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Zbigniew Brzeziriski:

Zainteresowanie gospodarcze Zachodu Europe
Srodkowe ostatnio opadlo: to sis l^czy r 6wniez z rozpadem Zwi^zku Sowieckiego. A le trzeba wzi$c pod uwagQ, ze Zachod zaangazowal sis na duz^
skalQ w przyszloSd Europy Srodkow ej. Z achod inwestuje coraz wi^cej
i, mimo ze to idzie bardzo powoli w stosunku do Polski, zachodnie instytucje mi^dzynarodowe oraz poszczegolne paristwa zachodnie zobowi^zaly
siQ przekazac ponad trzydziesci jeden miliardow dolarow do krajow Europy
Srodkowej. T o jest stosunkowo duze zaangazowanie. Z e b y jednak byly
wi^ksze inwestycje, trzeba rowniez stworzyc pozytywny klim at i warunki
dla tych inwestycji, a jednym z powodow tego, ze wi^ksze zachodnie in
westycje kierowane s$ raczej na W^gry niz na PolskQ, jest to, ze w Polsce
mimo wszystko nie istnieje jeszcze dostatecznie pozytywny klimat biurokratyczny i gospodarczy dla inwestycji zagranicznych. I z tym trzeba si$ borykac
na terenie krajowym . Nie mozna tylko dom agac si$ od Zachodu wielkich
inwestycji, ktore ostatecznie nie s$ mann$ z nieba, ale musz$ bye oparte na
konkretnych biznesowych przeslankach. I tutaj duzo jest do zrobienia ze
strony polskiej.

Jan Nowak-Jezioranski:

Rz^d amerykariski przyj^l zasadQ, ze pomoc dla
Rosji i innych kraj 6 w obecnej wspolnoty paristw sprzymierzonych nie moze
bye przeprowadzona kosztem Europy Srodkowo-W schodniej. Natomiast
polskie akeje polityczne gwaltownie spadly ostatnio (na pocz^tku 1992 r. przyp. red.) w ci^gu kilku tygodni, czy m oze w ci^gu kilku miesi^cy, na
skutek rdznych sygnalow, ktore nadchodz^ z Polski. D o niedawna pozyeja

* Tekst ten zawiera fragmenty wywiadu udzielonego przez obu Autor 6w Wiestawowi Walendziakowi w programie telewizyjnym „Bez znieczulenia’1. Program zostal wyemitowany 19
III 1992 r. Jego autorowi redakeja „Ethosu” serdecznie dzi^kuje za pomoc w uzyskaniu tych
materiat6w. Red.
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mi^dzynarodowa Polski byla tak silna, ja k nigdy. O becnie zaczyna ona bar
dzo wyraznie slabn^c nie pod wplywem przesuni^cia uwagi na W schod, tyl
ko przede wszystkim pod wplywem sygnalow, ktore nadchodz^ z Polski.
Z . B.: T a k , w ydaje mi siQ, ze tych rozwizjzari nie mozna szukac na podstawie podzialu swiata na czarne i biale. Zachod nie ponosi jednostronnej
odpowiedzialnosci za losy Polski. Zachod moze sis angazowac w przyszlosc
Polski, ale jej przyszlosc zalezy przede wszystkim od samych Polakow.
I tutaj rzeczy bardzo potrzebne jest jasny, wyrazny, daleko id<jcy program
gospodarczy, w obec ktorego mozna zm obilizowac narod; potrzebne jest poczucie zrywu i zerwania z przeszloscis w znacznie bardziej wyrazny sposob,
niz to nast^pilo dotychczas. Potrzebne jest pobudzenie poczucia odpowie
dzialnosci spolecznej w narodzie, takiej jak a istniala w Polsce po odzyskaniu
niepodleglosci w roku 1918. T ego w Polsce nie ma w wystarczajscym stop
niu. Jest w dalszym ci 4gu biurokracja nom enklaturowa, jest duze poczucie
robienia biznesu tylko na wlasn$ r^k^ i tylko dla siebie i nie ma poczucia,
ze kola odpowiedzialne za losy paristwa w ytw orzyly dla kraju wizjQ daleko
siegaj^cego kierunku rozwoju historycznego. Nie ma tego, co powstalo w
Stanach Zjednoczonych po wielkiej depresji, kiedy R oosevelt potrafil stworzyc daleko id^cy program, ktory wypowiedzial w slowach bardzo prostych,
zrozum ialych dla spoleczeristwa i ktory pobudzil spoleczeristwo do wielkiego wysilku, wi^zscego sis z ponoszeniem duzych kosztow przez wiele lat.
T ego w Polsce nie ma. Natomiast jest coraz wi^kszy balagan polityczny,
warcholstwo polityczne i wlasciwie coraz wi^ksze domaganie siQ, by Zachod
dotowal PolskQ. Zachod moze pom oc Polsce, ale ratowanie Polski nalezy
do samych Polakow.
P O L IT Y K A Z A G R A N IC Z N A
Z. B .: Polityka zagraniczna Polski jest w tych latach calkiem rozs^dna,
doprowadzila ju z do rozwi^zania kwestii polsko-niem ieckiej w sposob jak
najbardziej pozytywny i konstruktywny. S^dz^, ze niedlugo to samo b^dzie
osi^gni^te ze strong rosyjsk^. W ytworzyl sie takze trojk^t wspolpracy z W qgrami i z C zecho-Slow acjs, ktora odgrywa coraz wi^ksz^ role w Europie.
Bylem niedawno na konferencji ministrow spraw zagranicznych we W loszech, gdzie mowiono o polityce polskiej z duzym szacunkiem. T o samo
moge powtorzyc, jezeli chodzi o ocenQ amerykarisk^ odnosnie do polskiej
polityki zagranicznej. Pod tym wzgl^dem uwazam , ze Polska post^puje w
sposob bardzo odpowiedzialny i pozytywny.
J. N-J.: Polska polityka ma historyczne osi^gniQcia. Ten krotki okres
dwoch lat przejdzie do historii. Przede wszystkim osi^gniQciem historycznym
jest doprowadzenie do bezwarunkowego uznania granicy zachodniej i do
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pojednania z Niemcami, konsekwentne d^zenie do podobnego pojednania z
s^siadami wschodnimi, dogadanie siQ z Czecham i, Slowakam i i W^grami.
T o s$ wszystko osiggniQcia. Jest to polityka prowadzona w sposob bardzo
odpowiedzialny, m ajeca ogromne sukcesy. Na czym ma polegad polityka
Polski w obec Stanow Zjednoczonych? T o jest jednak sojusznik. W ydaje mi
siQ, ze w interesie Polski bardziej niz w interesie supermocarstwa lezy utrzymywanie z nim dobrych stosunkow. U w azam , ze jest to paristwo, kt 6 re w
sposob decyduj^cy przyczynilo si$ swoje polityka do wyzwolenia Polski i w
kt 6 rym nadal jest dla niej najwi^ksza polityczna zyczliwoSc. Polsk$ wyzwolili Polacy, ale jednak pom agaly im w tym, bardziej niz jakiekolw iek inne
paristwo, Stany Zjednoczone. C o wcale nie znaczy, ze nalezy przyjmowac
bezkrytycznie wszystko, co mowi 4 A m erykanie. M y mamy wlasne interesy,
oni m aje wlasne interesy. I Polacy musz^ bronic swoich interesow.
SPR A W Y K R AJO W E
Z . B.: Niem cy se obecnie najpot^zniejszym paristwem w Europie Zachodniej, czy tez w ogole w Europie - z punktu widzenia gospodarczego juz
teraz, w aspekcie politycznym b^de prawdopodobnie w przyszlosci. A le jednoczesnie nast^puje integracja Europy i to zm ienia sytu acji w sposob zasadniczy i w sposob bardzo pozytywny. U w azam , ze z punktu widzenia geopolitycznego Polska znajduje siQ obecnie nadal w wyj^tkowo dobrej sytuacji.
O d trzystu lat nie bylo tak dobrej sytuacji dla Polski. N iem cy s$ integrowane z Europe Zachodnie, se dem okratyczne i odpowiedzialne. R osja, mocarstwo rosyjskie, rozpada siQ. Z tych okazji nalezy skorzystac.
J. N.-J.: Trzeba pami^tac, ze Niem cy zachodnie ju z wpom powaly w
Niem cy wschodnie sto miliardow marek niemieckich, a obliczaje, ze b^de
musialy przeznaczyc na ten cel siedem razy wi^cej. Podczas kiedy Polska
m oglaby otrzymac wi^cej niz otrzym ala, ale zdolaia wchtoned zaledwie kilka miliard 6 w dolar 6 w. T u jest olbrzymia dysproporcja. T ylko ze Ameryka
to nie jest zachodnia Polska, nie jest tym, czym se Niem cy zachodnie dla
wschodnich. O na ma swoje interesy. Polska nie powinna miec kompleksu
egocentrycznego, ze caly swiat wtaSciwie jest w nie wpatrzony. Ja siQ obawiam, ze istnieje pewien rodzaj parafiariszczyzny w sposobie prowadzenia
polityki Polski. W stosunkach mi^dzynarodowych nie ma milosierdzia i nie
ma sympatii. Jest wlasny in teres. Jezeli rzed Polski nie doprowadzi do ukladu z Mi^dzynarodowym Funduszem W alutowym , jezeli b^dzie wysylal sygnaly dwuznaczne, jesli chodzi o kontynuowanie walki z inflacje, to pomoc
zachodnia ustanie. T o jest jedna rzecz.
Druga rzecz: ten nagly spadek polskich akcji politycznych jest w jakims
sensie rezultatem propagandy klQski, kt 6 re prowadze w Polsce media i sam
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rz?d. T o sie przenioslo na lam y prasy zachodniej, ktora korzysta z prasy
polskiej i ocenia w tej chwili sytuacje polsk? gorzej niz ona przedstawia siQ
w rzeczywistoSci. Niestety, to samo jest w Polsce. Propaganda kl^ski prowadzi do klQski. Pesymizm jest sam osprawdzaj?c? siQ przepowiedni?. Sondaze
opinii publicznej w ykazuj?, ze zaden kraj w Europie Srodkowo-W schodniej,
a nawet zaden kraj dawnego Zw i?zku Radzieckiego nie jest pogr?zony w
tak glebokim pesym izmie, ja k spoleczenstwo polskie. T o jest dzielo mediow
i to jest, niestety, rezultat pewnych oswiadczen rz?dowych, ktore przedstaw iaj? sytu acji w Polsce w w yj?tkow o ciemnych kolorach.
Polska na jakis czas jest wolna od zagrozen zewnQtrznych. Natomiast
panstwu polskiemu grozi niebezpieczenstwo wewn^trzne. Niebezpieczeristwo ze strony samych Po!ak 6 w. I to jest wazne. Trzeba si$ skoncentrowac
w oddzialywaniu na spoleczenstwo. N a tym, zeby przede wszystkim to spo
leczenstwo ratow alo siebie w sposob wlasciwy. T o jest wazne.
Z . B .: N ajwazniejsza rzecz tutaj to poczucie rzeczywistosci. Punktem
wyjscia ratowania Polski musi bye stworzenie programu przebudowy paristwa, przebudowy gospodarki, odnowy konstytucyjnej. T o ostatnie podkreslam jak o rzecz w azn?, dlatego ze Polska obecnie nie ma zadnej konstytucji
politycznej. Jest po prostu dawny regulamin panstwowy stworzony przez
komunist 6 w. System zas obecnej ordynacji wyborczej rozproszkowuj e woIq
narodu. Jezeli nie bsdzie przebudowy politycznej, to obawiam si$, ze nie
bsdzie rowniez przebudowy gospodarczej. Zachod moze sie przyczynic do
odbudow y, ale przede wszystkim odbudowa Polski jest odpowiedzialnosci?
ludzi m ieszkaj?cych w kraju i glow ny wysilek musi wyjsc z kraju.

