „wojn<j” -  kieruje sis emocjami i calkowicie wyzbylo sis racjonalnych 
motywacji. Takie spoleczenstwo niezdolne jest ani do udzialu w podejmo- 
waniu decyzji, ani tym bardziej do samodzielnej aktywnosci. Mozna bylo 
przyst^pic do eksportu pierestrojki do krajow satelickich, bez obawy, ze 
Polska stanie sis przyktadem, jak wykorzystac reformy do zrealizowania na- 
rodowych celow.

Sposob zabezpieczenia interesow nomenklatury, wytyczenie przyszlej 
polityki i scenariusz przekazywania stanowisk ustalono w tajnych do dzisiaj 
ukladach w Magdalence.

Pierwszym aktem tego scenariusza byl wielki spektakl telewizyjny pod 
nazw? „okr?gly stol” . Rozpocz?! gen. Kiszczak programowym referatem, 
na ktory Walssa odpowiedzial: „Przyjmujs wszystko, co pan general powie- 
11111! Te historyczne slowa uznane zostaly za obalenie komunizmu.

Nastspnie wyrokiem s?du ustalono bez wyborow wladze nowej organiza
cji pod nazw? „Solidarnosc” , ktora jest zupelnie inna niz ta z 1981 
roku” . Jej cele okresli! Karol Modzelewski: „Przyjslismy niewdzisczn? rols 
ochrony wladzy przed spoleczeristwem” . W  kolejnych aktach scenariusza 
wybrano dwa parlamenty, rz?dy, ktore zachowuj? sis jak oswieceni Huno- 
wie w podbitym kraju, i dwu prezydentow.

W. Ch.: Andrzej Gwiazda (zresztq caly „gwiazdozbior'') byl zawsze sym- 
bolem krytycyzmu w lonie ISolidarnosciS I  tak chyba jest nadal. Czy moglbys 
dzis, kiedy wielu Twoich kolegow wyraza siedzqc vv przestronnych gabine- 
tach jakis stopien samozadowolenia, wskazac te miejsca naszej rzeczywistos
ci, do ktorych odnosisz si% najbardziej krytycznie z perspektywy ostatnich 
trzech lat?

A. G.: Zacznijmy moze od spraw gospodarczych. W  kierownictwie straj- 
ku w 1980 r., a nastspnie w „Solidarnosci” znalezlismy sis nie dziski „ukla- 
dowi” i czyjemus „poparciu” , lecz dlatego, ze na zebraniach Wolnych Zwi?- 
zkow Zawodowych przeanalizowalismy sposoby prowadzenia strajku, zasa
dy negocjacji, a takze cele, taktyks i sposoby dzialania zwi^zku, ktory kie- 
dys, w przyszlosci, mielismy nadziejs stworzyc.
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G dy zaczely sie strajki, cztonkowie W Z Z  wiedzieli, co i jak nalezy robic. 
Nasze koncepcje znaty zalogi fabryk, w ktorych pracowalismy, i dlatego 
wybrano nas do komitetow strajkowych. G dy Walesa trzeciego dnia zerwal 
strajk w Stoczni Gdariskiej, zorganizowalismy Miedzyzakladowy Komitet 
Strajkowy. Przedstawilismy delegatom nasze propozycje i zostalismy wybra- 
ni do prezydium. Nastepnie juz „gdariska koncepcja” zyskala uznanie zatog 
calej Polski -  wiec wybrano nas do krajowych wladz ^Solidarnosci” . Uzna
nie i afirmacja tej koncepcji, zwanej dzis „lini$ z 1980 H i  bylo warunkiem 
wyboru do wladz „Solidarnosci” . Okazalo sie, ze to „uznanie” bylo czesto 
udawane.

Nie bylismy wobec ^Solidarnosci” krytyczni, lecz walczylismy o utrzyma* 
nie tych zasad, na jakich „Solidarnosc” powstala, i udawalo to sie nam tak 
dlugo, jak dlugo mozliwe bylo odwolanie sie do opinii zatog, jak dtugo 
panowala w Zwi$zku demokracja. Wczesnie dato sie zauwazyc, nie tylko 
wsrod doradcow, ukrywane tendencje antyzwi^zkowe i antypracownicze. Po 
latach okazalo sie, ze wielu dzialaczy wykorzystywalo ruch solidarnej obro
ny interesow biednych, by m6c stuzyc wytscznie bogatym -  w prywatnych 
klinikach, prywatnych szkotach, na stanowiskach w administracji. Dzisiaj ci 
dziatacze zajeli przestronne gabinety, a ich samozadowolenie zakloca jedy
nie chyba strach przed rachunkiem, jaki spoteczeristwo moze im wystawic 
za nedze bezrobotnych, zinstytucjonalizowane zlodziejstwo, powszechn^ ko- 
rupcje, niszczenie przemyslu i rolnictwa.

Milo byloby moc uwierzyc, ze to, co sie dzieje w gospodarce, jest tylko 
wynikiem spuscizny „komuny” , zbiegiem fatalnych przypadkow czy w koricu 
wynikiem niekompetencji amatorow.

Lecz „plan Balcerowicza” jest spojns i fachowo realizowan^ koncepcje 
polityczna. Kazdy element tego planu jest silnie kryzysogenny i rozpad gos
podarki jest wynikiem jego realizacji, a nie pogrobow^ zemst^ „komuny’\

Pod dyktando „komuny” zbudowalismy w Polsce potezny przemysl. 
Lecz okolo 70% gospodarki pracowato na potrzeby „systemu” , a tylko 30°« 
na potrzeby kraju. T e 30% dawalo utrzymanie wszystkim pracujscym, zara- 
bialo na budowe drog, mieszkari, „dotacje” do produkcji i inne wydatki. 
Wedtug roznych szacunkow w „handlu” z R W P G  tracilismy od 12 do 60 
miliardow dolarow rocznie, gdy suma rocznych zarobkow wszystkich praco- 
wnikow wynosita po czarnorynkowym kursie od 4,5 do 6 miliardow dolarow.

Rozpad, czy raczej autotransformacja systemu umozliwiata nam przysto- 
sowanie produkcji do polskich potrzeb i znalezienie korzystnych dla nasryn- 
kow zbytu. Wymagalo to zmiany profilu produkcji, czyli „restrukturyzacji”. 
Maj^c rozwiniety przemysl ciezki, moglismy tego dokonac wtasnymi sit ami, 
zgodnie z naszym interesem i potrzebami. Mielismy wolns robocizne w prze- 
mysle maszynowym, jako wynik zamkniecia wymuszonego eksportu. Nie 
potrzebowalismy kredytow -  kredyt jest to bowiem kupowanie zaufania
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przez gwarancje innych firm -  a zaufania miala wladza w 1989 roku nad- 
miar. Zakupy zagraniczne byly niewetpliwie najlatwiejszym rozwiezaniem 
technicznym, lecz rzadko byly uzasadnione ekonomicznie. Tak zwane nowo- 
czesne technologie nastawione se na redukcjQ robocizny. W  Polsce, gdzie 
sila robocza jest 10-20 razy tarisza, se cz^sto ekonomicznym absurdem. Pol
ska jest krajem wyjetkowo hojnie wyposazonym w bogactwa naturalne, po-
siada kadr^ naukowe i produkcyjne o wysokich kwalifikacjach, przyzwycza- 
jone do bardzo szybkiego tempa pracy w trudnych warunkach. A b y  to boga- 
ctwo wykorzystac, nie wolno bylo robic gwaltownych zwrotow w sferze gos
podarczej. Nalezalo chronic produkeji i przemysl paristwowy, bo innego 
przeciez nie bylo. A by jednoczesnie stymulowac rozwoj prywatnych przed- 
si^biorstw, nie wolno bylo stosowac inflacji jako narz^dzia politycznego. 
Nalezalo maksymalizowac zarobki, przy bye moze wysokich podatkach, o 
silnej progresji i wysokich ulgach od sum przeznaczonych na inwestyeje lub 
skladanych na inwestycyjne konta. D o granic mozliwosci budzetowych ogra- 
niczyc podatki przedsi^biorstw, a szczegolnie odciezyc, do calkowitego zwol- 
nienia z podatkow, transport. Uzupelniajec to tanim kredytem i drogim do- 
larem oraz ktoryms z wariantow Keynesowskich programow nakr^cania ko- 
niunktury, przy oczywistym w tych warunkach entuzjazmie spolecznym, 
uzyskalibysmy burzliwy rozwoj i w ciegu 2-3 lat zdolnosc do powaznej ek- 
spansji ekonomicznej.

Zamiast tego zafundowano nam proceder zwany „prywatyzacje" i „plan 
Balcerowicza".

Przedsi^biorstwa, oprocz normalnych podatkow, obciezono podatkiem 
obrotowym o charakterze wylecznie cenotworczym oraz horrendalnie wyso- 
kim podatkiem od majetku trwalego, zwanym dywidende, wymuszajec tym 
samym wysokie ceny na towary. Podatek od wzrostu wynagrodzen o stopie 
500%, praktycznie tozsamy z zamrozeniem plac, przy podwojeniu cen w 
skali roku, odebral gospodarce polskiego klienta. Administracyjnie ustalony 
niski i sztywny kurs dolara spowodowal, ze polskie towary, mimo 15-krotnie 
tariszej robocizny, byly drozsze od towarow zachodnich. T o  uniemozliwilo 
pozyskanie odbiorcy zagranicznego. Ilosc produkowanych towarow zacz^la 
gwaltownie spadac, a koszty utrzymania fabryki i podatki -  niezalezne od 
wielkosci produkeji -  musialy bye rozlozone na mniejsze ilosc towarow. D o 
inflacji politycznej, generowanej przez rz$d, doleczyla inflacja kosztowa. 
Zamkn^lo siQ kolo nap^dzajece kryzys. D o tego dodano nam jeszcze „pry- 
watyzaejs” .

Zalozmy teraz, ze prawdziwa jest teza „nowej wladzy” , iz powazne 
inwestyeje dolarowe se warunkiem koniecznym uzyskania dochodow z pol- 
skich fabryk. Poniewaz przedwyborcza obietnica, ze za wybranie WalQsy na 
prezydenta Zachod zaplaci nam miliardy dolarow, okazala si? falszywa, je- 
dynym wyjsciem byla sprzedaz fabryk lub akeji. Przedsi^biorca zachodni
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kupuj^c akcje wplaca swe dolary nie na konto fabryki, lecz na konto Mini 
sterstwa Przeksztalceri Wlasnosciowych i staje sic wspolwlascicielem deficy 
towej fabryki, w ktor^ po raz drugi musi zainwestowac powazne sumy, jezel 
chce uzyskac dochod! Dodajmy do tego -  wysokie ceny miejscowych surow 
cow i polwyrobow, drogie budynki, transport i energia, mate mozliwosci 
zbytu spowodowane nisk$ sit^ nabywcz^ klienta. Nie rekompensuje tego 
niezwykle niska cena sity roboczej. W  takich warunkach mozna liczyc na 
wykup fabryki w celu przejecia jej rynkow zbytu i zlikwidowania niebezpie- 
cznego konkurenta. Dotyczy to fabryk najlepszych. Przyktadow takich wlas
nie zakupow fabryk celem ich zniszczenia mamy juz w Polsce wiele.

Niezwykle koresponduje z t  ̂ sytuacj^ oswiadczenie T. Mazowieckiego 
w T V : „bedziemy w pierwszym rzedzie sprzedawac najlepsze zaklady”. Czy 
Mazowiecki mogl nie zdawac sobie sprawy, ze w przemysle, podobnie jak w 
redakcji pisma lub w kazdym innym zespole tworczym, wystarczy wyelimi- 
nowac jednostki wiodijce, by zespot podupadt lub nawet rozleciat sic?

Zwalanie winy na wymagania „wolnego rynku” przez kolejne rz^dy jest 
oszustwem, gdyz w Polsce nie ma wolnego rynku. Gospodarka jest nadal 
centralnie zarz^dzana, tyle ze w nowoczesny sposob. Wolny rynek ma trzy 
czssci sktadowe: rynek towarow, rynek pracy i rynek kapitalu. Rynek kapi- 
talu i rynek pracy nie istnieje. Rynek towarow jest pozorny, gdyz ceny to
warow wymusza minister finansow przez administracyjne wyznaczanie poda- 
tkow, w tym podatkow wyt^cznie cenotworczych, przez administracyjne wy
znaczanie cen energii i jej nosnikow oraz przez administracyjne ustalanie 
kursu ztotego wobec innych walut. Cena robocizny rowniez jest niemal szty- 
wno ustalona przez ministra finansow za pomoc$ stawnego „popiwku'\

U schytku X X  wieku policja i wojsko z wolna trac^ role narz^dzi pano- 
wania i podporz^dkowywania innych narodow. Zrodlem panowania staje 
sie ekonomia.

W  kolejnych rz^dach stanowiska ministrow zarzsdzaj^cych wojskiem i 
policja, podobnie jak kierownictwa innych resortow, bez oporu powierzano 
coraz to innym ministrom. Jedynie ministerstwo finansow byto bezwzgl^dnie 
zastrzezone dla L. Balcerowicza oraz jego doradcy A . Olechowskiego.

W. Ch.: Co C |c| najbardziej niepokoi 2jj plaszczyznie politycznej?

A. G.: Polityka nazywamy zazwyczaj planowe dzialania na trzech pozio- 
mach. Poziom najnizszy to walka o stanowiska i kariery politykow. Posredni
-  to aktualna organizacja zycia zbiorowego w paristwie i realizacja grupo- 
wych interesow, ktorym politycy stuz4. Najwyzszy poziom -  to realizacja 
interesow narodowych, przygotowanie paristwa i spoleczeristwa do sprosta- 
nia wyzwaniom, ktore moze przyniesc przyszlosc, ze szczegolnym uwzgl^d- 
nieniem ksztaltowania postaw etycznych i politycznych obywateli. W kra-
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jach demokracji parlamentarnej ten poziom polityki jest raczej domeny elit 
spolecznych, politycy poswiecaji mu niewiele uwagi.

W Polsce najbardziej niepokojycy jest fakt, ze tak politycy, jak i grupy 
chcyce uchodzic za elity zajmujy sie wylycznie najprymitywniejszym aspek- 
tem polityki -  personalnymi walkami o stanowiska.

Mielismy trzy rzydy o biegunowo roznym kierunku politycznym; UD- 
-cja, liberatowie, prawica, lecz wszystkie prowadzily identyczny polityke we- 
wn^trzny i zewn^trzny. O  tym, jaka polityka ma bye realizowana, w ogole 
sie nie mowi, przynajmniej publicznie. Sejm nigdy nie rozpatrywal, czy za- 
proponowany sktad gabinetu odpowiada wybranej linii politycznej, bo Sejm 
nigdy takiej linii nie ustalal. Tworzy sie i rozpadajy koalicje, toczs sie walki 
mi^dzy kilkudziesiecioosobowymi nieraz „partiami politycznymi", ktore blo- 
kuj4 pracQ Sejmu w nadziei wytargowania dla siebie jakiegos stanowiska. 
Prezydent wydaje z naszych podatkow wielkie kwoty na swy pokazny Kan- 
celarie, lecz wlasciwie jedyne, co za te pieniydze potrafil wymyslec, to 
„przyspieszenie" nigdy nie sformulowanej polityki oraz „cos prezydenckie- 
go” , czyli zamach stanu i dyktature.

Rachunek prawdopodobieristwa wyklucza, by taki stan by! dzielem przy- 
padku. Jedynym racjonalnym wytlumaczeniem jest to, ze ani Sejm, ani pre
zydent, ani rzyd, a zatem Polska nie prowadzi wlasnej polityki. Linia polity- 
czna zostala nam narzucona i ten, kto jej nie akceptuje, nie zostanie dopusz- 
czony do wplywu na decyzje paristwowe. Wiedzy to politycy, czlonkowie 
rz^du, wiedzy poslowie. Wiedzy, ze narzuconej polityki nie mogy zmienic. 
Majy do wyboru -  ode j sc w niepamiec lub pozostac na swieczniku i walczyc
o najlepiej platne stanowiska przy realizacji zleconej polityki.

Jakie sy cele tej polityki, mozemy sie tylko domyslac obserwujyc jej 
realizacje. Zna je w Polsce kilkanascie, a moze tylko kilka osob. Jestem 
przekonany, ze prezydent nie nalezy do tego grona wtajemniczonych. Pelni 
on jednak zasadniczy role w jej realizacji. Ogarni^ty choroby cesarsky, nieu- 
stannie tropi spiski przeciwko sobie, by sie nie dac zdominowac. To zmusza 
otoczenie do nieustannej obrony swojej pozyeji. Obrona swego stanowiska 
w koricu wszystkim pochlania caly czas, wysilek i zdolnosci tak, ze nie majy 
juz sil zajmowac sie niczym innym.

Polityka dla Polski zostala ustalona juz na dlugo przed „okrsglym sto- 
lem” . Przypuszczam, ze na Malcie, jako drobny element drugiego juz po 
Jalcie „Nowego ladu". Jezeli wiec Polska nie moze decydowac o wlasnej 
polityce, nie mozemy mowic o demokracji, bo jej nie ma.

Istnieje natomiast pluralizm, lecz nie w wyborze kierunku politycznego, 
a jedynie jako jawne zabiegi o stanowiska. Jest to pluralizm oglupiajycy i 
tych, ktorzy z niego korzystajy, i spoleczeristwo, ktoremu sie go z satysfak- 
cjy pokazuje.
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W . Ch.: Oczywiscie, to wszystko objawia swoje skutki w spoleczenstwie. 
Jak bys dzis sformutowat glowne kwestie spoleczne w Polsce?

A . G .: Glownym problemem, bsdycym fundamentem wszystkich nega* 
tywnych zjawisk, jest spoleczna akceptacja nieuczciwosci. Po roku 1980, gdy 
bazy aktywnosci stalo sis zydanie i dyzenie do absolutnej uczciwosci, gdy 
zajadle tropiono i tspiono kazdy slad prywaty i naduzyc, nastypila wr̂ cz 
niesamowita inwersja postaw. W  1987 roku enuncjacja J. Kuronia, ze „poli- 
tyka nie ma bye uczciwa, polityka ma bye skuteezna” , zostala przyj^ta jak 
obj a wienie nowej wiary. Rzesze wyznawcow, od profesorow do robotnikow, 
z gorliwosciy neofitow wznosily sztandar nieuczciwosci. Pamistam te peine 
wyzszosci wzruszenia ramion, poblazliwe usmiechy wtajemniczonych i 
wsciekte ataki, gdy odrzucalem ten dogmat „nowej wiary” .

Wszystkie stare cywilizacje, ktore przetrwaly, wyznajy etyks w przybli* 
zeniu zgodny z Dekalogiem. To nie jest przypadek. Dekalog nie jest ab- 
strakcyjnym zestawem egzaminacyjnym z uleglosci wobec Bozych nakazow. 
Zasady etyki zostaty nam objawione jako sposob i warunek ludzkiego prze- 
trwania. Bysmy sami nie musieli ich odkrywac.

Polacy w duzej czssci odrzucili te zasady.
Rzyd ^katolickiego premiera” , by utworzyc klass ludzi bogatych, dopus- 

cil kradziez, jako najszybszy metods akumulacji kapitalu. Z a  rzydow pre- 
miera spod znaku prawicy, nowo wybrany szef NIK-u, jedynej instytucji 
powolanej do zwalczania naduzyc, oswiadczyl Sejmowi, ze nie bsdzie scigal 
afer, gdyz afery sy potrzebne.

Wszystkie orientacje zapadly na „dzieciscy chorobs pr awicowosci". Pra- 
wicowosci streszczajycej sis do zasady: „zabierac biednym, by moc dac bo- 
gatym". Proces latynizacji przebiega szybko i spycha Polsks do formacji 
spoleczno-politycznej o wiele grozniejszej niz zwykla neokolonialna zalez- 
nosc. Formacji, w ktorej nieliczna klasa bogatych jest oddzielona przepasciy 
ekonomiczny od reszty spoleczeristwa pogryzonego w nsdzy. Gdzie prawa 
stanowione pod kytem interesow bogatych nie dajy biednym szans na popra- 
wienie swego statusu taniej, nieproduktywnej sily roboczej. Jeszcze zadne 
spoleczeristwo nie potrafilo sis wyzwolic z tego stanu. Proba zorganizowania 
sis Peruwiariczykow poza paristwem, jego prawami i instytucjami w alter* 
natywne spoleczeristwo biednych zakoriczyla sis tragiczny epidemiy. Chole
ra pogrzebala nadziejs, ze z formacji latynoamerykariskiej istnieje inne wyj- 
scie niz rewolucja niszczyca klass miejscowych bogaczy, eksploatujycych 
swoj kraj w symbiozie z zagranicznym kapitafem.

W . Ch.: Wskazanie na zlo sugeruje zarazem kierunki terapii. Jak okreslU- 
bys wi%c glowne punkty „naprawy Rzeczypospolitej"?
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A. G.: Naprawa Rzeczypospolitej musi odbywac sis jednoczesnie jako 
naprawa moralna i naprawa gospodarki.

Naprawy moralnej nie mogs zainicjowac ci, ktorzy podniesli nieuczci- 
wosc do rangi normy postspowania, a nawet cnoty.

Naprawy gospodarki nie przeprowadzs ci, ktorzy konsekwentnie prowa- 
dzs js  do upadku i uzaleznienia od obcych interesow.

Warunkiem naprawy Rzeczypospolitej jest wise calkowita zmiana linii 
politycznej „okrsglego stolu” i usuniscie ludzi zwiszanych z tym uktadem 
ze wszystkich kluczowych stanowisk w organach ustawodawczych i wykona- 
wczych paristwa oraz oczyszczenie ssdownictwa z ludzi, ktorzy dopuscili sis 
lamania etyki zawodowej.

Zmiana ukladu politycznego poprzez wybory w konstytucyjnym terminie 
jest malo realna. Spoleczeristwo, wielokrotnie oszukane, prawdopodobnie 
odm<5wiloby udzialu w wyborach, gdyby nawet dotychczasowy uktad polity- 
czno-ekonomiczny dotrwal do korica kadencji.

Wczesniejsza zmiana ukladu moze bye jedynie przewrotem spolecznym 
lub gabinetowym, czyli „zamachem stanu” . Zamachu moze dokonac albo 
lobby prezydenckie, albo pozostajsce poza kulisami zwiszki PZPR-owskiego 
aparatu politycznego i represyjnego. Wszystkie pozostale ugrupowania ss 
zbyt biedne.

Prezydent, ktory zdaje sis nieustannie marzyc o dyktaturze, co jakis czas 
sygnalizuje swoje zamiary. Nie wiem natomiast, jak silne jest lobby prezy
denckie, z jakimi ugrupowaniami ma powiszania i na czyjs pomoc moze 
liczyc. Pewnym wydaje sis, ze nie moze liczyc na spofeczne poparcie.

Aparat starej nomenklatury moze bye niezle zorganizowany. Jest silny 
ekonomicznie przez „okrsglostolowe" uwfaszczenia i objscie mafijnymi ru- 
chami targowisk, parkingow i calego podziemia gospodarczego. Aparat ten 
dysponuje glosami drugiego co do wielkosci klubu poselskiego w Sejmie. 
Grupa ta wykazuje coraz wiskszs aktywnosc polityczns na szczeblu podsta- 
wowym, wydaje duzo pism celnie krytykujscych neosolidarnosciowe rzsdy. 
Lecz mimo coraz powszechniejszej w spoleczeristwie opinii, ze „komuna 
jednak rzsdzila lepiej” , nie moze ona liczyc na spoleczne poparcie.

Nie nalezy tez calkowicie lekcewazyc docierajscych z tych krsgow sygna- 
low, ze przygotowujs sis one w najblizszej przyszlosci (np. druga polowa 
maja) do odzyskania oddanych pozyeji.

Wydaje sis, ze nie mozna wykluczyc wspolnego puczu prezydenckiego w 
oparciu o „stary” aparat. Kazdy taki pucz moglby bye grozny, gdyz krytycz- 
ny stan gospodarki wywolany decyzjaftii politycznymi pozwala w drodze
rowniez decyzji politycznych skokowo podniesc zarobki i stops zyciows spo- 
leczeristwa, jak rowniez zmniejszyc bezrobocie. Natomiast rozprawy z prze- 
ciwnikami mozna przedstawic jako walks z naduzyciami. Mozna w ten spo
sob zdobyc chwilowo zaufanie lub przynajmniej rozbic probs spolecznej
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obrony. Taki margines czasu mogtby nowemu uktadowi pozwolic umocnic 
sie na tyle » by dalej poprowadzic sws polityke bez oglsdania sie na interes
spoteczny.

Naprawe Rzeczypospolitej, czy raczej moze budowe naprawde niepod- 
legtej Rzeczypospolitej, od strony moralnej moze rozpoczsc tylko spole- 
czeristwo, gdyz dotychczasowe „autorytety” utracity zaufanie angazuj^c sis 
w tworzenie i promowanie uktadu politycznego, ktory okazaf sie niemoralny 
i nieskuteczny. Spoteczeristwo bolesnie odczuwa skutki przyznania polity* 
kom prawa do nieuczciwosci i ta praktyczna lekcja etyki szybko dociera do 
swiadomosci. Przekonanie o powszechnych naduzyciach i korupcji stanowi 
klasyczns baze psychiczns samodzielnych wystspieri spotecznych. Samoorga- 
nizacja spoleczna jest ts jedyns sits, ktdra zmiatajsc dotychczasowy uklad, 
ma szanse skierowac polityke na droge realizacji spotecznych i narodowych 
interes6w. Ruch spoteczny, organizujscy sie pod hastem etyki, jest jedyns 
mozliwoscis wytonienia nowych nieskorumpowanych elit i zmiany polityki
gospodarczej. Ogolnie wiadomo, jaki kierunek powinny przybrac zmiany w 
polityce wewnetrznej. Szczegoty i kolejnosc posuniee mogs zostac opraco* 
wane po dokonaniu analizy stanu gospodarki.

W . Ch.: Jak widzisz problem , ktory stal si% juz kalkq dziennikarskq: 
powrot Polski do Europy? W czym warto bye podobnym do Europy Za■ 
chodniej? Czy mamy cos do dania tej Europie?

A. G.: Wracajsc z Am eryki przez Londyn po wyjsciu z autobusu odczu* 
tem ogromns ulge: nareszcie w domu. A le  byt to Paryz. Na tej podstawie 
Paryz zaliczam do Europy, a Londyn do Wysp, bo geograficzny srodek Eu
ropy lezy w Polsce. Z  historii wiemy, kiedy przybyli z Azji Celtowie, Ger
manic, Achajowie, Arabowie, i na koricu Zydzi. Stowianie ss w Europie 
dtuzej niz siega znana nam historia. Jestesmy w Europie i musimy siQ ro- 
zepchnsc tokciami, by zajsc nalezne nam miejsce. Jesli pozwolimy, by to 
miejsce wyznaczali nam inni, bedzie to miejsce neokolonii z brudns, nie- 
optacalns gospodarks surowcows, a my bedziemy mieli status zamiataczy 
ulic w europejskich stolicach.

Ruscy carowie, budujsc patace wspanialsze od Wersalu, byli przekonani, 
ze wprowadzili Rosje do Europy, kacykowie Angoli czy Botswany, budujsc 
plac w stylu Kapitolu i kupujsc 270 cadiliakow, ssdzili, ze dogonili USA. 
Nasi Europe j czy cy roku lub stulecia za miare europejskosci Polski przyjmu* 
js  Hczbe zachodnich samochodow na ulicach Warszawy i barwnosc opako- 
wan w sklepach. W  „Europie" ludzie jezdzs „zachodnimi samochodami,, 
dlatego, ze zwykty pracownik kupuje samochod za dwie do dziesieciu pen- 
sji. W  Polsce inzynier musi pracowac na taki samoch6d okoto 70 miesi ĉy. 
W  U S A  inzynier kupuje mleko w kolorowym kartoniku dlatego, ze na ten 
kartonik pracuje okoto 30 sekund, wiec nie optaca mu sie marnowac czasu
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na manipulacje butelkami, kapslami itp. W  naszym osiedlowym sklepie oka* 
zalo sic, ze opakowanie litra mleka w „europejskie” kartoniki kosztuje wic- 
cej niz moj inzynierski, godzinny zarobek. Dlatego rezygnujc z takiej euro- 
pejskosei i biegam na placyk, gdzie tanie mleko nalewaj^ wprost z kanki w 
naczynia klientow.

Europa -  to kraje rozwinictego systemu swiadczen socjalnych i opieki 
paristwa nad obywatelem. Europejczyk nie musi obawiac sic przyszlosci; 
jesli straci pracc lub zachoruje, to wie, ze dostanie bezplatne mieszkanie, 
leczenie i utrzymanie. Na drodze do Europy nasi przewodnicy wymachuj^c 
nam przed nosem kolorowym kartonikiem prowadz^ nas w przeciwnym kie- 
runku. W  kierunku Am eryki Laciriskiej, a moze Botswany.

Co mozemy dac Europie? Niewiele. Jestesmy zbyt ubodzy, nie tylko 
materialnie, duchowo tez. Dla mnie problematyczna jest mozliwosc ekspor- 
tu wartosci chrzescijariskich przez kraj, w kt6rym tych wartosci sic nie prze- 
strzega. Przez kraj, w ktorym przywodcy ogtosili, ze polityka nie powinna 
bye uczciwa, a nar6d zaakceptowal nieuczciwosc w zyciu i dzialalnosci publi
cznej. Czy autorytety, ktore uchylily sic od protestu wobec publicznych we- 
zwari do odrzucenia podstawowych wartosci chrzescijariskich na swoim tere- 
nie, bed$ przekonywaj^ce w naklanianiu innych narodow do ich przestrze- 
gania?

Lublin-Gdansk, maj 1992 r.


