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Od Sierpnia do sierpnia 

System liczenia upływu czasu nie jest na świecie jednorodny. Inaczej liczą mu-
zułmanie, inaczej buddyści. W naszym kręgu kulturowym epokę współczesną da-
tujemy od narodzin Chrystusa. Dodatkowo każdy kraj ma swoje własne miary. 
W PRL oficjalnym momentem włączenia zegara był Manifest PKWN. Nieoficjalnie 
liczyliśmy czas od kryzysu do kryzysu. 

Ostatnio Nowy Rok przypadł na 1 września. Teraz kalendarz układamy zaczy-
nając od narodzin „Solidarności". Skończył się pierwszy rok. Jak możemy go pod-
sumować? 

Był to rok walki. Nieustannej, uciążliwej i podejmowanej na ogól z marszu, 
w niewygodnych dla nas momentach. 

Zaczynaliśmy od walki o prawo do istnienia. Mimo, że podpisane były porozu-
mienia w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu, większość lokalnych decydentów nie 
traktowała prawa do tworzenia i działania Niezależnych Samorządnych Związków 
poważnie i uczciwie (mówi o tym częściowo artykuł „Z anatomii negocjacji" za-
mieszczony w tym numerze „Miesięcy"). Potrzeba było strajków w całym kraju, 
a zwłaszcza wielkich strajków na Śląsku i w Zagłębiu, aby prawo prawem się stało. 

Walczyliśmy wtedy także o coś innego z nie mniej trudnymi przeciwnikami: 
własną słabością i interesem partykularnym. Wielu z nas - 10 milionów członków 
„Solidarności" - po prostu się bało. I nie ma w tym nic wstydliwego. Nie była to 
tylko nasza wina, lecz efekt systemu opartego na strachu i korupcji moralnej, 
posługującego się kijem i marchewką. O skutkach psychicznych tego systemu pi-
sze poniżej Ludmiła Żuk-Łapińska. 

Drugie niebezpieczeństwo, które nam groziło, to rozbicie na wiele drobnych, sła-
bych i skłóconych związków. Być może na to Uczono. Mimo, że rzeczywiście jedni 
zaczynali tworzyć: Wolne ZZ, drudzy SNZZ, jeszcze inni po prostu „Solidarność" 
(powstał słynny dziewięcioliterowiec NSZZ PSzWiO, którego nazwy nikt nie potra-
fił wymówić), szybko potrafiliśmy się zjednoczyć, odrzucając - atrakcyjną być może 
na przyszłość - koncepcję struktury zawodowej. Jeżeli sens ma pojęcie instynkt 
społeczny, to objawił się on tutaj z całą siłą. Będzie potrzebny przez cały ten rok, 
który okaże się także rokiem trudnym dla młodej demokracji wewnątrzzwiązkowej. 

6 września Rada Ministrów, realizując 8 pkt. Porozumienia Gdańskiego, przyzna-
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ła Uchwalą nr 81 podwyżki plac o jedna grupę uposażeniową. Mimo że sposób pod-
jęcia tej Uchwały i sposób jej wprowadzania byI - delikatnie mówiąc - ubliżający 
naw (pisze o tym niżej M. Zieliński) nie daliśmy się skłócić. Jedynie niektóre 
branże - przy pełnym poparciu całego Związku - wysunęły dodatkowe żądania. 
Akcje protestacyjne podjęli przedstawiciele dziedzin o pierwszoplanowym znacze-
niu, a jednocześnie znajdujących się w katastrofalnej sytuacji (oświata, ochrona 
zdrowia, transport kolejowy). Był to protest w imieniu i interesie nas wszystkich. 

Listopad przyniósł nowy groźny konflikt. Najpienw Sąd Wojewódzki podczas re-
jestracji dokonał samowolnych zmian w Statucie NSZZ „Solidarność". Wkrótce po 
próbie zamachu na niezależność Związku, nastąpił groźny atak na swobody de-
mokratyczne. Mamy tutaj na myśli osławiony dokument Prokuratury Generalnej 
i aresztowanie Narożniaka i Sapeły. Był to zwiastun tego, co w cztery miesiące 
później wydarzyło się w Bydgoszczy. 

Zanim zaczęły się bardzo ubogie, ale radośniejsze niż dawniej, Święta, dane 
nam było: cieszyć się z wręczenia nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi; wście-
kać się na ukazującą prawdziwe oblicze polityki kulturalnej decyzję zakazującą 
wyświetlania „Robotników 80" oraz powrócić myślą do roku 1970, aby uczcić 
„ludzi z żelaza", a zwłaszcza tych, którzy zginęli za lepszą Polskę. 

Międzynarodowy sukces, jakim była wizyta we Włoszech i audiencja u Ojca 
świętego zbiegła się w czasie z próbą odebrania ludziom pracy prawa do wolnych 
sobót. I znowu konflikt i strajki. Napięcie dodatkowo nasilane było przez ujawnie-
nie prawdy o działalności Jaśnie Panów Wielmożów Wojewódzkich i negowaniem 
prawa rolników i studentów do samorządności. 

Gdy czarne chmury trochę się przerzedziły i wydawało się, że są wszelkie 
szanse na spełnienie apelu Premiera o 90 spokojnych dni, wydarzyło się coś, 
czego nikt się nie spodziewał. 

Bydgoszcz, wydarzenia bydgoskie, te siowa kojarzyły się nam kiedyś ze zbrod-
nią okupanta podczas „krwawej środy", dzisiaj znaczą coś innego. Nie znamy całej 
prawdy o tym, co wydarzyło się 19 marca. W szczególności nie wiemy kto przygoto-
wał prowokację, kto wydał rozkazy, chociaż każdy z nas domyśla się po co to 
zrobił. 

Ciężkimi obrażeniami Bartoszcze, Łabentowicza i Rulewskiego, postawieniem 
całego narodu w stan gotowości strajkowej oraz chwilami strachu i niezachwianej 
determinacji zapłaciliśmy za zarejestrowanie NSZZ Rolników Indywidualnych i „ Ty-
godnik Solidarność ". Wysoka to była cena, a niczego nie otrzymaliśmy za darmo. 

Stosunek ,Solidarności" do partii sprawującej władzę w PRL jest skomplikowany 
i obciążony trudnymi uwarunkowaniami (mówią o tym w niniejszym numerze m. in. 
Michnik, Krupski, Grudzień - Kuna - Lis oraz Mazurek). Świadomi pogarszającej 
się, wskutek indolencji administracji i odwlekania reformy gospodarczej, sytuacji 
gospodarczej oraz chcąc by IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR przebiegał w warun-
kach pokoju społecznego Związek jednak zrezygnował od kwietnia z akcji protesta-
cyjnych. Nie było to łatwe; nagromadzenie trudności materialnych, dalsze pogar-
szanie sytuacji tworzyło siały stan napięcia społecznego, było coraz trudniejsze do 
opanowania. 
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Sumowanie napięć (głodowa reglamentacja, niedopuszczanie do środków prze-
kazu, planowa obstrukcja reformy gospodarczej i prawa do samorządu) dało -
mówiąc językiem Hegla - nową jakość protestu społecznego. Objawił się on w po-
staci demonstracji ulicznych. Dosłownie w chwili oddawania tego numeru do druku 
wybucha „incydent Rakowskiego" w sprawie przerwania rozmów z KKP - jedna 
z wielu gier tego polityka, który swoją zawodową grę ze Związkiem uprawia emo-
cjonalnie co do formy, planowo i precyzyjnie co do istoty i celu. 

Konfrontacje, groźby, ograniczenia, kampanie. „Jak długo można?" pyta w swym 
felietonie - podsumowującym w pewnym aspekcie ten rok istnienia ..Solidarności" 
- Adam Stanowski. 

Pytanie jest poniekąd retoryczne albo wymaga dość zniechęcającej odpowiedzi 
„Można i trzeba bardzo długo". Brak tu bowiem recept natychmiasto-
wych i jednoznacznych. Nie mogą ich dać ani teksty i interpretacje o dużym stop-
niu ogólności, jak te przedstawione w niniejszych „Miesiącach" przez Nowaka. 
Wolicką i Chudego („Idee i ethos"), ani nie uczynią tego konkretne analizy, jak ta 
o zachowaniu się ludzi w kolejce (T. Cybulski). 

Wytrwałość w konsekwencji i jedności. Z tym przykazaniem, które 
w naszych polskich realiach nie może być odczytane jako ogólnikowe hasio. wkra-
czamy w drugi rok istnienia Związku. W drugi rok po Sierpniu. 

R e d a k c j a 

Wskutek przeoczenia w wykazie zespołu redakcyjnego „Miesięcy" nr 1 nie znalazło się nazwisko 
Zdzisława Szpakowskiego - wykładowcy KUL-u, członka redakc]i „Więzi" oraz współzałożyciela 
naszego miesięcznika. Przepraszamy tak Jego. jak i Czytelników 

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż - mimo zbieżności nazwisk - nie jest on tożsamy 
ze Zdzisławem Szpakowskim, członkiem Komitetu Strajkowego Lokomotywowni PKP Lublin, 
na którego relację powoływal iśmy się wielokrotnie n pierwszym numerze .Miesięcy" 

R e d a k c j a 



Wydarzenia roku pierwszego - kalendarium 

Michał Zieliński, Andrzej Niewczas 

30 VIII 1980 r. W stoczni im. A. Warskiego delegacja rządowa z K. Barci-
kowskim na czele podpisała wspólny z Międzyzakładowym 
Komitetem Strajkowym protokół w sprawie wniosków i postu-
latów MKS. 

30 VIII 1980 r. O godz. 16.45 w Stoczni Gdańskiej podpisane zostało poro-
zumienie z Komisją rządową w sprawie 21 postulatów przed-
stawionych przez strajkujące załogi. Równocześnie ogłoszo-
no zakończenie strajku w zakładach, które reprezentowane 
były przez MKS. 

3 IX 1980 r. O godz. 5.40 w kopalni „Manifest Lipcowy" w Jastrzębiu pod-
pisano porozumienie między Komisją rządową l MKS. 

3-10 IX 1980 r. Na terenie całego kraju odbywały się strajki załóg domagają-
cych się prawa do tworzenia Wolnych Związków Zawodowych. 

6 IX 1980 r. W Katowicach podpisane zostało porozumienie między MKS 
Górnego Śląska i Zagłębia a Komisją rządową. Po uzyskaniu 
potwierdzenia prawa do tworzenia Związków Zawodowych 
zakłady pracy Śląska i Zagłębia przystąpiły do pracy. 

10 IX 1980 r. W Warszawie ogłoszono informację o utworzeniu Samorząd-
nego Niezależnego Związku Zawodowego. Na jego czele sta-
nęli Zbigniew Bujak i S. Jaworski. 

13 IX 1980 r. Rada Państwa podejmuje uchwałę w sprawie rejestracji nowo 
powstających związków zawodowych. 

17 IX 1980 r. Powstała Krajowa Komisja Porozumiewawcza. 

21 IX 1980 r. Pierwsza, po prawie trzydziestu latach, transmisja Mszy 
świętej w radio. 

24 IX 1980 r. Do Sądu Wojewódzkiego wpływa wniosek o rejestrację NSZZ 
„Solidarność". 

3 X 1980 r. Między godz. 12.00 i 13.00 w całym kraju odbył się powszech-
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ny strajk ostrzegawczy. Byt on spowodowany niewywiązywa-
niem się przez władze z przyjętych zobowiązań. 

8 X 1980 r. Świat obiega wieść o przyznaniu Czesławowi Miłoszowi nagro-
dy Nobla. 

10 X 1980 r. Pierwsze posiedzenie Społecznego Komitetu Budowy Pomni-
ka Poległych Stoczniowców. 

21 X 1980 r. Odbyło się pierwsze spotkanie rzecznika prasowego rządu z 
delegacją KKP w sprawie dostępu NSZZ „Solidarność" do 
środków masowego przekazu. 

23 X 1980 r. Postanowienie prokuratora w sprawie aresztowania R. L. Mo-
czulskiego i innych członków Konfederacji Polski Niepodległej 

24 X 1980 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował NSZZ „Solidar-
ność" dokonując jednocześnie jednostronnej zmiany Statutu. 
Ingerencja w statut spowodowała masowe protesty zatóg pra-
cy a Związek złożyt odwołanie od tej decyzji do Sądu Najwyż-
szego. 

29 X 1980 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie odmówił rejestracji NSZZ Rolni-
ków z siedzibą w Warszawie, Chłopskiego Niezależnego 
Związku Zawodowego w Ząbkowicach Ś!. i Chłopskiego Zwią-
zku Zawodowego Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw z siedzibą 
w Lipnie. 

29 X 1980 r. We Wrocławiu zakończył się sześciodniowy strajk głodowy ko-
lejarzy domagających się poprawy sytuacji płacowej. Podpi-
sano porozumienie między Komisją rządową i Międzyokręgo-
wą Komisją Porozumiewawczą Kolejarzy NSZZ „Solidarność". 

30 X 1980 r. NRD jednostronnie wypowiedziała umowę o ruchu turystycz-
nym. Zapoczątkowanie restrykcji turystycznych wobec Polski 
ze strony KDL. 

10 X11980 r. Sąd Wojewódzki dokonuje rejestracji NSZZ „Solidarność" bez 
zmian w statucie. 

12-17 XI 1980 r. W Gdańsku, w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego, odbywał się 
strajk okupacyjny pracowników służby zdrowia i oświaty. Do-
magali się oni m. in. podwyżek płac oraz wzrostu nakładów na 
lecznictwo i szkolnictwo. W Lublinie w dniach 13-17 XI w PSK 
4 przeprowadzony został przez TKZ NZS AM strajk solidar-
nościowy. 

16 XI 1980 r. Wzrost napięcia w Częstochowie. Wojewoda Wierzbicki pro-
klamował w mieście stan wyjątkowy zakazując wszelkich straj-
ków oraz zgromadzeń. 

10-24 XI 1980 r. Stu delegatów wszystkich przedsiębiorstw przemysłu cukrow-
niczego prowadziło strajk okupacyjny w Domu Kultury w 
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Pruszczu Gdańskim. 

20 XI 1980 r. W siedzibie NSZZ „Solidarność" Regionu Mazowsze w War-
szawie przy ul. Szpitalnej przeprowadzona została rewizja. 
W jej efekcie znaleziony został dokument zatytułowany: Uwagi 
o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegal-
nej działalności antysocjalistycznej, sporządzony przez proku-
ratora generalnego L. Czubińskiego. Następnego dnia zatrzy-
mani zostali Jan Narożniak (kierownik poligrafii MKZ) oraz 
Piotr Sapeło (pracownik powielarni Prokuratury Generalnej). 

24 XI 1980 r. W efekcie nie dotrzymania przez Ministerstwo Komunikacji po-
rozumienia zawartego 29 X we Wrocławiu, MKPK NSZZ „So-
lidarność" w godzinach między 10.00 a 12.00 wstrzymała kur-
sowanie pociągów na wydzielonych liniach (Gdańsk - Wejhe-
rowo i Warszawa - Grodzisk Maz.). 

24-26 XI 1980 r. 24 XI 1980 r. o godz. 12.00 - jako reakcja na aresztowanie 
Narożniaka i Sapely - rozpoczął się strajk protestacyjny 
w Zakładach Mechanicznych „Ursus". Do strajku kolejno przy-
stępowały: modelarnia i montażownia FSO, Zakłady im. 
R. Luksemburg, Polkoior, Zakłady im. M. Nowotki, ZWAR, Ra-
went (Skierniewice), Huta Warszawa i RSW Prasa. Na 27 XI 
ogłoszona-została gotowość strajkowa w całym regionie „Ma-
zowsze". 

26-27 XI 1980 r. W nocy Narożniak i Sapeło zostali zwolnieni z aresztu. Dzięki 
interwencji prezesa SDP Stefana Bratkowskiego prokuratura 
zmieniła środek zapobiegawczy z aresztu na poręczenie spo-
łeczne. O formalnym zakończeniu śledztwa (jego umorzeniu) 
opinia społeczna nie została do dnia dzisiejszego poinformo-
wana. 

6 XII 1980 r. Wmurowanie kamienia węgielnego pod Pomnik Poległych Sto-
czniowców. Pomnik zbudowany będzie w 10 dni - światowy 
rekord! 

W dużych miastach Polski (w tym i w Lublinie) odbyła się pre-
miera filmu A. Zajączkowskiego i A. Chodakowskiego - Ro-
botnicy '80. 

Erupcja i wybuch ropy w Karlinie. 

W „Trybunie Ludu" ukazała się napaść podpisana pseudoni-
mem el (Daniel Luliński?) Prawda życia i fałsz kadru. W tym 
samym dniu wydano polecenie zdjęcia Robotników 80 z 
ekranów OPRF. 

10 XII 1980 r. W Wielkiej Sali Filharmonii Sztokholmskiej wręczona została 
przez króla Szwecji, Karola XVI Gustawa, literacka nagroda 
Nobla Czesławowi Miłoszowi. 

7 XII 1980 r. 

9 XII 1980 r. 

9 XII 1980 r. 
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16 XII 1980 r. W 10 rocznicę tragicznych wydarzeń na Wybrzeżu odsłonięty 
został przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej pomnik ku czci po-
mordowanych w 1970 r. stoczniowców, Uroczystości rocznico-
we odbyły się także w Gdyni, Szczecinie, Elblągu i Słupsku. 

23 XII 1980 r. W Chełmie i woj. chełmskim odbył się 1-godzinny strajk. Był on 
protestem przeciwko sprzecznej z Porozumieniami działal-
ności władz województwa. 

2 ł 1981 r. W budynku b. WRZZ w Rzeszowie rozpoczął się strajk oku-
pacyjny przedstawicieli „Solidarności Wiejskiej" i „Solidar-
ności". 

9 ł 1981 r. Minister Obodowski w wypowiedzi TV przedstawił nowy rządo-
wy projekt skracania czasu pracy, według którego wolna ma 
być co d r u g a s o b o t a . Drugim równie sensacyjnym wyda-
rzeniem było zgaśnięcie ognia w Karlinie po oblaniu go wodą. 
Szyb w Karlinie płonął 32 dni. Z dymem poszło kilkaset milio-
nów dolarów. 

9-11 I 1981 r. W nowosądeckim ratuszu odbyła się akcja protestacyjna 
przedstawicieli ..Solidarności" z zakładów pracy województwa. 
11 I w godzinach wieczornych strajkujący zostali usunięci 
przez tzw. siły porządkowe. Był to pierwszy przypadek użycia 
siły wobec Związku. 

10 I 1981 r. Ukazał się tygodnik „Jedność" - pierwsze debitowe pismo 
NSZZ „Solidarność". 

13 I 1981 r. Do Włoch i Watykanu przybyła z pierwszą wizytą zagraniczną 
delegacja NSZZ „Solidarność" z L. Wałęsą i A. Walentyno-
wicz. 

15 I 1981 r. W godzinach południowych - audiencja delegacji „Solidarnoś-
ci" u Ojca świętego. 

16 I 1981 r. OKZ Niezależnego Zrzeszenia Studentów złożył wniosek do 
ministra Górskiego o rejestrację Zrzeszenia. 

18 I 1981 r. Strajk ostrzegawczy studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Ogło-
szenie gotowości strajkowej. 

19 I 1981 r. Rozpoczęły się rozmowy L. Wałęsy z premierem Pińkowskim 
w sprawie woinych sobót. Strony wymieniły poglądy na ten te-
mat. 

19 I 1981 r. Prasa podała informację o rejestracji NSZZ Kadry Kierowni-
czej Jednostek Gospodarki Uspołecznionej, nazywanego po-
pularnie NSZZ ..Karuzela". 

21 I 1981 r. O godz. 21.00. po zerwaniu rozmów z wiceministrem Nauki. 
Techniki i Szkolnictwa Wyższego, proklamowany został w 
Uniwersytecie Łódzkim strajk okupacyjny. 
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cywilnemu). W efekcie brutalnej interwencji ciężko ranni zosta-
li: J. Rulewski, M. Łabentowicz i M. Bartoszcze. 

23-24 111 1981 r. Posiedzenie KKP w Bydgoszczy. Podjęcie decyzji o ogólnokra-
jowym strajku ostrzegawczym w dniu 27 III, a następnie -
od 31 III - proklamowanie strajku generalnego. 

24 III 1981 r. Szwedzki dziennik „Arbetet" przyznał swą doroczną nagrodę 

Lechowi Wałęsie - za zasługi dla ruchu robotniczego. 
25, 27, 28 III Rozmowy rząd - „Solidarność" w sprawie bydgoskiej. Bez po-
1981 r. zytywnych rezultatów. 

28 III 1981 r. Strajk ostrzegawczy. Jego spokojny przebieg w całym kraju. 

29 III 1981 r. IX Plenum KC PZPR. 

30 III 1981 r. O godz. 19.00 - na 11 godzin przed rozpoczęciem strajku -
podpisanie tzw. Porozumienia Warszawskiego. Wstrzymanie 
strajku generalnego (odwołany został przez KKP 31 III 1981 r.). 

3 IV 1981 r. Ukazał się pierwszy numer „Tygodnika Solidarność" (redaktor 
naczelny T. Mazowiecki). 

5 IV 1981 r. I Zjazd NZS w Krakowie. J. Guzy (U.J.) przewodniczącym Pre-
zydium KKK NZS. 

6 IV 1981 r. Pierwszy protest więźniów. Brutalna reakcja straży więziennej 
we Wronkach. 

17 IV 1981 r. Oświadczenie rządu, w którym stwierdza się, że „droga do re-
jestracji NSZZ Rl zostata utorowana". 

17 IV 1981 r. Zakończenie trwającego 32 dni strajku okupacyjnego rolników 
w Bydgoszczy. 

21 IV 1981 r. Do kraju powrócił Edward Bałuka, przewodniczący komitetu 
strajkowego w stoczni im. A. Warskiego w 1970 r. 

29 IV 1981 r. Opublikowana została informacja o zarejestrowaniu Zjedno-
czenia Patriotycznego „Grunwald" 

7 V 1981 r. Zajścia na dworcu w Otwocku. 

12 V 1981 r. Rejestracja NSZZ Rl „Solidarność". 

13 V 1981 r. Zamach na Ojca świętego Jana Pawła II. 

15 V 1981 r. Powstało Katowickie Forum Partyjne. 

17 V 1981 r. Wiadomość o przyznaniu przez Alliance College Cambridge 
doktoratu honoris causa Lechowi Wałęsie. 

20 V 1981 r. Pięciu członków zakładowego KOWP w Kombinacie Budow-
nictwa Ogólnego „Zagłębie" w Sosnowcu rozpoczęło głodów-
kę przeciw więzieniu ludzi za poglądy polityczne. 

23 V 1981 r. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod pomnik „Jedność" w Poz-
naniu. 
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27 V 1981 r. 

27 V 1981 r. 

28 V 1981 r. 

1 VI 1981 r. 

1 VI 1981 r. 

2 VI 1981 r. 

3 VI 1981 r. 

5 VI 1981 r. 

5 VI 1981 r. 

5 VI 1981 r. 

7-8 VI 1981 r. 

9 V 1981 r. 

9 VI 1981 r. 

12 VI 1981 r. 

Człowiek z żelaza w reżyserii A. Wajdy otrzymał „Złotą 
Palmę" podczas XXXIV Festiwalu Filmowego w Cannes. Jest 
to pierwsza tak wysoka nagroda dla filmu polskiego. 

Zarejestrowany został nowy związek zawodowy rolników -
NSZZ „Solidarność Chłopska". 

O godz. 4 .40 zmarł Stefan Kardynał Wyszyński — prymas 
Polski. 

Ukazał się pierwszy numer nowego tygodnika „Solidarności", 
którego wydawcą jest Zarząd Regionu Pobrzeże w Koszalinie. 
Pismo nosi nazwę „Sierpień 80". 

Do Genewy, na Kongres Międzynarodowej Organizacji Pracy, 
wyjechała delegacja polska. Przedstawicielami „Solidarności" 
są: Lech Wałęsa, Ryszard Kalinowski i Bronisław Geremek. 

Areszt śledczy opuścił jeden z członków Konfederacji Polski 
Niepodległej - Krzysztof Bzdyl. 

Prezydium KKP wydało oświadczenie popierające inicjatywę 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - powołania Spo-
łecznego Komitetu Reformy Gospodarczej w celu opracowania 
projektu reformy na podstawie rzeczywistych mechanizmów 
szeroko pojętej samodzielności przedsiębiorstw.•> 

Obszernie relacjonowano przez wszystkie zachodnio-europej-
skie telewizje przemówienie L. Wałęsy podczas obrad Kongre-
su Międzynarodowej Organizacji Pracy. 

Z więzienia w Warszawie zwolnieni zostali: Leszek Moczulski, 
Tadeusz Jandziszak, Romuald Szeremietiew i Tadeusz 
Stański - członkowie KPN. 

Do kraju z dwutygodniową wizytą przybył Czesław Miłosz. 

Wzrost napięcia w Polsce w związku z ciągle nie wyjaśnioną 
„sprawą bydgoską", a także ogłoszonym 7 VI br. komunikatem 
o zwołaniu na dzień 9 VI zapowiadanej sesji sejmowej i posie-
dzenia XI Plenum KC PZPR (list KPZR). 

W Sądzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się rozprawa 
rejestracyjna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodo-
wego Indywidualnego Rzemiosła „Solidarność". Związek zo-
stał zarejestrowany. 

Rozpoczęło obrady XI Plenum KC PZPR. 
W KUL-u odbyło się spotkanie Czesława Miłosza z wykładow-
cami Wszechnicy Robotniczej „Solidarności" oraz przedsta-
wicielami komisji zakładowych Regionu Środkowo-Wschodnie-
go. W spotkaniu wziął udział Lech Wałęsa. 
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w wielu punktach rozbieżne z propozycjami rodzącymi się 
w „Solidarności". 

9 VII 1981 r. Czterogodzinny strajk ostrzegawczy załogi PLL „Lot", która 
dokonała wcześniej wyboru dyrektora (B. Klimaszewskiego), 
na co nie zgodziło się Ministerstwo Komunikacji. Była to 
pierwsza w Polsce akcja strajkowa w obronie samorządności 
przedsiębiorstw. 

12-13 VII 1981 r. W Lublinie odbyła się międzyregionalna konferencja n. t. „Soli-
darność" a samorząd pracowniczy. 

13 VII 1981 r. Lech Wałęsa został wybrany przewodniczącym Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność" 

14-20 VII 1981 r. IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR. 

21 VII 1981 r. Zakończyła się ostatnia (czwarta) tura rozmów między rządem 
a dokerami. Parafowano „Kartę Portowca", która obowiązuje 
od 1 III r. KKK Pracowników Portów Morskich NSZZ ..Soli-
darność" odwołała strajk zapowiedziany na 23 VII br Dodać 
należy, iż projekt „Karty Portowca" uznany został już w marcu 
przez rząd jako ostateczny. 

21 VII 1981 r. KZ ..Solidarność" w PLL „Lot" podjęła uchwałę o zawieszeniu 
zapowiadanego strajku mimo nie spełnienia postulatu. Propo-
nowany przez załogę na dyrektora przedsiębiorstwa Bolesław 
Klimaszewski obejmuje funkcję zastępcy dyrektora d/s handlo-
wych, a „Lot" ma uzyskać samodzielność ekonomiczną. 

od 25 VII 1981 r. W różnych miejscach kraju, m. in. w Łodzi, Warszawie 
i Kutnie, Kaliszu, Szczecinie trwają akcje protestacyjne 
(marsze, przejazdy samochodów itp.), strajki ostrzegawcze 
w związku z katastrofalną sytuacją żywnościową w kraju oraz 
decyzją rządową o obniżeniu racji reglamentowanego mięsa. 

27 VII 1981 r. Na ekrany kin wszedł Człowiek z żelaza A. Wajdy. 
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polska droga od socjalizmu* 

Leszek Nowak 

Postępujące wyzwalanie pracy w epoce przedsocjalistycznej 

Historia wszelkich społeczeństw |est historią walk klasowych Karol Marks btą-
dził nie w tym, lecz w tym. iż nie widział, że walki klasowe toczą się me tylko mię-
dzy wyzyskiwanymi a wyzyskiwaczami lecz także między rządzonymi a rządzący-
mi Dlatego też marksiści dzisiejsi nie widzą że czasy współczesne są widownią 
walki klasowej pomiędzy tymi którzy nie raz są wyzyskiwać uciskam a tymi 
którzy wyzyskują i uciskają naraz 

Walka między właścicielami a bezpośrednimi wytwórcam* dobr bierze się stąr! 
iż pierwsi wyzyskują drugich, czerpią więc z ich pracy więcej niż im w zamian da|ą 
Owo przywłaszczanie produktu dodatkowego przez właścicieli jest zas możliwe 
albowiem tylko oni. wyzyskiwacze, mają monopol na dysponowanie środkami 
produkcji Wzrastający coraz bardziej wyzysk doprowadza do rewolucji mas bez-
pośrednich producentów i - właściciele zmuszeni są do stopniowych ustępstw 
wszelkie inne rozwiązania okazują się jeno doraźne - mogą uśmierzyć bunt na 
czas jakiś, ale nie mogą zapobiec jego odrodzeniu Toteż stopniowo coraz większa 
liczba właścicieli przekształca swoje stosunki z pracownikami tak aby bardziej za-
interesować ich wynikami ich pracy - dopuszcza tedy do tego. by bezpośredni pro-
ducenci mieli większy niż dotąd udział w podejmowaniu decyzji produkcyjnych 
W ten sposób obok dawnych stosunków własności kształtują się nowe progresyw-
ne - bo zakładające wyższy stopień wyzwolenia pracy Zapewniają one także 
lepsze efekty produkcyjne, i z tej racji stopniowo rozpowszechniają się wypierając 
tradycyjne stosunki własności A tym samym dawna formacja spoleczno-ekono-
miczna przekształca się ewolucyjnie w nową, w której klasa progresywnych właści-
cieli staje się klasą ekonomicznie panującą Jako taka a więc jako monopolista 
w dziedzinie dysponowania środkami produkcji zwiększa wyzysk bezpośrednich 
producentów: co doprowadza do wybuchu rewolucyjnego a ten na nowo wymu-
sza zmiany w stosunkach własności wiodące do jeszcze wyższego wyzwolenia 
pracy I tak dalej 

" Przedruk za l Nowak Mity socjalizmu Cz 1 Mit odnowy Wyd ..KoreKta Poznan 198' s 2-23 
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Taki to obraz rozwoju formacji spoleczno-ekonomicznej: od fazy postępującego 
wyzysku poprzez fazę zaburzeń rewolucyjnych do fazy ewolucji stosunków włas-
ności wiodącej do następnej formacji, obowiązuje do kapitalizmu włącznie Rewo-
lucje niewolników w centrum formacji niewolniczej doprowadziły do tego. iż ko-
nieczne stało się stopniowe ich wyzwalanie i oddawanie im ziemi w użytkowanie 
doprowadziły więc one w końcowym efekcie do powolnego kształtowania się feu-
dalizmu. Rewolucje chłopów poddanych i biedoty miejskiej w centrum formacji feu-
dalnej doprowadziły do powolnej kapitalizacji stosunków własności - z feudalizmu 
ewolucyjnie wyłaniał się kapitalizm. Kolejne formacje przynosiły więc coraz wyższy 
stopień wyzwolenia pracy: chłop feudalny był bardziej wyzwolony niż niewolnik, 
a robotnik kapitalistyczny cieszy się jeszcze wyższym stopniem wyzwolenia niż 
chłop poddany. Istotnie: choć Marks nie miał racji, że kolejne formacje zapewniają 
coraz wyższy poziom sił wytwórczych, to jednak zasadnicze kryterium rozwoju 
w owych klasycznych formacjach miato charakter ekonomiczny; i sam rozwój nas-
tępował w wyniku walki klas; miał on wreszcie charakter postępowy 

Ten mechanizm przekształcania się rewolucji wyzyskiwanych w ewolucyjne 
zmiany stosunków własności skończył się jednak na kapitaliżmie - człowiek socja-
lizmu jest nieporównanie bardziej zniewolony niż kapitalistyczny robotnik. Jakoż 
od formacji kapitalistycznej działać zaczynają zupełnie odmienne prawa rozwoju 
historycznego. 

Klasy wyrastają nie tylko z monopolu na dysponowanie środkami pro-
dukcji, ale i z monopolu na dysponowanie środkami przymusu 

Nierówność socjalna między ludźmi ma bowiem nie tylko korzenie ekonomiczne, 
ale i polityczne. Bierze się ona nie tylko z niejednakowego stosunku do środków 
produkcji, ale i z niejednakowego stosunku do środków przymusu, a więc urzą-
dzeń umożliwiających represje i kontrolę ludzkich poczynań. Nie tylko więc w dzie-
dzinie gospodarki, ale i w dziedzinie polityki monopolizacja pewnego rodzaju 
środków materialnych decyduje o podziale klasowym. W tym ostatnim wypadku 
idzie o podział na klasę władców (dysponentów środkami przymusu) i na klasę 
obywateli (wszystkich pozostałych, tych zatem, którzy owymi środkami nie dyspo-
nują). Interes klasy władców polega na tym, by zwiększyć zakres i intensywność 
swej kontroli nad obywatelami, aby jak największa więc była liczba działań obywa-
telskich. które im podlegają, które tedy są w stanie w razie potrzeby wstrzymać. 
Jak wyzysk jest znamieniem własności prywatnej, niezależnej od samych bezpo-
średnich wytwórców dóbr, tak ucisk jest znamieniem władzy niezależnej od oby-
wateli. 

Władza oparta na monopolu środków przymusu jest jednak, w odróżnieniu od 
własności prywatnej opartej na monopolu środków produkcji, czynnikiem czysto 
destrukcyjnym. Właściciel, aby móc wyzyskiwać, doprowadzić musi w każdym razie 
do wytworzenia dóbr ekonomicznych, a im więcej chce zyskać, tym lepiej musi 
produkcję zorganizować. Władza nie kontrolowana przez obywateli jedynie niszczy 
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- i to niezależnie od ewentualnych dobrych intencji i szlachetnych programów jej 
nosicieli. Aby bowiem utrwalić swą kontrolę nad danym regionem praktyki spo-
łecznej, klasa dysponentów przymusem zniszczyć musi to, co stanowi rdzeń życia 
zbiorowego - autonomiczne, a więc niezależne od niej, stosunki, w jakie ludzie 
wchodzą dła realizacji celów, które z takich czy innych powodów uznają za wspól-
ne. Stosunki takie, stwarzając możliwości akcji zbiorowych obywateli, są dla wła-
dzy, wszelkiej władzy, największym zagrożeniem. Rządzi się najłatwiej i ogarnia 
się władzą najwięcej, kiedy każdy stoi sam, pozbawiony nie tylko materialnych 
środków odporu, ale i prostej solidarności innego człowieka - wobec państwowego 
molocha. Wpycha on swoje uzbrojone w pieczęci - a jak trzeba, to i w ostrzejsze 
narzędzia perswazji - agendy pomiędzy żywych ludzi, rozdzielając ich siecią biuro-
kratycznych pośredników Tak, aby jak najmniej było spraw, w których człowiek, 
porozumiawszy się z innym człowiekiem, mógł podjąć decyzję uwzględniającą 
wspólne interesy partnerów. Władza, jeśli nie jest sama kontrolowana przez równą 
jej silę materialną, niszczy żywą tkankę życia społecznego przekształcając wszel-
kie stosunki: człowiek - człowiek w stosunki: petent - państwowy moloch - petent 
W jednym tylko wypadku obywatele mogą odnieść pewną relatywną korzyść ze 
swej władzy - wtedy, kiedy występują wespół z nią w obronie przed władzą jeszcze 
gorszą, bo cudzą, taką, co do ucisku klasowego dodaje jeszcze narodowy Ale 
i w tym wypadku władza broni swych własnych klasowych interesów, swego pano-
wania nad swoimi obywatelami, choć dla zyskania poparcia tych ostatnich przybio-
rą je w szaty narodowej ideologii 

Wszelkie jednak programy ideowe, jakimi władza osłania swe działania wobec 
własnych obywateli są bez większego znaczenia i rychło przekształcają się 
w czysto ideologiczną racjonalizację jej rzeczywistych stosunków z obywatelami 
i rzeczywistej natury jej rakotwórczej działalności Nie z dobrych czy złych intencji 
bierze się destrukcyjna działalność klasy dysponentów przymusem, lecz z jej 
interesu materialnego, zawarowanego w ostatniej instancji monopolizacją decyzji 
co do celów, w jakich stosowane być mają środki represji i środki nadzoru ludzkich 
poczynań. A stopień owej destrukcyjności zależy przede wszystkim od tego, na 
jaki opór działalności klasy władców napotyka. Ten zaś zależny jest przede wszyst-
kim od tego, czy klasa obywateli, lub jej część, dysponuje jakimiś środkami ma-
terialnymi kształtowania życia społecznego, na przykład środkami produkcji lub 
środkami przekazu informacji i kształtowania postaw. Toteż z góry przewidywać 
można, że tam, gdzie w ręku władzy znajdują się tylko środki przymusu, jej destruk-
cyjność jest niższa niż tam. gdzie dodatkowo dysponuje ona środkami produkcji 
nieporównanie zaś niższa niż tam. gdzie dysponuje ona jeszcze dodatkowo środ-
kami indoktrynacji. 

Władza i własność w społeczeństwach przedsocjalistycznych 

Ograniczając się do europejskiej linii rozwoju historycznego stwierdzić można, 
że własność była rozdzielona od władzy, a obie te klasy ciemiężców nie tylko 
współdziałały, ale i rywalizowały ze sobą Interesy ich byty bowiem zawsze 
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częściowo zgodne, a częściowo konfliktowe Zgodne, albowiem wtasnośc prywatna 
mogła być chroniona przed rewolucją bezpośrednich producentów jedynie silą 
zbrojną państwa, państwo natomiast broniło się najlepiej przed rewolucją obywateli 
poprzez rozbicie ruchu obywatelskiego - usunięcie zeń najsilniejszej kategorii 
obywateli, jaką stanowią właściciele. Taka była materialna podstawa sojuszu, jaki 
obie klasy ciemiężców czasowo zawierały Ale były i materialne podstawy konfliktu 
między nimi. Oto etatyzacja życia społecznego, a w szczególności gospodarczego, 
do której żywiołowo doprowadza działalność klasy władców staje się źródłem nie-
wydolności ekonomiki, a więc uderza i w zyski właścicieli Toteż bronią oni zawsze 
autonomii gospodarki przed zachłannością aparatu państwowego, który gdyby mu 
zezwolić, przejąłby i ekonomiczne środki oddziaływania na obywateli Chronią też 
bezpośrednich wytwórców przed zbyt daleko posuniętą represywnosctą ze strony 
państwa - zniewoleni obywatele są wszak kiepskimi bezpośrednimi producentami, 
niewiele więc da się z ich pracy wyciągnąć zysków 

Wpływ klasy dysponentów przymusem w istotny sposób modyfikuje obraz rozwo-
ju społeczeństw przedsocjalistycznych W fazie pierwotnej formacji społeczno-
-ekonomicznej państwo znajduje się pod daleko idącą kontrolą ze strony własnosci 
prywatnej ta zas dla wzrostu zysków wzmaga eksploatację bezpośrednich wytwór-
ców Prowadzi to do zaburzeń rewolucyjnych. Wówczas to okazuje się. że jedynie 
państwowe siły przymusu są w stanie uchronić własność prywatną przed natych-
miastowymi koncesjami na rzecz bezpośrednich producentów Występując po stro-
nie własnosci prywatnej, a przeciwko masom, państwo staje się na równi z wyzyski-
waczami przedmiotem ich ataku Walka, którą masy toczą przybiera charakter eko-
nomiczno-polityczny a bezpośredni wytwórcy a zarazem obywatele, występują 
jako lud walczący przeciwko wyzyskowi i uciskowi zarazem przeciwstawiają się 
tedy obu klasom ciemiężców naraz Z reguły ulegają wyższej technice militarnej 
i lepszej organizacji państwowych sił przymusu Klasa właścicieli nie zezwala 
jednak - we własnym interesie - na trwałe zniewolenie mas i po pewnym okresie 
selektywnego terroru rewolucyjnego na nowo wzrastać zaczyna gotowość ludu do 
walki przeciw systemowi połączonego wyzysku gospodarczego i ucisku polityczne-
go Lud (obywatele-bezposredni producenci) ponownie burzyć się zaczyna przeciw 
złagodzonemu systemowi, choć bez skargi znosił terror porewolucyjny (T0cquevil-
le) - złagodzony system jest bowiem nadal systemem wyzysku i ucisku, ale nie pa-
raliżuje juz możliwości działania zbiorowego Następuje więc nowa fala rewolucyj-
na zakończona nową falą terroru, po czym właściciele wymuszają złagodzenie re-
presywności państwa, itd Pulsowanie rewolucji ludowych upewnia w końcu rosną-
cą liczbę właścicieli, że pomoc państwa jest jeno środkiem doraźnym i że jedynym 
trwałym rozwiązaniem jest złagodzenie stosunków własności na rzecz bezpośred-
niego producenta Tak więc po krótszym czy dłuższym okresie nawrotów rewolucyj-
nych i tak dochodzi do rozpowszechniania się takich stosunków własności, które 
zapewniają wyzsze niż dotąd wyzwolenie pracy Jednolita dotąd klasa właścicieli 
rozdwaja się na tradycyjną, utrzymującą stosunki dotychczasowe, i na progresyw-
ną, wprowadzającą nowe stosunki polegające na rezygnacji z pewnych prerogatyw 
dotychczasowych na rzecz bezpośredniego, producenta: wyższa efektywność gos-
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podarcza tych ostatnich powoduje, iż progresywny układ gospodarczy stopniowo 
wypiera układ tradycyjny 

W tej to fazie państwo zaczyna jednak odgrywać rolę trzeciej, coraz bardziej 
niezależnej od obu klas właścicieli, siły społecznej Poprzez sojusze ze słabszą 
klasą właścicieli przeciw silniejszej (a więc najpierw z progresywną przeciw trady-
cyjnej, potem na odwrót), państwo umacnia swoją pozycję w społeczeństwie i co-
raz swobodniej zaczyna realizować swój - monopolisty przymusu - interes pod-
daje życie społeczne coraz dalej idącej etatyzacji, co fatalnie oddziaływuje na 
stan gospodarki i wolności obywatelskich W końcu sprzeciw klasy obywatelskiej -
a więc łącznie (progresywnych) właścicieli i bezpośrednich producentów - dopro-
wadza do rewolucji skierowanej przeciwko klasie dysponentów przymusu W wyni-
ku tej rewolucji obywatelskiej, z reguły, państwo zostaje obalone a nowi dyspo-
nenci przymusem poddani zostają daleko idącej kontroli ze strony klasy właścicieli 
progresywnych Etatyzacja zostaje znacznie ograniczona, życie społeczne staje 
się więc znacznie bardziej niezależne od państwa które zostaje podporządkowam 
własności prywatnej. Ponieważ dzieje się to zwykle w końcowym stadium dawne 
formacji społeczno-ekonomicznej lub początkowym nowej więc pierwsza faz. 
nowej formacji - z progresywnymi stosunkami własności jako panującymi - jest za-
paścią państwa 

Tak też było w klasycznych formacjach europejskiej linii rozwoju historycznego 
Państwa-miasta w starożytności, rozdrobnienie feudalne w średniowieczu demo-
kracja burzuazyjna - to rozmaite formy kontroli własnosci prywatnej nad władzą 
Wyzwolenie władzy następowało w centrach formacji, kiedy to okazywała się ona 
nieodzownym sojusznikiem własnosci prywatnej w walce z masami bezpośrednich 
producentów. Dominować zas zaczynała w fazach końcowych formacji wykorzy-
stując rozdwojenie klasy właścicieli na dwie o rozbieznych interesach ekonomicz-
nych. Upaństwowienie życia społecznego w dobie cesarstwa rzymskiego, mo-
narchii absolutnych feudalizmu czy odbywający się obecnie proces etatyzacji kapi-
talizmu to także zjawiska tej samej miary 

Zanik walki klasy robotniczej przeciwko klasie kapitalistów prowadzi do 
socjalizmu 

W kapitalizmie wszakze naszkicowane wyżej w wielkim skrócie mechanizmy 
ulegają pewnej, daleko idącej przemianie Oto jest to jedyna formacja, w której ma 
miejsce stały postęp sił wytwórczych Umożliwia to kapitalistom zagrozonym przez 
wystąpienia robotnicze innego rodzaju ustępstwa niż te, do jakich zmuszeni byli 
przez sprzeciw mas właściciele niewolników czy feudałowie Oto nieustanny po-
stęp techniczny zapewniający wzrost wydajności pracy umożliwia im polepszenie 
warunków bytowych protestujących oddziałów klasy robotniczej - wzrost wydaj-
ności i tak pokrywa koncesje z nadwyżką. Czynie to zaś muszą, albowiem tenże 
sam rozwój sił wytwórczych prowadzi do zalewu rynku towarami, których zubożone 
masy nie byłyby po prostu w stanie kupić. Robotnicy, walcząc z wyzyskiem i zmu-
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szając poszczególnych właścicieli do ustępstw, zwiększają więc swą globalną siłę 
nabywczą jako konsumenci i umożliwiają rozwiązywanie kryzysów nadprodukcji, 
rozwiązują więc niezamierzone zapaści gospodarki, do których prowadzi potęgo-
wanie kapitalistycznego wyzysku. Dlatego to w historii kapitalizmu zbiegają się dwa 
równoległe procesy - podwyższanie stopy życiowej klasy robotniczej i łagodnienie 
kryzysów nadprodukcji do rozmiarów recesji. Skutek jest taki, że klasa robotnicza 
w wysokim stopniu zaspokaja swoje potrzeby w ramach systemu i jest skłonna co 
najwyżej do jego wewnętrznych korektur, nie do walki o jego obalenie. 

Postęp sił wytwórczych doprowadza więc do tego, iż klasa robotnicza staje się 
pierwszą klasą bezpośrednich producentów, która jest historycznie bezsilna. Nie 
tylko nie jest w stanie dokonać rewolucyjnej transformacji społeczeństwa burżua-
zyjnego w nową formację - tego nigdy żadna klasa bezpośrednich wytwórców nie 
była w stanie dokonać. Poprzednie klasy były jednak w stanie dokonać rewolucyj-
nych wstrząsów, wynikiem których musiała być stopniowa zmiana struktury 
własnościowej społeczeństwa wiodąca do wyższego wyzwolenia pracy. Klasa ro-
botnicza nie jest w stanie dokonać i tego - nie jest w stanie dokonać rewolucyjnego 
wstrząsu, który zmusiłby system do ewolucyjnych przemian w stosunkach własnoś-
ci. Toteż jeżeli kapitalizm ewoluuje, to za sprawą całkiem innych sil społecznych 
niż walka klasy robotniczej przeciwko kapitalistom. 

Albowiem wygasanie walki klas oznacza jednocześnie wygasanie żywiołowego 
mechanizmu rozwiązywania kryzysów nadprodukcji, jaki wykształcił kapitalizm 
wolnokonkurencyjny. W efekcie prowadzi to do głębokiej zapaści gospodarczej, 
z której sprzeciw klasy robotniczej nie jest już w stanie wyprowadzić, bo klasa ta 
została już wcześniej rozbrojona przez system. Wówczas dopiero pojawia się 
okazja dla interwencji państwa. Wzrost potęgi państwa (poszerzanie agend biuro-
kratycznych, militaryzacja gospodarki, itd.) doskonale nadaje się do łagodzenia 
kryzysów nadprodukcji, bo daje pracę nie tłocząc na rynek dodatkowych mas towa-
rowych. Skutkiem jest odgórna etatyzacja życia ekonomicznego - państwo zdoby-
wa coraz silniejszą pozycję w gospodarce. Coraz więcej coraz bardziej kluczowych 
decyzji makroekonomicznych zapada w aparacie państwowym i coraz bardziej 
prywatni właściciele liczyć się muszą z tym, co zadysponują ci, co zmonopolizowa-
li przymus. Obok tradycyjnych czynników produkcji - kapitału (stałego) i siły robo-
czej, coraz poważniejszą rolę odgrywać zaczyna trzeci: pozycja właściciela w apa-
racie władzy. A ponieważ „z organizacją porozumieć się może tylko organizacja" 
(Galbraith), więc następstwem odgórnej etatyzacji jest oddolna instytucjonalizacja 
życia gospodarczego. Wyrastające z gospodarki organizacje ekonomiczne coraz 
bardziej eliminują właścicieli prywatnych, których rola ogranicza się do coraz 
bardziej iluzorycznej kontroli działań biurokracji gospodarczej - to ona podejmo-
wać zaczyna coraz więcej decyzji dotyczących stosowania środków produkcji, w jej 
ręce zatem zaczyna przechodzić własność tych środków. Tzw. właściciele pry-
watni (akcjonariusze) stają się rodzajem rentierów - pobierają wynagrodzenie z ty-
tułu prawnego, formalnego prawa własności; są więc tylko właścicielami w sensie 
prawnym, nie w sensie ekonomicznym. 

Biurokracja gospodarcza nie kieruje się już zasadą maksymalizacji zysku, lecz -

2 2 

POLSKA DROGA OD SOCJALIZMU 

jak wszelka biurokracja - maksymalizuje wpływy. Jako ta biurokracja, biurokracja 
gospodarcza właśnie, maksymalizuje władzę nad życiem gospodarczym, nad za-
chowaniem konsumentów przede wszystkim. Stopniowo władza ta rośnie i w końcu 
biurokracja ta bardziej tworzy konsumenta niż dostosowuje się do jego wymagań, 
kreując sztuczne potrzeby i kontrolując coraz ściślej jego decyzje rynkowe za 
pomocą coraz bardziej wyrafinowanych metod perswazji. Zdobywa w ten sposob 
pewien kapitał czysto politycznej natury - pewną władzę nad praktyką gospodar-
czą obywateli. 

W interesie aparatu państwowego leży więc fuzja z władzą gospodarczą, i to 
samo leży w interesie władzy gospodarczej wobec pozycji państwa w podejmowa-
niu kluczowych decyzji makroekonomicznych. W rezultacie tego żywiołowego 
i stopniowego zrastania się obu wielkich struktur powstaje jedna wszechogarnia-
jąca struktura biurokratyczna przejmująca w coraz wyższym stopniu naraz dyspo-
zycję środkami produkcji i środkami przymusu. Powstaje więc w ten sposób klasa 
podwójna władców-właścicieli podporządkowujących sobie naraz państwo i gospo-
darkę. 

Klasa ta niechybnie odrzuci krępujące ją instytucje demokracji politycznej, wywo-
dzące się z czasów, kiedy to potężna klasa prywatnych kapitalistów sprawowała za 
pośrednictwem ogółu obywateli kontrolę nad władzą państwową. Demokracja bur-
żuazyjna nie jest bowiem niczym innym, jak sposobem kontroli własności prywatnej 
nad władzą realizowanym za pomocą systemu konkurencji politycznej (partie poli-
tyczne to wszak garnitury potencjalnych dysponentów przymusem), w którym kryte-
rium wyboru leży poza władzą - formalnie w rękach obywateli, a faktycznie 
w rękach najsilniejszych spośród obywateli, w rękach burżuazji. Zanik podstawy 
tego systemu kontrolnego - własności prywatnej, jej rozpłynięcie się do końca 
w sieci biurokratycznych instytucji, doprowadzi niewątpliwie do samego systemu. 
Wobec zaniku walki klasowej robotników - podtrzymywanego przez politykę 
„państwa dobrobytu" - nie ma siły społecznej zdolnej ten żywiołowy proces fuzji 
władzy i własności zahamować, a tradycje i wartości demokratyczne nie stanowią 
tu przeszkody wiele poważniejszej niż jakiekolwiek tradycje kiedykolwiek w historii. 
Nie poparte walką klasową nie są w stanie sprzeciwić się na dłuższą metę nowemu 
interesowi materialnemu - łączeniu dyspozycji środkami przymusu i środkami 
produkcji w tych samych rękach. 

Pierwszą odpowiedzią na dokonujący się w krajach dzisiejszego Zachodu pro-
ces fuzji własności i władzy były ruchy młodzieżowe drugiej połowy lat sześćdzie-
siątych, motywowane wyraźnie sprzeciwem wobec łagodnej - jeszcze - wszech-
władzy zbiurokratyzowanego systemu. Skutkiem wszakże sprzeciwu studenckiego 
było nie co innego, jak wzmocnienie systemu. Nowa Lewica dość skutecznie 
zwalczała cnoty mieszczańskie wyrosłe na gruncie klasycznego kapitalizmu, kiedy 
to władza i własność były rozdzielone. Istotnie: skłonności konsumpcyjne są zawa-
dą w nadchodzącym systemie socjalistycznym. A to samo dotyczy indywidualizmu 
czy solidarności 

W ten sposób kapitalizm ulega stopniowej totalitaryzacji, jeśli mianem totalitaryz-
mu obdarzyć społeczeństwo, w którym klasą panującą jest podwójna klasa 
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wladców-właścicieli, w którym wszakże istnieje jeszcze niezależna sfera produkcji 
duchowej: totalitarne państwo opanowało gospodarkę, nie opanowało wszakże 
środków indoktrynacji. A raczej jeszcze nie opanowało. Totalitaryzm jest stadium 
przejściowym między kapitalizmem a socjalizmem. 

Konieczność socjalizmu w Rosji: Rosja carska jako najwyżej rozwinięte 
społeczeństwo kapitalistyczne 

Obraz powyżej naszkicowany to nie tylko prognoza, czy raczej wyostrzenie tren-
dów dających już dzisiaj obserwować się w społeczeństwach kapitalistycznych Za-
chodu. To także opis tego, co stało się szereg dziesiątków lat temu w Rosji 
carskiej. 

Osobliwości rozwoju historycznego Rosji, w które nie sposób tu wchodzić1 spo-
wodowały, iż jeszcze w feudaliżmie państwo uzyskało tam dominującą pozycję 
gospodarczą. Było w szczególności największym właścicielem ziemskim, któremu 
podlegało zwykle około potowy ogółu „dusz" poddanych. Toteż zawsze było mniej 
zależne od własności prywatnej niż państwa Zachodu, a w pewnych okresach cza-
su usiłowało nawet wyeliminować klasę feudałów i zdobyć wyłączną kontrolę nad 
gospodarką. Tak było np. w czasach Iwana Groźnego, kiedy to powstała w wyniku 
rozdawnictwa ziem za służbę państwową klasa podwójna władców-właścicieli (tzw. 
„pomieszczyków") usiłowała wyeliminować klasę pojedynczą feudałów rodowych 
(bojarów). Realizacją był program „opriczniny" - wydzielenia w centrum Rosji naj-
lepszych ziem i przekazania ich sługom państwa z jednoczesnym przesiedleniem 
bojarów, dotychczasowych właścicieli tych ziem, na daleką północ i wschód. 
Efektem był kataklizm gospodarczy, a potem powstanie ludu rosyjskiego, walczą-
cego bardziej z uciskiem państwowym niż z wyzyskiem feudalnym. Wstrząs 
powstania Bołotnikowa sprowadził Rosję z drogi totalitaryzmu (połączenia włas-
ności i władzy w rękach jednej i tej samej mniejszości) na drogę rozwoju feuda-
lnego. Był to jednak feudalizm nader różny od systemów zachodnich - państwo 
wywierało tam przemożny wpływ na kształt stosunków społecznych. 

Toteż rozwój gospodarki kapitalistycznej z jej tendencją do unifikacji, centraliza-
cji i w końcu biurokratyzacji życia gospodarczego przyspieszył tylko ów proces łą-
czenia władzy i własności, który parokrotnie w dziejach Rosji wiódł już w kierunku 
totalitaryzmu. Już pod koniec XIX w. gospodarcza rola państwa rosyjskiego odpo-
wiadała mniej więcej dzisiejszemu stanowi najbardziej zetatyzowanych krajów roz-
winiętego technologicznie (a nie - „wysoko !) Zachodu: Rosja od feudalizmu 
państwowego przeszła od razu, bez pośredniczącego stadium wolnokonkurencyj-
nego, do kapitalizmu państwowego. A postępujący proces tworzenia się wielkiej 
struktury biurokratycznej, obejmującej i życie polityczne i gospodarcze kraju, rychło 
wyłaniać zaczął podwojną klasę władców-właścicieli To ona. tym razem skutecz-

1 Nieco szerzej por mój szkic Błędy Lenina, czyli o konieczności soqalizmu w Ros/i Wyd. NZS 

PP Poznań 1980. 
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nie, wprowadziła Rosję ponownie na drogę Iwana Groźnego, na drogę totalita-
ryzmu. W Rewolucji Lutowej strąciła zbyteczny już wierzchołek ukształtowanego 
systemu totalitarnego, prowadząc w następnych miesiącach dzieło łączenia włas-
ności i władzy jeszcze dalej. I jej to miejsce zajęli bolszewicy, wykorzystując opór 
mas ludowych przeciwko rządom biurokratycznych władców-właścicieli. Nie stali 
się przez to jednak niczym innym, jak nowymi wladcami-właścicielami - tak samo 
przecież dysponowali przymusem i kontrolowali gospodarkę. Ich programy i -
przynajmniej początkowo - dobre intencje nie miały, jak to zawsze, żadnego zna-
czenia społecznego, a idee, jakimi się posługiwali, rychło stały się jedynie parawa-
nem ukrywającym rzeczywistą naturę ich podwójego panowania. A wkrótce pa-
nowanie to przekształciło się w potrójne - klasa władców-właścicieli objęła również 
swą dyspozycją środki indoktrynacji, dodając do swych kwalifikacji jeszcze jedną: 
kapłana. 

Zwycięstwo socjalizmu w Rosji nie było więc przypadkiem - wbrew mitom libe-
ralistycznym i socjaldemokratycznym. Kraj ten - dzięki pozycji, jaką w jego gospo-
darce osiągnęło państwo - wyprzedził bowiem kraje technologicznie lepiej odeń 
rozwinięte pod względem szczebla rozwoju historycznego. Ten bowiem od kapita-
lizmu mierzy się nie stopniem wyzwolenia pracy (nie mówiąc już o poziomie sił wy-
twórczych), lecz wskaźnikiem wykraczającym poza sferę ekonomiki: kumulacją 
potęgi materialnej w rękach jednej i tej samej mniejszości. Inaczej mówiąc, lepiej 
rozwinięte - a więc dalej posunięte na drodze rozwoju (nie mylić z postępem) histo-
rycznego - jest takie społeczeństwo, w którym proces kumulacji podziałów klaso-
wych postąpił dalej. W ten sposób powstają społeczeństwa z klasami podwójnymi 
- totalitarne, gdzie w rękach dysponentów przymusem znajdują się również środki 
produkcji, i faszystowskie, gdzie dysponenci przymusem władają zarazem środka-
mi indoktrynacji. W pierwszych wszakże poza władztwem klasy podwójnej znajdu-
ją się środki produkcji duchowej, w drugich - środki produkcji ekonomicznej. 
W społeczeństwach socjalistycznych nic nie znajduje się poza władztwem klasy 
potrójnej, dysponującej wszystkimi środkami materialnymi naraz: przymusu, pro-
dukcji, indoktrynacji. 

W tym ruchu wiodącym od kapitalizmu poprzez totalitaryzm do socjalizmu, ruchu 
odbywającym się w materialnej (nie - „ekonomicznej" jedynie) bazie społeczeń-
stwa, Rosja carska wyprzedziła rzekomo „rozwinięty" Zachód. 

Zajmując się od lat - pisze Aleksander Sołżenicyn - badaniem życia rosyjskiego przed jego kryzy-
sem, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że istnieje niewiarygodne pozornie podobieństwo między ca-
ratem w jego ostatnich latach, i Stanami Zjednoczonymi w ich. śmiem twierdzić, również ostatnich 
latach przed wielkim załamaniem się. 

Podobieństwo tkwi nie w sferze materialnej i ekonomicznej czy w strukturze społecznej. Tkwi ono 
w psychologicznym braku umiaru i w emocjonalnej nieostrożności polityków... 

Jest to jedna z tajemnic irracjonalnej historii. Jak mogła Rosja u schyłku XIX stulecia, wciąż 
przemysłowo niedorozwinięta (...]. zrobić tak dynamiczny krok naprzód, że współczesny badacz 
rosyjski spogląda na publiczne sprawy Zachodu jako na coś dawnego, minionego? (A. Sołżenicyn. 
Pokój i przemoc. W: Przeciw niewolnictwu. Instytut Literacki Paryż s. 39). 

Otóż mogła, bo procesy współcześnie istotne rozgrywają się poza ekonomiką, 
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a fuzja własności i władzy następuje niezależnie od stopnia rozwoju techniki (jak 
świadczy o tym fakt powstania tzw. formacji azjatyckiej - czyli społeczeństw totali-
tarnych w naszym sensie). I stało się to w sposób całkowicie „racjonalny" w tym 
rozumieniu, iż Rosja wyprzedziła normalne mechanizmy rozwojowe prowadzące do 
fuzji własności i władzy. I to podobieństwo w sferze kultury klasowej po_woduje 
właśnie podobieństwa w sferze świadomości, odnotowane przez wielkiego pisarza. 
Byt (choć nie tytko ekonomiczny) określa świadomość. Dlatego tylko dzisiejszy pi-
sarz rosyjski może spoglądać na Zachód - z przodu. 

Mit komunistów 

Trudno to widoczne, albowiem myśl współczesna znajduje się pod przemożnym 
wpływem ekonomizmu Marksowskiego. To w świetle Marksowskiego materializmu 
historycznego rozwinięty przemysłowo i technologicznie Zachód przoduje w roz-
woju historycznym a socjalistyczny Wschód nadrabiać ma „wiekowe zacofanie 
przy pomocy „surowych lecz koniecznych" (jak powiada się po tej stronie Łaby) czy 
też „totalitarnych'' (jak powiada się po drugiej stronie tej rzeki) środków. Tymcza-
sem Marksowski materializm historyczny daje całkowicie opaczny obraz współ-
czesności. Każe wierzyć w rolę klasy robotniczej jako wyzwolicielki całej ludzkości, 
podczas kiedy walka klasowa robotników w późnym kapitalizmie właśnie zamiera 
Każe wierzyć w predeterminującą rolę gospodarki właśnie wtedy, kiedy gospodar-
ka ulega coraz dalej idącej etatyzacji. Marksowski materializm historyczny okazał 
się jeszcze jedną ideologią sukces swój zawdzięczającą podawaniu za istotę no-
wej, dwudziestowiecznej rzeczywistości tego co jest już tylko jej pozorem. 

Sukces marksizmu doprowadził wszakże do ukształtowania się czysto ideali-
stycznego mitu, że to komuniści zwyciężyli w Rosji i panują dziś nad ogromnymi 
połaciami świata. Jest to mit. albowiem myli on materialne źródła panowania kla-
sowego i ideologiczne frazesy, jakimi naturę tego panowania okrywają uprzywi-
lejowani. Tymczasem w Rosji zwyciężyła klasa podwojna władcow-właścicieli. 
której zdarzyło się ukryć w marksistowskiej frazeologii (najpierw, po Lutym 1917. 
w wariancie socjaldemokratycznym, potem, po Październiku tegoż roku. w warian-
cie komunistycznym) materialne źródła swej dominacji. Wkrótce też opanowali 
dziedzinę kultury duchowej, stając się - kapłanami. I tym oni są: władcami, właści-
cielami i kapłanami jednocześnie. A to. że są dodatkowo komunistami nie ma. do-
prawdy. większego znaczenia To wpływa tylko na kształt frazesów, jakimi okry 
wają prawdziwą naturę swego panowania i na treść samoułudy. w jaką sami się 
spowijają. 

System trój-panowania klasowego ideologicznie zwany socjalizmem 

W ten sposób powstało pierwsze na świecie państwo socjalistyczne. W społe-
czeństwie takim istnieje mniejszość dysponująca naraz środkami przymusu, środ-
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kami produkcji i środkami indoktrynacji oraz przygniatająca większość, która nie 
dysponuje niczym, co materialne - a więc istotne - w życiu społecznym. Owa 
mniejszość zasługuje więc nie na kuse miano „aparatu partyjnego", odciągające 
skrzętnie uwagę od materialnych źródeł jej panowania w kierunku przybrania orga-
nizacyjnego i szat ideowych, lecz na miano klasy trój-panów: władców-właścicieli-
-kapłanów. Reszta: ci, co stanowią przedmiot partyjnego ucisku, partyjnego wy-
zysku i partyjnej indoktrynacji, to klasa ludowa socjalizmu. W ten sposób kumulacja 
podziałów klasowych osiągnęła swój szczyt - trzy klasy ciemiężców zlały się 
w jedną. 

W ten sposób powstało społeczeństwo zakładające tak wielką dysproporcję sił 
między mniejszością a większością, jak nigdy wcześniej w historii. Dawni właści-
ciele wydawali jedynie decyzje w skali swej jednostki produkcyjnej. Potęga klasy 
trój-panów nawet na płaszczyźnie ekonomicznej jest nieporównanie większa -
poza tym wydają oni decyzje makroekonomiczne w skali globalnej, korzystając 
ze scentralizowanej w tym celu gospodarki państwowej. A poza tym kształtują ad-
ministracyjnie konsumpcję, decydują o tym. komu pracę dac. a komu jej odmówić, 
decydują o awansach, dostępie do poszukiwanych dóbr i usług, wczasach. Jaka 
klasa właścicieli niewolników, feudałow czy kapitalistów miała kiedykolwiek tak 
przeogromną władzę gospodarczą nad masami" A to dopiero ekonomiczna strona 
rządów rzekomej „monopartii". Poza tym zaś jest to przecież władza polityczna, 
taka przy tym, której udało się dokonać sztuki niebywałej - rozdzielić podejmowa-
nie decyzji i odpowiedzialność za nie; tę ponosi aparat państwowy, gospodarczy 
czy indoktrynacyjny, które specjalnie w tym celu zostają od partyjnego oddzielone. 
A poza tym jest to jeszcze kościół - prawdziwy kościół ze swymi mistrzami ducho-
wymi, dogmatykami i heretykami, a przede wszystkim z takimi możliwościami 
kształtowania umysłów, jakich nigdy i nigdzie żaden koscioł nie miał. Żaden 
kościół nie mial bowiem nigdy i nigdzie monopolu na prasę, radio, telewizję, film 
organizacje młodzieżowe i dziecięce, szkolnictwo, sport nawet 

I ci to ludzie, dysponujący taką potęgą materialną, o jakiej nigdy i nigdzie żadna 
mniejszość marzyć nawet nie mogła, każą sobie wierzyć, iż nie mają żadnych 
własnych interesów materialnych, a jeno cudze - interesy mas ludowych, które tego 
wszystkiego właśnie pozbawili! Bo że sami w to na ogoł wierzą - nie dziwota: 
kapitalistom także do głowy nie przychodzi, iż pozycja ich opiera się nie na „służbie 
społeczeństwu . lecz na wyzysku tegoż. Trudno zyc z przekonaniem, że jest się 
wyzyskiwaczem, a jeszcze trudniej z przekonaniem, ze ludzi się uciska, wyzyskuje 

2 Wszystko to się, oczywiście, wie. ale jakoś się do końca tego nie rozumie. Przypuszczam, że 
związane jest to z tym. iż obciążeni Marksowskim materia.izmem historycznym paradygmat my-
ślenia klasowego umiemy stosować tylko do materii ekonomicznych. Widać to także u krytyków 
socjalizmu, np. w koncepcji M. Dżilasa. wedle której choc ..nowa klasa wylania się z aparatu 
partyjnego, to konstytuuje się ona dopiero po przejęciu własności środkow produkcji, po zastąpie-
niu kapitalistów. Stąd jest ona .nową klasą właścicieli" właśnie (M. Dżilas. Nowa klasa. Związek 
Dziennikarzy R. P. Nowy Jork s. 53). Dżilas na serio więc usiłuje zastosować Marksa do socjalizmu, 
usiłuje wydobyć zen krytyczna analizę tego systemu. Marksowski materializm historyczny jest 
jednak na to za słaby. 
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i ogłupia naraz. Toteż nie ma rzeczy, w którą by trój-panowie uwierzyli mniej chęt-
nie niż w to, że są trój-panami właśnie. Ich samoświadomość jest do głębi skażo-
na faktem podstawowym socjalizmu, faktem zniewolenia ludu przez znikomą 
mniejszość. Toteż czyni ona wszystko, by fakt ten ukryć, by tumanić siebie i nas. 
Dlatego to zaadoptowali Marksowski materializm historyczny jako swą ideologię. 
On bowiem pozwala nazwać najbardziej klasowe ze społeczeństw historycznie 
znanych - bezklasowym. 

W systemie trój-panowania klasowego władza używa wszystkich dostępnych jej 
środków, aby osiągnąć to samo, do czego zmierzała jakakolwiek władza: możliwie 
pełną kontrolę nad ludem. Tyle, że takich środków nigdy żadna władza nie miała. 
Toteż ona dominuje całkowicie nad życiem społecznym, likwidując jakąkolwiek 
autonomię względnie dotąd - w społeczeństwie klasycznym o trzech rozdzielo-
nych klasach ciemiężców - izolowanych sfer praktyki społecznej. Nie tylko sfera 
życia publicznego, ale i sfera gospodarki, a także kultury staje się tu narzędziem 
w rękach trój-panów pozbawionych wreszcie ograniczeń, jakie ongi władzy narzu-
cały dwie pozostałe klasy ciemiężców. 

Kolektywizacja jest w socjalizmie po prostu likwidacją najbardziej niezależnej 
warstwy społecznej - chłopstwa posiadającego własne, z trudem podległe mani-
pulacjom agend państwowych środki utrzymania. Nie z racji ekonomicznych jest 
dokonywana, lecz z racji interesu władzy, a racje ekonomiczne władza podaje jako 
mistyfikację rzeczywistych mechanizmów nią powodujących. 

Industrializacja w socjaliźmie jest, jak kolektywizacja, środkiem podporządkowa-
nia mas ludowych. Fabryki w socjaliźmie nie tyle produkują, co wiążą jednostki 
w anonimowe zespoły robocze - tak liczne i tak zorganizowane, by wykluczyć 
możliwość odtworzenia więzi społecznych, jakie zostały w danym środowisku 
rozerwane przez fakt założenia fabryki. Powstają więc one w środowiskach od kla-
sy trój-panującej szczególnie niezależnych; stąd te „nonsensowne" lokalizacje 
wielkich hut z dala od rudy i koksu zarazem, ale za to w samym centrum tradycyj-
nych regionów wiejskich. Muszą to być wielkie zakłady - małe mogłyby restytuo-
wać autonomiczne więzi między robotnikami, a może nawet doprowadzić do „pa-
ternalistycznych" stosunków między załogą a kierownictwem, naruszając w ten 
sposób niepisaną socjalistyczną zasadę przepaści między sługami klasy trój-
-panującej a nadzorowanymi przez nich masami. Stąd ten „zadziwiający" trend do 
budowy wielkich zakładów bez jakichkolwiek racji ekonomicznych po temu. Racje 
ekonomiczne - wyjąwszy stadium późnego socjalizmu - nie są bowiem w tym 
systemie niczym godnym szczególnego zainteresowania, nie w nich bowiem wy-
raża się naczelny interes klasy trój-panującej; gospodarka musi dawać reproduk-
cję potęgi materialnej tej klasy, nie ona jednak jest przedmiotem maksymalizacji. 
Fabryki są tu nie środkami produkcji, lecz środkami zniewolenia klasy ludowej. 
Są one po to, by produkować nowe fabryki, które będą robić to samo - rozbijać 
kształtujące się wciąż na nowo więzi międzyludzkie, rzucając jednostkę w wielki 
zespół roboczy, w którym stać się ma trybikiem podporządkowanym biurokratycz-
nej machinie. Stąd ten samobójczy ekonomicznie prymat produkcji środków pro-
dukcji nad produkcją środków spożycia. A że wszystko to razem prowadzi do stałej 
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podprodukcji środków konsumpcyjnych, że rodzi trwały niedostatek, to bardzo 
jest korzystne z punktu widzenia zasadniczego interesu klasy trój-panującej - dos-
tatnio żyjący obywatel jest krnąbrnym obywatelem, wygłodzeni są dużo bardziej 
powolni władzy. 

Nie tylko sfera gospodarki staje się w socjaliźmie wyspecjalizowaną dziedziną 
panowania nad ludźmi. To samo dotyczy sfery kultury. Środki produkcji duchowej 
nie mają tu kogokolwiek do czegokolwiek przekonać - gdyby taka była ich racja 
systemowa byłyby one rzeczywiście absurdalnie czy zgoła przeciwskutecznie sto-
sowane. Tymczasem są one nadzwyczaj skuteczne - w jedynej perspektywie 
właściwej socjalizmowi, w perspektywie pogłębiania zniewolenia3 ludu. W szcze-
gólności środki masowego przekazu mają monopolem swojej drętwej mowy, możli-
wie obcej ludzkim emocjom i możliwie jawnie fałszywej, uniemożliwić kształtowanie 
się wspólnych przekonań w klasie ludowej, a więc formowanie się świadomości 
klasowej ludu. Treści kulturowe produkowane w socjaliźmie miast być wyrazem 
i środkiem więzi międzyobywatelskich, miast jednoczyć ludzi ze sobą w symbolicz-
nym przeżywaniu tego, co wspólnie doświadczone, mają być wyrazem i środ-
kiem izolacji jednostek. Dlatego każde wybitniejsze dzieło, takie więc. które jest 
przejawem i kumulacją doświadczenia jakiejś zbiorowości ludzkiej, jest niebez-
pieczne dla socjalistycznej formy dominacji człowieka nad człowiekiem. 

Rozwój socjalizmu 

Zasadniczym jednak środkiem budownictwa socjalistycznego jest terror kierowa-
ny prostą zasadą: eliminować najbardziej niezależnych. A więc, kolejno: burżuazję 
i obszarników, chłopów i rzemieślników, kościół i starą inteligencję. Dlatego to 
terror zaostrzał się tym bardziej, im bardziej system się umacniał (Sołżenicyn): 
terror w socjaliźmie nie jest narzędziem obrony przed zagrożeniem, lecz narzę-
dziem polityki społecznej, narzędziem ataku. 

Początkowo system fizycznego, ekonomicznego i duchowego ucisku napotyka 
na sprzeciw mas - następuje pierwsza faza rewolucji ludowych: wspomnijmy 
powstanie robotników i marynarzy Kronsztadtu oraz powstanie chłopskie w po-
czątku lat dwudziestych. Zanik oporu umożliwia napór - kolektywizacja i forsowna 
industrializacja rozbija autonomiczną strukturę wiejską, terror i głód desocjalizuje 
miasta, wszędzie dociera tuba zmasowanej propagandy. Dzięki łącznemu stoso-
waniu terroru i inwigilacji, kolektywizacji i likwidacji bezrobocia (tj. ludzi „luźnych", 
niezależnych od zetatyzowanej gospodarki), totalnej propagandzie i drętwocie ży-
cia kulturalnego, klasa trój-panująca osiąga jedno i to samo: włącza wszystkich 
w skoszarowane oddziały swych poddanych; oddziały te wyjaławia z odradzających 
się wciąż na nowo autonomicznych więzi społecznych w drodze nieustannego nad-

3 Idzie tu o takie rozumienie zniewolenia, iż człowiek zniewolony traci umiejętność - czy odwagę 
- do kierowania się swoją woią w podejmowaniu decyzji, przestaje więc być racjonalny. Szersze 
wyjaśnienia - por. L. Nowak. Socjalistyczny sposób panowania człowieka nad człowiekiem. 
„Poznańskie Broszury Społeczne". Zeszyt 6, Poznań 1980. 
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zoru i kontroli; stwarza stratyfikację społeczną w ramach klasy ludowej preliminują-
cą zniewolenie - im bardziej kto uległy, im łacniej skłonny jest rezygnować ze 
swego zdania i przejmować narzucone, jakkolwiek byłoby mu obce i jakkolwiek by 
się nie zmieniało, im wyższą tedy gotów jest manifestować słabość, tym większą 
robi karierę w hierarchii państwowych sług klasy trój-panującej. 

Związek Radziecki lat trzydziestych osiąga wzorcowy niemal stan socjalizmu. 
Kontrola obywateli - polityczna, gospodarcza, duchowa - jest tam niemal pełna 
i utrwalona przez zanik autentycznych stosunków międzyludzkich, nawet rodzin-
nych; denuncjujący własnego ojca Pawlik Morozow staje się autentycznym boha-
terem rozhisteryzowanej w entuzjaźmie z podświadomego strachu młodzieży ra-
dzieckiej. Wszystko, co zapewnić mogło elementarną choćby więź międzyludzką -
własne warssztaty pracy, własne instytucje czy własna tradycja myślowa - zostało 
wyeliminowane w tym najbardziej samotnym w dziejach tłumie, jaki zamieszkiwał 
ówczesne terytorium ZSRR. Zmorozowiony lud rosyjski nie był zdolny do stawienia 
jakiegokolwiek oporu. Żaden by nie był - rozbicie powiązań międzyludzkich, nieza-
leżnych od państwowego molocha, uniemożliwia jakiekolwiek działania zbiorowe, 
wyklucza więc z góry możliwość oporu mas. Szans na walkę ludu przeciw trój-pa-
nom w warunkach desocjalizacyjnej akcji prowadzonei przez system przy użyciu 
masowego terroru, planowania gospodarczego i zmasowane) propagandy, nie było 
1 być nie mogło. Istnieje pewien prog nacisku, do ktorego klasa ludowa jest w stanie 
się bronić. Po jego przekroczeniu więzi klasowe ulegają rozbiciu i podjęcie akcji 
zbiorowej przeciw uciskowi jest wykluczone - klasa zmienia się w zbiorowisko 
izolowanych jednostek, zmierzających jedynie do przetrwania. Taki stan osiągnęło 
społeczeństwo radzieckie lat trzydziestych - dzięki temu możliwe było masowe 
zniewolenie jednostek: 

Młodzi entuzjaści w upojeniu śpiewali: Ja drugoj takoj strany nie znaju. gdie tak wolno dyszet 
czelawiek, gdy ojcowie ich gnili w lagrach (A Wat Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Opr. Cz. Miłosz. T. 

2 Odnowa. Londyn s 15). 

Istotnie' jedyne, co mógł w sytuacji straszliwego ucisku uczynić lud społeczeń-
stwa radzieckiego, to - uwierzyć w socjalizm, bo było to warunkiem przeżycia. 
Wierzymy bowiem wszyscy w to. co uzasadnia nasze interesy. Najprostszym zas 
interesem każdego z nas jest zachowanie życia i wolności Nie ma więc nic z mis-
tycyzmu „rosyjskiej duszy w tym. ze matki rosyjskie, których synowie siedzieli 
w obozach, przechowywały wsrod świętości rodzinnych portret Stalina. Ta mani-
festacja wiary w socjalizm była dla nich samych dowodem na to. iz mają prawo do 
życia Wątpliwości cc do socjalizmu pojawić się mogą dopiero wtedy, kiedy socja-
listyczna forma panowania człowieka nad człowiekiem złagodnieje na tyle, ze znie-
wolony odzyskać może godność ludzką. 

System nie łagodnieje jednak z dobrej woli troj-panow. ani ze zrozumienia przez 
nich czegokolwiek, lecz z tego samego powodu, dla ktorego odbywa się wszelki 
postęp w historii - walki najbardziej uciśnionych. Wsrod najbardziej uciśnionych bo-
wiem tych, którzy znajduja sie na samym dnie pieklą społecznego, restytuują się 
bowiem najszybciej autentyczna więzy międzyludzkie wsparte o rozpoznanie, ze 
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najskuteczniejszym środkiem przetrwania jest solidarność z innymi. System utrud-
nia restytuowanie więzi poprzez periodyczne nawroty terroru, a także łączenie 
terroru z głodem - głód bardziej niż ucisk fizyczny utrwala atomizację społeczną, bo 
stale na nowo stawia jednostki w sytuacji rywali o niedostateczne środki utrzy-
mania. Koniec końców jednak tendencja do wzrostu gotowości do oporu toruje 
sobie drogę i najbardziej uciśniony oddział klasy ludowej staje się gotowy do obrony 
swych interesów wtedy już , kiedy lepiej sytuowane kategorie tej klasy tkwią jeszcze 
w pomrokach zniewolenia. 

Tak też stało się w Związku Radzieckim. System terroru oparty był na przetrzy-
mywaniu w obozach wielomilionowych mas ludzkich Obozy te były dlatego właśnie 
tak okrutne, aby pokątne wieści o tym mroziły krew w żyłach tym, co pozostali 
„na wolności"; nie były to obozy dla 10% ludności, która w nich stale przebywała, 
ale dla całej reszty, która bać się miała panicznie jeszcze dalszego pogorszenia 
swego losu (Wat). W owym sub-spcHeczeństwie najbardziej uciemiężonych zacho-
dziły wszakże nieoczekiwane dła trój-panów procesy Beznadziejność losu typo-
wego więźnia, niewiara w wydostanie się kiedykolwiek na wolność powodowały, że 
atomizacja społeczeństwa więziennego zaczynała zanikać Powoli restytuują się 
w obozach autonomiczne więzi międzyludzkie: soltdarnosc gotowość do pomocy 
bliźniemu, gotowość do oporu zbiorowego w końcu W obozach radzieckich końca 
lat czterdziestych zaczyna się kształtować to społeczeństwo obywatelskie, które tak 
skutecznie - w znacznej mierze dzięki systemowi obozow właśnie - zniszczono 
na zewnątrz nich. Mnożą się akty w więziennictwie radzieckim niespotykane -
ucieczki, bojkot a potem masowe zabójstwa szpicli, strajki W końcu dochodzi 
do powstań zbrojnych Początkowo władze radzą sobie bez większych trudności 
technicznych (np. kolumna marszowa więźniów Workuty, którzy wyzwolili swoj 
obóz i szli wyzwalać okoliczne została wystrzelana z samolotow szturmowych), ale 
wkrótce okazuje się. że problem jest natury społecznej, nie technicznej: powstania 
szerzą się, jeden oboz po drugim zaczyna przechodzic te same stadia — bierny 
opór, likwidacja szpicli, strajki... Działo się to w tym sektorze społecznym, ktorego 
jedyną racją bytu było to. by stanowić zastraszający wzorzec zniewolenia, który by! 
fundamentem socjalistycznego sposobu panowania człowieka nad człowiekiem 
(nie były to bowiem obozy nastawione na eksterminację, likwidowano w nich czło-
wieka społecznego). I ten to właśnie sektor stał się zarzewiem otwartego buntu 
Trzeba go było szybko zrównać z resztą społeczeństwa - jeszcze pokornie znie-
wolonego. 

System musiał się wiec zmieniać, iesłi nie mial ulec zniszczeniu. Musiano więc 
zmienić jego gułagowe fundamenty. Zmiańy ,v planie ideologicznym przedstawio-
no, jak zwykle, całkowicie opacznie - jakc odwrót od stalinizmu W rzeczywis-
tości był to pierwszy, podstawowy krok naprzód od socjalizmu, krok dokonany 
przez tych, którzy pierwsi, na samym dole piramidy społecznej, odzyskali godność 
ludzką, godność umożliwiającą walkę klasową. To oni uratowali klasę troj-panują-
cą przed samopożerającym ją terroiem (bo mechanizmy zniewolenia, jakie narzu-
ciła ludowi, przeniosły się i do jej wnętrza) Nie XX Zjazd uratował mieszkańców 
Gulagu lecz ich determinacja t rosnąca gotowość do walki uratowała klasę trój-pa-
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nów przed nią samą. A XX Zjazd jeno przewrotnie to usankcjonował. 
Likwidacja systemu terroru socjalnego i następstwa wyzwolenia klasy trój-pa-

nów z samoterroru zmieniły prawidłowości działania systemu. Odtąd wchodzi on 
w ruch cykliczny. Zaczyna się więc od rozluźnienia wszechogarniającej kontroli 
klasy trój-panującej. Klasa ludowa zyskuje więc pewne koncesje, a kłasa trój-pa-
nów uzyskuje w zamian spokój społeczny. Jednakże ta ostatnia jedynie na pozór 
stanowi scentralizowaną organizację o hierarchicznej strukturze. Decydującą rolę 
odgrywają w niej bowiem poczynania tych szczebli, które nakierowane są 
wprost na opanowanie klasy ludowej. Szczeble wyższe od owego, z reguty 
średniego, poziomu to jedynie nadbudowa organizacyjno-ideologiczna; 
w szczególności centralne instancje partyjne stanowią jedynie komitet za-
rządzający interesami całej klasy trój-panującej. Toteż masowe poczynania 
owych szeregowych działaczy nakierowane na poddawanie coraz dalej 
idącej kontroli działań obywatelskich tworzą żywiołowy, przez nikogo nie 
kontrolowany, ani zamierzony, ruch ku coraz dalszemu podporządkowaniu 
życia społecznego; proces totalnej kontroli jest procesem niekontrolowa-
nym. Ruch ten prowadzi do stopniowego odrabiania strat - system odzy-
skuje utracone uprzednio pozycje. Żywiołowo odrasta machina biurokra-
tyczna paraliżująca ludzką inicjatywę, chęć, a w końcu i możliwość działa-
nia społecznego. Prowadzi to, po przekroczeniu pewnego progu wrażliwo-
ści mas, do oporu. To samo, co zapewnia systemowi panowanie nad lu-
dźmi - oplątanie ich biurokratycznymi strukturami, systematyczny niedo-
statek, zakłamanie, prowadzi teraz, po przekroczeniu pewnego progu cie-
rpliwości mas, do wybuchu. A próg ten musi zostać przekroczony, bo pos-
tępująca etatyzacja życia społecznego wyrasta ze skumulowanych dążeń 
trój-panów, nad którymi nikt nie panuje. Następują wówczas zaburzenia, 
system zmuszony jest do koncesji, a więc do rozluźnienia kontroli, ale już 
wkrótce zaczyna odrabiać straty i cały proces zaczyna się od nowa. Cykle 
przebiegają wedle wzoru: napór szeregowych ogniw klasy trój-panującej -
zaburzenia ludu - koncesje tłumiące zaburzenia sił - koncesje systemu - napór, itd. 

Ten próg cierpliwości ludu ulega wszakże w kolejnych cyklach podwyższeniu -
klasa ludowa coraz łatwiej i coraz sprawniej przystępuje do walki o wyzwo-
lenie spod dominacji trój-panów, a w momentach wznosu fali walki klas 
do działania przystępują coraz to nowe kategorie tej klasy; ruch ludu staje' 
się coraz bardziej masowy. W którymś z ogniw cyklu powszechność ruchu 
nie pozwala już na stłumienie go siłą - koncesje zostają wymuszone, a nie 
darowane przez trój-panów gwoli uspokojenia ludu. Odtąd cykf socjalisty-
czny zmienia nieco rytm: napór trój-panów - zaburzenia ludu - koncesje 
systemu - napór trój-panów, itd. A co najważniejsze, odtąd klasa trój-panów 
nie jest już w stanie w okresie naporu odebrać tego, co utraciła w okresie 
zaburzeń rewolucyjnych. Od tego to cyklu przełomowego, obszar autonomii 
życia społecznego, mimo periodycznych wahań, w kolejnych cyklach ule-
ga poszerzaniu. Socjalizm ewolucyjnie zanika, a na jego miejsce kształtuje 
się nowa forma życia zbiorowego. 
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Społeczeństwo ludu 

Wyzwalanie spod socjalizmu, a więc spod dominacji klasy trój-panującej, 
polega na samoorganizacji ludu, samoorganizacji wszakże wspartej na 
własnej bazie materialnej. Krok po kroku klasa ludowa przejmuje dyspo-
nowanie środkami produkcji - najpierw poddając decyzje trój-panów kontro-
li, potem wymuszając współuczestnictwo w ich podejmowaniu, wreszcie 
pozbawiając ich całkowicie własności środków produkcji. To samo też do-
tyczy środków indoktrynacji - krok po kroku klasa ludowa przejmuje dyspo-
nowanie środkami masowego przekazu, wydawnictwami, instytucjami kul-
turalnymi. To samo wreszcie dotyczy środków przymusu, bez tego bowiem 
jakiekolwiek zdobycze na polu autonomii życia społecznego pozostaną 
zagrożone: zaczyna się od kontroli sił przymusu, kończy się na milicji 
ludowej. 

Jeśli trendy te ekstrapolować, otrzymamy obraz społeczeństwa, w którym 
rozproszona jest wszelka dyspozycja wszelkimi środkami materialnymi, 
w którym znika monopol na jakiekolwiek środki materialne - każdy może 
uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, dotyczących ich stosowania. Istnieje 
w takim społeczeństwie rzecz jasna, hierarchiczna organizacja życia zbiorowego, 
ale po raz pierwszy w historii, hierarchii organizacyjnej odpowiada nie kumulacja po-
tęgi materialnej „w górę", lecz jej rozproszenie „w dół": spod kompetencji urzędni-
ków wyjęta jest dyspozycja środkami materialnymi Zarządzanie - które zawsze 
spoczywać musi w rękach niewielkich ciał kolegialnych - oddzielone zostaje od 
władzy: zarządzają urzędnicy, władza stosowania środków materialnych jest w rę-
kach mas. W społeczeństwie tym zostaje zrealizowana odwieczna zasada samo-
organizacji mas, którą - w postaci rad czy gmin - realizowały one zawsze, kiedy ty-
lko zdołały wyzwolić się (np. w trakcie zaburzeń rewolucyjnych) spod dominacji 
swych panów: rozdział organizowania życia zbiorowego i dyspozycji środkami ma-
terialnymi. W społeczeństwie takim urzędnicy opierają się na autorytecie wynikają-
cym z okazanej sprawności organizacyjnej, a nie na groźbie przymusu. 

Jest to więc społeczeństwo prawdziwie demokratyczne, bo demokracja dotyczy 
tu nie tylko sfery politycznej, ale i ekonomicznej i kulturowej, a więc dziedzin, które 
w najbardziej demokratycznych społeczeństwach Zachodu spoczywają w rękach 
mniejszości; a i demokracja polityczna oparta jest nie na instytucjach, lecz na milicji 
ludowej, stanowiącej najlepszą gwarancję zabezpieczającą przed wyobcowaniem 
się ciał urzędniczych Jest to też społeczeństwo prawdziwie bezklasowe, bo opar-
te na jednakowym stosunku do środków produkcji ekonomicznej i na jednakowym 
stosunku do środków przymusu, a także do środków produkcji duchowej; tego typu 
społeczeństwo jest więc istotnym wzmocnieniem marksowskiego społeczeństwa 
bezklasowego. Jest to społeczeństwo, w którym zanikł monopol jakiejkolwiek 
mniejszości na środki przymusu, środki produkcji lub środki indoktrynacji. Aby znie-
sienie wszystkich tych monopoli naraz było możliwe, skupić się one musiały naraz 
w rękach jednej i tej samej grupy ludzi. 
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Osobliwość socjalizmu polskiego 

Nie sposób powiedzieć czegokolwiek bliższego o kształcie wyłaniającego się 
powoli społeczeństwa ludowego. Rzecz nie w spekulacjach, lecz w tym, czego lud 
nauczy się w praktyce nieustannych konfrontacji z trój-panami; rozważania pro-
gramowe mają sens nie jako „projekty", lecz jako rekonstrukcje tego, co masy 
w praktyce czynią, a więc jako werbalizacja ł uwyraźnienie tego, co wiedzą już 
intuicyjnie. 

Otóż konfrontacje owe zdarzają się najczęściej w naszym kraju, w naszym kraju 
najbardziej widoczny jest ów ruch cykliczny, znamienny dla późnego socjalizmu. 
Zdecydowało o tym, jak i o wszystkich pochodnych osobliwościach polskiego soc-
jalizmu, jedno tylko: opór społeczny, na jaki klasa trój-panująca napotkała. Opór 
zbrojny, opór ekonomiczny - głównie chłopstwa, opór duchowy - wsparty głównie 
na autorytecie Kościoła katolickiego. To właśnie sprawiło, iż nigdy nie doszło u nas 
do całkowitego zmorozowienia społeczeństwa. Dzięki temu w 1956 r. mogło dojść 
do znaczniejszego - niż gdzie indziej - wyzwolenia społeczeństwa z etatystycznej 
sieci, a w konsekwencji do szybszego przebiegu cyklu socjalistycznego, co z kolei 
doprowadziło do tego, że prędzej niż w innych społeczeństwach socjalistycznych 
wyłoniła się u nas opozycja demokratyczna, pełniąca rolę ideowej reprezentacji 
ludu. 

Społeczeństwo polskie - przodującym historycznie społeczeństwem na 
świecie 

Polska jest więc wskutek osobliwości swej drogi historycznej krajem, w którym 
od dawna poza kontrolą klasy trój-panów znajdują się większe niż w innych krajach 
socjalistycznych regiony życia społecznego Polska jest więc krajem, który wyprze-
dza wszystkie inne społeczeństwa socjalistyczne w odchodzeniu od tej formy życia 
społecznego, która jest - niekiedy - koniecznością dziejową, podobnie wszakże, 
jak koniecznością taką jest jej zanik. Kraj nasz znajduje się w takim stadium roz-
woju socjalizmu, w jakim Związek Radziecki będzie wówczas, kiedy podważony 
tam zostanie system kołchozowy na rzecz gospodarstw prawdziwie uspołecznio-
nych (rodzinnych lub autentycznie spółdzielczych), kiedy cerkiew uzyska autono-
mię w sprawach wiary, a inteligencja wyzwalać się będzie z oparów marksizmu-le-
ninizmu. Polska jest więc przodującym krajem socjalistycznym. A bieżące wyda-
rzenia tę pozycję naszego kraju dodatkowo wzmocniły - klasa ludowa wyłoniła 
pierwszą w dziejach socjalizmu instytucję zależną od siebie, a nie od trój-panów Uza-
sadnione wydaje się przypuszczenie, iż latem 1980 r. osiągnęliśmy ów moment 
przełomowy, od którego zaczyna się4 kumulacja autonomii klasy ludowej. 

4 Oczywiście „zaczyna się w warunkach izolowanego społeczeństwa socjalistycznego, a tak-
że przy pewnych innych uproszczeniach milcząco tu przyjętych. Referowana tu koncepcja ma cha-
rakter ideaiizacyjny (por L Nowak, Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki Warszawa 1977). z czego 
t rudno zdawać sprawę w ramach niniejszego eseju 
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Słowem, Polska jest przodującym w rozwoju historycznym krajem socjalisty-
cznym. A ponieważ - o ile szkicowany w tym tekście niemarksowski materializm 
historyczny jest trafny - socjalistyczny system trój-panowania klasowego jest nie-
uchronnym rezultatem etatyzacji kapitalizmu, więc wynika stąd, iż społeczeństwo 
nasze jest przodującym w rozwoju historycznym społeczeństwem na świecie. To, iż 
jest nam w nim nie do zniesienia, nie przeczy temu w niczym. To tylko w historio-
zoficznych bajkach dla dorosłych „później" znaczy „lepiej" („dostatniej", „demo-
kratycznej" itd.). W rzeczywistości mechanizmy społeczne wiodą do zapaści. Taką 
właśnie zapaścią jest formacja socjalistyczna. Ale już się z niej zaczynamy wydo-
bywać. I to przed innymi społeczeństwami socjalistycznymi, a także przed tym, za-
nim jakoby „wysoko rozwinięte" społeczeństwa Zachodu do niej się stoczyły. Istot-
nie: u nas najwięcej jest zalążków przyszłej formacji społecznej, którą walka klasy 
ludowej ewolucyjnie wyprowadzi z socjalizmu. 

SUPLEMENT AKTUALIZUJĄCY 

Między Sierpniem a sierpniem 

1 Co się okazało między Sierpniem a sierpniem? Jak zawsze na tym najle-
pszym ze światów okazało się że tendencjom pozytywnym towarzyszą negaty-
wne 

2 Rozpocznijmy od pierwszych Podstawowym faktem minionego roku jest 
rozbudzenie się w naszym społeczeństwie klasy ludowej, klasy potrojnych pod-
danych - poddanych państwowemu uciskowi ekonomicznemu wyzyskowi ' ofi-
cjalnej indoktrynacji Okazało się sądzę że naturalna solidarnosć ludzi znajdują-
cych się w tej samej pozycji materialnej wobec klasy tro;-panującej jest silniejsza 
od wszystkich podziałów warstwowych, kulturowych i zawodowych Dominującym 
całkowicie spontanicznym i oddolnym dążeniem mas ludzkich była tendencja do 
samózorganizowania się. zorganizowania się niezależnie od aparatu partyjnego, 
w jaki zrzeszają się trój-panowie Tendencja ta wystąpiła wsrod warstw tak roż-
nych, jak robotnicy, chłopi indywidualni, studenci, rzemieślnicy Snadz wszyscy oni 
w normalnych warunkach społeczeństwa socjalistycznego doświadczył' aż nadto 
normalnego sposobu działania tego systemu - uzależnienia od .państwa a w os-
tatniej instancji od aparatu trój-panującego w każdej dziedzinie życia publiczne-
go, w każdej dającej się pomyśleć sprawie Snadż wszystkie te kategorie są w isto-
cie oddziałami jednej klasy klasy wyzutych z kontroli nad wynikami swej pracy 
swych poczynań obywatelskich, swych działań ideowych I ta to klasa przejawiła 
swą aktywność w sposób tak powszechny i tak jednolity, jak nigdy wcześniej w hi-
storii socjalizmu Efektem tego byto powstanie „Solidarności". pierwszej w dzie-
jach tego systemu organizacji niezależnej od troj-panow 
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3 Powstanie „Solidarności" jest jednak, jak przypuszczam, efektem powsze-
chnej działalności mas nie zaś efektem tego że zyskała ona właściwą świado-
mość klasową, że zatem zyskała zrozumienie swej własnej pozycji i stosunku do 
klasy antagonistycznej do trój-panów Gdyby bowiem było już tak dobrze - kory-
guję tu swój przedwczesny, jak się okazało, optymizm wypowiedziany w jednej 
z dyskusji sprzed roku - że klasa ludowa rozpoznała już swój interes klasowy 
wówczas „Solidarność" nie byłaby taką. jaką ją znamy 

Czym bowiem jest „Solidarność" w- rzeczywistości nie w programach-?" Jest 
organizacją hierarchiczną - jedną więcej w systemie zatłoczonym hierarchiami 
Jest związkiem zawodowym a więc organizacją wyspecjalizowaną - w systemie 
w którym interes trój-panów polega właśnie na uniwersalnym podporządkowaniu 
sobie wszystkiego Jiest w ogóle,organizacją a więc zrzeszeniem ludz< nie nasta-
wionym na przejmowanie kontroli nad środkami materialnymi - w systemie którego 
istota polega na tym. że mmejszosc monopolizuje w nim wszelkie środki materia-
lnego oddziaływania na ludzi Nie o ile nie jestem w błędzie, świadoma swej sytu-
acji klasa ludowa organizacji wyspecjalizowanej i hierarchicznej budować nie po-
winna. Nie powinna tworzyć państwa w państwie, i to „państwa związkowego 
a więc słabego bo pozbawionego wszystkich niema! atrybutów państwa prawdzi-
wego Świadomy swego interesu i rzeczywistego interesu przeciwnika klasowego 
lud powinien natomiast - jeżeli się w czymś ważnym nie mylę nie tyle (słabo > 
przeciwstawiać się państwu co możliwie totalnie je ignorować Nie strajkować 
w starym przedawnionym już z uwagi na nową strukturę klasową so^ali/mu sen-
sie, lecz na co dzień przejmować kontrolę nad produkcją Nie sprzeciwiac się więc 
dyrekcji, łecz tworzyć rady pracownicze porozumienia kooperacyjne nowe zarzą-
dy koordynujące poczynania prawdziwych właścicieli - załóg pracujących Nie 
hamować grozbam' podwyżki cen ani s«ę dopominać u ^ władzy ' o przemyślane 
i powiązane z reformą podwyżki, lecz ustalać ceny przez same zakłady; czynic 
więc reformę nie czekając na światłe projekty władzy (ustalane nb przez tych 
samych ludzi którzy najpierw propagowali nam „wielki skok , a potem manewr 
gospodarczy' w ubiegłych latach) lecz po prostu gospodarując tak b> wkładane 
nakłady pracy odpowiadały zapotrzebowaniu na nią, a więc automatycznie, w dzia-
łaniach doprowadzając.do wyrównania popytu t podaży Nie wystawać w kolejkach 
pokornie oczekując aż „rzucą . lecz organizować siec dystrybucji między wsią 
i miastem N>e'postulować bez końca dopuszczenie do państwowych'' środkow 
masowego przekazu lecz przejmować pod patronat związkowy wydawnictwa nie-
zależne doprowadzając je do rangi normalnych - drukowanych i rozprowadzanych 
jak oficjalne W końcu choć me na końcu nie wysłuchiwac kornie komunikatow 
o szer7ącei s>ę pizes łępc/osci i spekulacji lecz organizować s>jaż robotniczą 
wiejską handlową chroniącą porządek przed mętami a tak naprawdę - to tworzą-
cą zaczyn milicja lodowej powszechnego z-^eszema wolnych ludzi zdecydowanych 
bronić tworzonego przez nich na co dzień nowego ładu Pewnie że w tym ładzie 
byłoby na początek sporo chaosu Ale zapewne . 'ak mmej niż było go w ciąg: 
tego roku kiedy to nowa wyspecjalizowana hierarchiczna > samoogramczająca 
sie orga^izacj- >.s ł .*. a*a bezskutecznie wy-prosc czy wygrozic n ieco więre; pr 
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rządku w tym totalnym bałaganie jaki ogarnął nasz kraj 
4 Nie była zas w stanie bo chaosu me można znieść apelując do tych dla któ-

rych jest on akurat w danej sytuacji klasowej korzystny Cała szansa klasy troj-pa-
nującej jest jedna tylko że zmęczenie niedostatkiem i niepewność jutra zabije 
w masach zdolność samoorganizacji, którą objawiły co prawda w mało efektywnej 
formie, ale jednak objawiły na skalę prawdziwie powszechną jednocząc Się ponad 
wszelkimi wewnętrznymi podziałami Jedna tylko rzecz była naprawdę wykluczo-
na dla naszych troj-panow by masy ludowe potrafiły dwie rzec?y na raz - unie-
zależnić się i w tej niezależności wytrwać. Klasa troj-panująca, świadomie czy 
nieświadomie działa tak aby masy za niezależność zapłaciły koszmarem nędzy 
Nie może wam być na raz wolno i dostatnio - taki glos dobywa się z działań na-
szych trój-panów A może i me tylko naszych Bo przecież to, co się u nas dzieje 
jest dla klas trój-panujących ościennych krajów zapowiedzią tego co ich wcześ-
niej czy później czeka A więc i om mają interes w tym abyśmy wolność naszą 
utopili w kryzysie gospodarczym, aby ludzie, którzy uzyskali niezależność prze-
konali się na własnej skórze że jeść w socjalizmie można tylko z ręki urzędnika 
powolnego trój-panu. 

5 Tak więc owa wyspecjalizowana hierarchiczna i samoograniczająca się or-
ganizacja okazała się już - jeśli nie jestem w błędzie - nieskuteczna: zdziałała 
wiele ,me zmieniła jednak podstaw systemu Coż wobec tego dalej7 Dalej jak 
przypuszczam, będziemy mieli następstwa tego. iż „Solidarność" jest tym, czym 
jest Grożą jej bowiem dwa niebezpieczeństwa degenerącja biurokratyczna i de 
generacja polityczna 

Pierwsze polega na tym że masy zmęczone presją ekonomiczną klasy trój-pa-
nującej wytracają aktywność społeczną i na nowo, jak przed Sierpniem, życie mas 
ludzkich zaczyna ograniczać się do spraw rodzinnych Wówczas pozostaje nad 
nimi piramida organizacyjna, która zaczyna żyć własnym życiem właściwym 
wszelkiej komunistycznej demokratycznej kościelnej czy związkowej hierarchii 
władzy. Gorsi idą w gorę, lepsi w dół - do opuszczenia hierarchii związkowej włą-
cznie Ideowi działacze związkowi których tak wielu ujawniło się w ciągu tego ro 
ku wcześniej czy później wypadają z gry. a miejsca ich zajmują ci, dla których 
działalność związkowa staje się jedynie środkiem dla mnożenia wpływów A ci nie 
będą mieli innego wyjścia, jak pójść na współpracę z trój-panami „Solidarność" 
skończy jako nowy CRZZ 

Możliwe jest wszakże i inne wyjście Oto istnieją już w naszym kraju pewne elity 
polityczne. Gdyby zdarzyło się że opanują one „Solidarność . wówczas Związek 
stałby się po prostu partią wałczącą o władzę Poł biedy gdyby przegraT wtedy 
wróciłoby do stanu dla socjalizmu normalnego z tym wszakże korzystnym dla na-
szej przyszłości elementem ze lud nauczyłby się iż błąd jego pierworodny Sier 
pniowy polegał na tym. ze stworzył jedną więcej hierarchiczną wyspecjalizowaną 
samoogra^czającą s>ę organizację więce; - w systemie który umie sobie takie 
organizacje podporządkowywać Gorzej gdyby Związek tę walkę poetyczną wygrał 
Nie tylko ze wzgłęc.; -'a niebezpieczeństwo interwencji dzisiejszego św Przymie-
rza Także z powodow wewnętrznych Oto lud w euforii triumfu nie zwróciłby uwa-
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gi na to, że powtórzyła się Rewolucja Październikowa I że wszystko zaczyna się od 
początku: nowa elita polityczna przekształciła się w klasę władców, która zaczyna 
tak samo eliminować dzisiejszych opozycjonistów, jak ongi powstająca klasa zwy-
cięzców eliminowała ideowych komunistów; a nowa klasa władców istnieje wszak 
w społeczeństwie, w którym wszystkie nici wiodą do władzy - i gospodarcze' i in-
doktrynacyjne; toteż szybko rozpoczęłoby się zbieranie nici przerwanych i praco-
wite supłanie nowych; aż do odtworzenia systemu trój-panowania klasowego na 
nowo. Słowem, zwycięstwo ludu oznaczałoby zwycięstwo nowej klasy trój-panu-
jącej, tyle że firmującej się inymi niż bolszewickie sztandarami socjo-, nacjona-
Ino- czy chrześcijańsko-demokratycznymi. Doprawdy lepiej, by w razie, nie daj 
Boże, konfrontacji politycznej zwyciężyli komunistyczni trój-panowie Ci przynaj-
mniej ledwo trzymają się w swojej skórze. 

6 Czy jest droga pośrednia między tymi dwoma niebezpieczeństwami, pomię-
dzy degeneracją biurokratyczną, która grozi, że następna fala sprzeciwu mas 
skieruje się m in przeciwko „Solidarności", a degeneracją polityczną, która w naj-
lepszym wypadku doprowadzić może do likwidacji niezależnej instytucji ludu' Jest, 
oczywiście, droga opanowywania biurokratyzacji m in za pomocą pilnego prze-
strzegania demokracji wewnątrzzwiązkowej Wszystko to może jednak, jak mi się 
zdaje, jedynie przedłużyć stan obecny jedynie odwlec to, co prędzej czy później 
nadejść musi: postępujące rozczarowanie mas, co pozbawi „Solidarność" jedynej 
realnej siły, na której się wspiera 

Szansę rzeczywistą może dać jedynie radykalna zmiana programu i charakteru 
Solidarności", świadome przekształcenie się w ruch klasowy zorientowany nie 

tylko na obronę interesów pracowniczych i nie na przejęcie władzy, lecz na zor-
ganizowanie życia społecznego poza państwem, i nie tylko życia publicznego 
(politycznego), ale i ekonomicznego oraz kulturowego 

7. Jakim cudem jednak taka zmiana, tak radykalna, charakteru „Solidarności" 
miałaby nastąpić9 

Co prawda - jeśli nie jestem w błędzie - w całkiem ostatnim okresie coś się 
w tym dość przygnębiającym obrazie, jaki naszkicowałem, zaczyna zmieniać oto 
powstaje ruch samorządowy „Solidarność" rezygnuje z formuły związkowej na 
rzecz formuły ruchu społecznego, pojawiają się programy budowy oddolnego spo-
łeczeństwa samorządowego na nowo nawiązujące do zapomnianych nieco da-
wnych, a pięknych idei samoorganizacji społecznej 

Jako ktoś. kto się wychował na marksizmie nie wierzę w przypadkowość roz-
powszechniania się idei czy programów Coś musi się dziać takiego w bazie świa-
ta społecznego w jakim żyjemy, co powoduje że formuła hierarchicznej wyspe-
cjalizowanej i samoograniczającej się „Solidarności" przestaje wystarczać 

I znajduję, jak sądzę ten czynnik - jest to nacisk mas na „Solidarność" To 
masy same, grożąc spontanicznym protestem, radykalizują działaczy „Solidarno-
ści", zmuszając ich do tego by stanęli na ich czele Masy nie czynią jednak tego 
wiedzione jakimś „instynktem klasowym" - była już mowa o tym, że obecny po-
ziom świadomości mas pozwała jedynie na utworzenie niezależnych związków 
zawodowych, nic więcej. Do kolejnej ofensywy zmusza natomiast masy sytuacja 
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gospodarcza Paraliż gospodarczy systemu działa bowiem inaczej, jeżeli postę-
puje wolno - wtedy paraliżuje także aktywność społeczną mas Jeśli natomiast 
zaczyna on postępować szybko, wówczas działa akurat przeciwnie - aktywizuje 
ludzi, skłaniając do przejmowania spraw w swoje ręce W stanie beznadziei go-
spodarczej ludzie skłonni są oddać sprawy w ręce władzy tym bardziej jeśli mami. 
poddając wygodne samousprawiedliwienia dla gasnącej aktywności społecznej. 
Kiedy jednak katastrofa zaczyna się zbliżać wielkimi krokami wtedy ludzie mają 
raczej skłonność ufać tylko swoim rękom 

Przypuszczam, że paraliż gospodarczy systemu został wywołany działaniami 
- świadomymi czy nie - klasy trój-panów zagrożonej w swej władzy nawałnicą lu-
dową z lata, jesieni i zimy Przypuszczam też, że wymknął się jej i że postępuje 
w tempie, które może się okazać za szybkie z punktu widzenia uświadomionych 
czy nie interesów tej klasy Mam nadzieję, że tempo to nie będzie tak katastro-
falne, żeby zagroziło nam dezintegracją wszelkich więzi społecznych, ale mam 
również nadzieję, że będzie ono na tyle ostre, że przekreśli uświadomione czy 
nie, rachuby trój-panów na utopienie aktywności mas w grzęzawisku beznadziei 
Słowem, szansą naszą szansą na to, że „Solidarność" radykalnie zmieni swoj 
charakter i że ze związku zawodowego • rzekształci się w zalążki nowego typu wię-
zi społecznej, więzi pozwalającej ludcv„i na opanowanie tych środków material-
nych, które go dotąd jeno niewoliły, szansą taką okaże się być może ten sam 
czynnik, który dotąd działał demobilizująco na masy i na którym oparta była stra-
tegia nawrotu do systemu trój-panowania, myląco zwana strategią „socjalistycznej 
odnowy" kryzys gospodarczy Ale żeby szansę tę wykorzystać, ludzie stanowiący 
„Solidarność" zrezygnować muszą z nadziei na porozumienie się z władzą i z po-
kus politycznej walki z nią na raz Zrozumieć zaś muszą, że z państwem walczy 
się tak, jak z pasożytem: budując nowe, nie skażone społeczeństwo Jeden jest 
tylko sposób walki z trój-panami odwrócić się do nich plecami I robić swoje 



Myśli o sensie i roli „Solidarności" 

Elżbieta Wolicka 

Nie nabraliśmy jeszcze dystansu do zdarzeń i przemian, które aktualna publicy-
styka określa już mianem historycznych. Skazani na pospieszność działania, nagle-
ni koniecznością stwarzania faktów, nie mamy czasu, aby należycie obliczać 
i oceniać wtasne reakcje na powtarzającą się wciąż od sierpnia 80 sytuację na-
pięcia, próby sil i próby cierpliwości. Mnożą się sprawy doraźne, wymagające na-
tychmiastowej interwencji i szybkiego rozwiązania. 

Ogarnięci nagłym przyspieszeniem naszych dziejów dostrzegamy jednak ich wy-
miar uniwersalny - w skali narodu, a być może w jeszcze szerszej skali. Odczuwa-
my także - w różnym z pewnością stopniu i w różnej mierze - własny brak przygo-
towania, przydający ciężaru odpowiedzialności, którą przyszło nam dźwigać wspól-
nie wobec ogromnego i jakże skomplikowanego zadania. Można by je ogólnie 
określić jako próbę rekonstrukcji nowej rzeczywistości społecznej, którą chcemy 
i musimy stworzyć. W tym wspólnym zrywie przebudzonej świadomości i woli 
szukamy także pewnych punktów oparcia dla samookreślenia ruchu, któremu na 
imię „Solidarność". 

Liczne wypowiedzi intelektualistów, a także „zwykłych" działaczy, czy choćby 
sympatyków nowej wspólnoty ludzi pracy w Polsce zmierzają właśnie do takiego 
samookreślenia po to, aby zdobyć konieczną perspektywę - zakorzenioną w tra-
dycji i wymierzoną w przyszłość. Bez takiej perspektywy - czujemy to tym dotkliwiej 
im bardziej angażuje nas pełna napięć teraźniejszość-grozi nam chaos i dezorien-
tacja, zdominowanie przez cele partykularne i doraźne osiągnięcia, zatarcie 
celów długofalowych i zadań ogólniejszych, zakrojonych na dtugi i stopniowy pro-
ces ich realizacji. 

Nie chodzi tu jednak o jakiś jednoznaczny program myślenia i działania, który by 
ustawiał „Solidarność" w określonych schematach ideologicznych - do takich pro-
gramów i schematów mamy zresztą instynktowną już niemal awersję i brak za-
ufania. Chodzi po prostu o to, co dla nas - jako mniej lub bardziej aktywnie i efe-
ktywnie działających członków niezależnego samorządnego związku pracowni-
ków - kryje się pod tą nazwą-haslem, która zdążyła już od kilku miesięcy wytwo-
rzyć wokół siebie swoisty klimat skojarzeń i emocji. Tym klimatem zaczęliśmy od 
sierpnia '80 oddychać. 
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Napis: „Solidarność". Na widok zwartych, na podobieństwo nieporządnego, 
napierającego pochodu, czerwonych liter na białym tle z osadzoną wśród nich 
biało-czerwoną chorągiewką, czujemy i rozumiemy, że w haśle tym zawarty jest 
potężny ładunek sensu, który odkryliśmy i ku któremu zmierzamy. „Solidarność" 
jako przesłanka, punkt wyjścia, i jako wielkie zadanie ruchu. „Solidarność" jako 
ruch, a nie stan rzeczy, kształt gotowy i stały. Ta nazwa, będąc zarazem hasłem, 
wyznacza bowiem k i e r u n e k d z i a ł a n i a , a więc tworzenia, zmian, przewar-
tościowań. To chyba przede wszystkim chcemy rozumieć coraz jaśniej, szukając 
samookreśłenia w drodze ku nowemu. Nie sposób jednak wyczerpać od razu 
wszystkich treści składających się na ten symboliczny znak, pod którym nasz 
Związek występuje. 

Myślę, że ten ruch przemian dotyczy przede wszystkim nas samych. Zwraca na 
to uwagę ks. J. Tischner w swoim cyklu rozważań etycznych. Tworzymy „Solidar-
ność" stając się jej podmiotem - ze wszystkimi konsekwencjami, jakie to za sobą 
pociąga w naszym życiu osobistym i społecznym. Dlatego mówiąc o samookreśle-
niu ruchu, który powstał ze zrywu polskich robotników, a wkrótce potem ogarnął 
inne grupy społeczne: inteligencję, rolników, młodzież, trzeba przede wszystkim 
wziąć pod uwagę to, co stanowi wewnętrzną więź łączącą partnerów w „procesie 
odnowy", a zatem jego p r z e s ł a n k i p o d m i o t o w e . 

Pierwszą przesłanką, która stanowi zarazem najistotniejszy czynnik wyróżnia-
jący ruch solidarnościowy spośród innych, zarówno współcześnie znanych, jak 
i zanotowanych przez historię, jest świadomie założony p l u r a l i z m . Wyraża 
się on w samej strukturze organizacyjnej Związku, który za zasadę zrzeszania się 
swych członków przyjął klucz regionalny. Łącząc pracowników różnych grup zawo-
dowych, przekreśla w ten sposób podziały „klasowe" - ignoruje pojęcie klasowości 
jako takiej. 

Pluralizm „Solidarności" oznacza również otwartość Związku na różne inspiracje 
ideowo-społeczne, czerpane z polskiej tradycji ruchów narodowych, socjalistycz-
nych, liberalnych, a także chrześcijańskich. Ta zasada pluralizmu nie może jednak 
pociągać za sobą jakiejś unifikacji czynników współtworzących społeczne „ciało" 
Związku. Przeciwnie, ma im zapewniać prawo do własnej odrębności i własnego 
głosu w społecznym dialogu. „Solidarność" staje się coraz wyraźniej f o r u m takie-
go d i a I o g u, na który wszyscy czekaliśmy od lat i którego brak Stał się przyczyną 
głębokich schorzeń i anomalii w życiu narodu. 

Jednym z podstawowych źródeł kryzysu, jaki obecnie przeżywamy, były podziały 
i antagonizmy społeczne, tendencyjnie zresztą podsycane według starej i spraw-
dzonej zasady. „divide et impera" Jest rzeczą niewygasłego instynktu samozacho-
wawczego, że naród nasz na ten proces postępującej samodestrukcji zareagował 
tym właśnie - trafiającym w samo sedno zagrożenia - hasłem i czynem: „Solidar-
ność". 

Nie wystarczy jednak jednorazowy odruch protestu. Sprawa ta stawia przed nami 
wysokie wymagania, którym musimy sprostać - wymagania otwartości, tolerancji i 
wysiłku rzetelnego zrozumienia oraz respektowania różnic światopoglą-
dowych, odmienności formacji środowiskowych i kulturalnych, potrzeb i interesów 
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zarówno większości, jak i mniejszości społecznych. Nie jest to zadanie łatwe, 
a jego realizacja nie może przebiegać gładko i bezkonfliktowo. Mamy w swojej tra-
dycji liczne i krzepiące przykłady tolerancji i szerokości spojrzenia, poświad-
czające naszą zdolność porozumienia i współpracy w ramach różnorodności na-
rodowej, politycznej, społecznej i kulturalnej. Mamy jednak również przykłady 
obskurantyzmu, przesądów i dyskryminacji, zacietrzewienia i kłótni, podważają-
cych te więzi, których zachowanie było i jest po prostu sprawą naszego przetrwa-
nia. 

„Solidarność" musi nas kierować w stronę wierności tym tradycjom, które za-
pewniają nam przetrwanie. Myślę, że pomimo trudności i dających o sobie znać 
konfliktów, płynących z odmienności poglądów i przekonań, szansę pluralizmu, 
czyli „jedności w wielości", ruch noszący nazwę „Solidarność" może wygrać. 

Drugą przesłanką, na której Związek opiera swoje działania i która wyznacza 
jego cele jest „ochrona praw, godności i interesów pracowników". Zgodnie z tym 
sformułowaniem Statutu naszą podmiotowość w „Solidarności" określa s t o s u -
n e k do c z ł o w i e k a i do p r a c y . Doświadczenia lat ubiegłych osadziły się 
w nas poczuciem poniżenia godności zarówno człowieka, jak i jego pracy. Człowie-
kowi odebrano swobodę wypowiadania swych poglądów i możliwość wpływu na 
kształt wspólnego życia, wywłaszczając go z owoców pracy i godziwej za nią 
satysfakcji materialnej i moralnej. Pozbawiono go w dużym stopniu prawa do 
pełnego uczestniczenia w kulturze, oderwano od historycznych korzeni, ograniczo-
no swobodę twórczości i skazano na bierną konsumpcję spreparowanej papki 
informacji i kulturalnej tandety. Pracy odebrano rangę odpowiedzialnego, współ-
autorskiego działania w imię jasno określonych ludzkich wartości, na miarę rze-
czywistych potrzeb i aspiracji pracowników. Godność pracy zastąpiono anonimową 
„produkcją", której cele umieszczono w abstrakcyjnej sferze interesów zcentra-
lizowanych, działających według mechanizmów odgórnego planowania insty-
tucji. O skutkach tego procesu dehumanizacji pracy przekonywująco wypowiadają 
się fachowcy: ekonomiści i socjologowie. Najbardziej spektakularnym symptomem 
demoralizacji w tej dziedzinie jest społeczna plaga pijaństwa, która stała się po-
ważnym zagrożeniem - już nawet biologicznym - narodu. 

Jak długiego czasu i jak wielkiego wysiłku nas wszystkich będzie wymagała 
sprawa odnowienia szacunku dla pracy i odbudowania podmiotowości człowieka 
pracy? - na to pytanie najtrudniej chyba odpowiedzieć. Wymagać to będzie głę-
bokiej zmiany świadomości i postawy każdego pracownika. Bez wątpienia, ogrom-
ne znaczenie ma tutaj reforma zewnętrzna, generalna reorganizacja systemu pla-
nowania, zarządzania i praktycznego realizowania zadań produkcyjnych, zmie-
rzająca do proporcjonalnego rozłożenia współodpowiedzialności pracowników 
na miarę danej im możliwości współdecydowania. 

Pisano już wielokrotnie o tym, że postulowana i w pewnym stopniu już podjęta 
reforma ekonomiczno-społeczna nie jest natychmiastowym remedium na obecny 
kryzys. Jest ona natomiast z pewnością próbą dojrzałości społecznej dla ludzi 
pracy w Polsce. Przezwyciężenie kryzysu wymaga bowiem działań długofalowych, 
które nie od razu okażą się efektywne. Wymaga jednak przede wszystkim reformy 
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samego człowieka-podmiotu pracy, takiej reformy, która pozwoli pokonać degra-
dację pracy płynącą z lekceważącego, dewastującego ludzki wysiłek indywidualny, 
i zbiorowy, stosunku do pracy, plagę marnotrawstwa, korupcji, kradzieży, kumo-
terstwa, abnegacji. Powodzenie reformy zależy w dużej mierze od tego, czy 
potrafimy - wszyscy razem i każdy z osobna - nauczyć się szanować wspólne do-
bro, rzetelnie pracować, nie tylko po to, aby „wyjść na swoje", kierując się własny-
mi, partykularnymi interesami, ale włączając swój trud w zbiorowy wysiłek grupy 
zawodowej, zespołu, załogi przedsiębiorstwa, całego narodu. Prawdą jest, że 
nauczyć się współpracować możemy tylko wówczas, gdy umożliwi się nam realny 
współudział w planowaniu i strategii, w organizowaniu pracy i w korzystaniu z jej 
wytworów. Potrzebna jest nam jednak również postawa zaangażowania bezinte-
resownego, postawa służby, która rezygnuje z natychmiastowej gratyfikacji 
i bezpośredniej opłacalności włożonego wysiłku, cierpliwości i wytrwałości w prze-
zwyciężaniu trudności i pokonywaniu oporów zewnętrznych, osobistej inicjatywy 
i odwagi. Jest to, być może, najtrudniejsza, najbardziej niewdzięczna i najmniej 
popularna strona roszczeń ideowych „Solidarności". 

Trzecią wreszcie przesłanką, którą widzę niejako u korzenia ruchu „Solidar-
ność" jest sam sposób - metoda - manifestowania swych aspiracji i dążeń. Jest 
to niewątpliwie metoda nacisku, domagania się realizacji tych uprawnień, których 
nam odmawiano, a także protestu wobec nadużyć władzy, przeciwko krzywdzie 
i łamaniu prawa. Jest to jednocześnie m e t o d a n i e o d w o ł u j ą c a s i ę do 
s i ł y innej niż siła dającej się obiektywnie zaświadczyć słuszności oraz siła soli-
darnej wspólnoty. Polski ruch społeczny, który przybrał kształt niezależnego 
samorządnego związku pracowników nosi więc na sobie znamiona „non violence 
active". Jego źródła odnajdujemy w tzw. doktrynie Gandhiego, a także pewnego 
odłamu syndykalistów chrześcijańskich, działających głównie we Francji (Jean 
Goss). O ile środki działania musimy wypracowywać na miarę realiów sytuacji, 
w jakiej żyjemy, o tyle idee „non violence active" wydają się szczególnie bliskie 
„Solidarności", włączając nasz ruch w nurt bardziej uniwersalny, z zachowaniem 
„polskiej specyfiki" i polskiej tradycji. Istotą tego ruchu jest protest przeciwko 
sile przemocy nie uciekający się do użycia analogicznej siły. Kwestia metody dzia-
łania urasta tu więc do rangi zasady ideowej - „Solidarność" opiera się przede 
wśzystkim na sile solidarności. 

Myślę, że dzięki temu, zwłaszcza w świetle warunków narzuconych nam przez 
geopolitykę, „Solidarność" wnosi coś bardzo doniosłego do dorobku europejskiego 
- gdy chodzi o genezę - humanizmu. Opowiadając się po stronie wartości uniwer-
salnych, tak bardzo zagrożonych w naszej kulturze przez totalitaryzm, płytki 
pragmatyzm, moralny relatywizm, staje się czynem-symbolem. Jego wymowa 
jest nie mniej dobitna niż hasło; „za wolność naszą i waszą", którym ozdabialiśmy 
w XIX w. nasze sztandary. Do hasła tego zresztą Związek dobitnie nawiązuje -
w innych okolicznościach historycznych, ale wobec podobnych zagrożeń. 

Mam nadzieję, że zarysowanie takich perspektyw dla „Solidarności" nie jest 
megalomanią, ale poszukiwaniem samookreślenia naszego ruchu nie w izolacji, 
lecz w szerokim kontekście geograficznym, kulturalnym i dziejowym. Wraz ze 
świadomością tych powiązań rośnie także nasza odpowiedzialność. Dopiero 
jednak taką świadomością i odpowiedzialnością możemy w pełni uwierzytelnić 
naszą o b e c n o ś ć - tutaj i teraz - oraz naszą n a d z j e j ę na przyszłość w świe-
cie, dla którego nasze obecne doświadczenia i zmagania mogą stać się warto-
ścią trwałą. 

4 4 

Sonety patetyczne 

Krzysztof Paczuski 

I 

Dobre oczy za kratą świętych zmarszczek Twych. Matko, 
osadzone głęboko, nie zakrzyczą łez łzami. 
Twój policzek pocięty pogańskimi szablami 
bluźnierstw, rdzą się zakrwawił całowany tak rzadko. 

Słodkie mleko, odjęte od zgłodniałych ust dziatkom, 
krwią pachnące znów parzy przełyk, krtań niemą rani 
Głos Twój w brzmienia połowie jak hejnału dźwięk zamilkł 
Patrzysz Żywa - Umarła: odejdź synu. Tak, Matko. 

Już odchodzę. Naprawdę nigdy mnie tu nie było. 
Przecież moja kołyska jest jak sen mój nie moja. 
Kiedyś nocą powrócę. Co się tu wydarzyło? 

Matko, powiedz, te zgliszcza to jest dom mój, to Troja 
z pustym na ścianie miejscem w kształcie krzyża: chroń miłość, 
i nienawiść ukryte w dwóch ojcowskich pokojach. 

KRZYSZTOF PACZUSKI - ur. w 1956 r . jest studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydal dwa 
tomy wierszy: ..Polonez z róża w gardle" i zbiór sonetow erotycznych. Prezentowany cykl ..Sonetów patetycz-
nych" powstał w 2 polowie 1979 r. (Red ). 
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II 

Lauro moja, Justyno, Mario, Beatrycze, 
ty, której dłonie gładkie, gdy w pieszczotę wierzą, 
a szorstkie, gdy je nocą składasz do pacierza, 
uchyl ode mnie, uchyl ten kielich goryczy. 

Ty, która w snu kajdanach zrywasz się i krzyczysz, 
która, gdy muszę odejść, Matce mnie powierzasz, 
nie płacz, nie płacz, bądź twarda, powiedz, źe ci nie żal 
ranę ust strach zabliźni uśmiechem zwodniczym. 

Nie płacz, lecz tym co przyjdą napluj w twarz. A potem 
podrzyj na sobie suknię i połóż się w grobie. 
Niech zobaczą twe piersi uwalane błotem. 

Własną ręką ich ciosy sama zadaj sobie, 
a dzieci swe konając nazywaj pomiotem. 
Bądź podobna do tamtych, dawno zmarłych kobiet. 

III 

Tyś mi tym, czym dla starca w starości kołyska, 
w której wiek niemowlęcy przekołysał we śnie. 
Słodkie drzewo, co kiedyś tak tuliło jak śnieg, 
dziś pożółkło, stwardniało - pełne dziur po pociskach. 

Tyś mi tym, czym dla kwiatu słońce, które błyska 
w mroku. Księżycem zgięte, ppłamane we mgle. 
Cieple za dnia i w tęczę rozszczepione na szkle, 
nocą z zimna wskrzeszane w obozowych ogniskach. 

Tyś mi tym, czym dźwięk hymnu na grzebieniu grany, 
obcy, jakby w kościele ktoś przeciągle gwizdnął, 
albo jakbym pod wodą usłyszał organy. 

Tyś dzieciństwem o skroniach zsypanych siwizną, 
młodością zakłamaną, wiekiem klęsk zesłanych. 
Tyś snem, dumą, wstydem i płaczem Ojczyzno! 
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IV 

Co dzień rano nas wzywa przed oblicze śledczego 
słońca knut. Dzisiaj znowu nie zdradzimy przyjaciół. 
Ktoś nie traci nadziei, ktoś z nas dawno już stracił. 
Ktoś pogodził się z losem, ktoś wciąż pyta: dlaczego? 

W nocy kolbą księżyca w otchłań snu kamiennego 
pchnięci, zamiast się modlić spowiadamy swych braci. 
Ktoś przelicza srebrniki, które strach mu wypłacił 
Ktoś się śmieje, ktoś płacze, ktoś urąga kolegom. 

Tyś nam śmierci, najbliższa - badasz puls, grzejesz stopy 
i do czoła nam zimne ostrze kosy przykładasz. 
Jaką ulgę przynosi bezbołesny twój dotyk. 

Jaki spokój, gdy wokół świat drży cały w posadach, 
kiedy w oczach trzepocze transparentów pstry motyl, 
a papuga o lepszym jutrze wciąż opowiada. 

V 

Ten dom nasz nie ma okien, nie ma piwnic, dachu, 
nie ma drzwi, pieca nie ma, ani żadnych mebli. 
Podłogą święta ziemia, sufit diabli zjedli, 
miast jednej ściany wschód jest, a miast drugiej zachód. 

Miast trzeciej strzępek morza zatracony w piachu, 
gdzie fal spienionych można nasłuchać się bredni. 
Miast czwartej wyszczerbiona od żelaznych knebli 
szczęka Tatr, porośnięta czarną brodą lasów. 

Nie ma w tym domu także żadnej naszej rzeczy 
ani portretu matki, ani krzyża nawet. 
Brakuje słów. którymi można bv zaprzeczyć, 

że księżyc to nie słońce. Nie ma snu, ni jawy. 
Nic nie ma - tylko słychać, jak niebu złorzeczy 
duch tego domu - żywot pozbawiony strawy. 
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VI 

Serce łańcuchem strachu do gardła przykute. 
Serce kamienowane bolesnym westchnieniem. 
Ono jest dla nas w nocy walczącym podziemiem 
przeciw temu, kto rano obudzi nas knutem. 

Serce szturchane łokciem i kopane butem. 
Fanatyk buntu, serce - wolności szaleniec, 
łamane kotem prawa, straszone więzieniem, 
poniżane, zelżone, zdradzone, oplute. 

To serce, to ptak dumny w cierniowej koronie. 
To wielki gmach nadziei pozbawiony schodów, 
w którym na każdym piętrze stos czarownic płonie. 

Dla tych, co w nurcie dziejów nie znaleźli brodu, 
dzwon wybija bez końca przeznaczony koniec: 
pęknie dzwon, a z nim serce mojego narodu. 

VII 

Ten palec wyciągnięty w kształt gotyckiej wieży, 
wskazujący jedyną spośród ziemskich drogę 
i reszta palców w pięści ściśnięta na trwogę 
oto Kościół. Los jego świat piekłu powierzył. 

Obraz Matki, co szabli pogańskich cios przeżył, 
krzyż, na którym najeźdźca wyszczerbił ostrogę 
i królowa, co krwawe łzy roni z narodem 
oto Kościół. W śmierć jego świat kazał nam wierzyć. 

Modlitwa cicha w nocy i leśna figura 
i starodawna piosnka, którą ludzie prości 
na powitanie słońca wyśpiewują w górach, 

i święta, które w głodzie witamy z radością. 
Oto Piotr, co wielokroć słyszał pianie kura 
a nie zaparł się wiary - oto Polski Kościół. 
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VIII 

Na tym cmentarzu groby zapadły się w ziemię. 
Krzyże skulone z zimna, okryte przez tuje, 
na proch zdeptane kości ukradkiem całują. 
Stare mury się chylą - bezsilne i nieme. 

Na tym cmentarzu duchy nie straszą, bo ciemię 
tych, co tu przychodzą, zbite nic nie czuje. 
Nikt tu nigdy nie plącze, bo największym bólem 
buzia dziecka, zgwałcona dojrzałym spojrzeniem. 

Na tym cmentarzu jeden tylko grób nie gnije, 
świeże kwiaty, przemowa i armatni wystrzał, 
a grabarz w dzień powszedni głaz przy wejściu myje, 

żeby pieczęć i napis łaciński nie niszczał. 
Dwóch zbrojnych, choć bohater od lat już nie żyje 
strzeże grobu, by mesjasz nagle nie zmartwychwstał. 

IX 

Co się dzieje na świecie, pytamy codziennie, 
wyglądając nieśmiało zza węgła trybuny. 
Z niej to w obcym narzeczu gada wódz ponury. 
Co się dzieje? Pytanie na ustach nam więdnie. 

Co się dzieje tam w świecie, gdzie wzrok nasz nie sięgnie, 
bo przykuty łańcuchem do gradowej chmury. 
Ona grzmiąc, czarnych owiec zwołuje tabuny. 
Co się dzieje? Kto stworzył te okrutne brednie? 

Co nam z naszego świata zrobiono, kto dzisiaj 
króluje, a kto hołdy składa na kolanach. 
Kto stanie na oftarzu, a kto będzie wisiał. 

Czyja karta zwycięska, a czyja przegrana. 
Świat na chwilę, jak motyl na dmuchawcu, przysiad) 
zawył wiatr i ruszyła dalej karawana. 
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X 

Dokąd odeszły dawne nasze ideały, 
gdzie ukryto przed nami przyjaźń, wierność, miłość. 
Kto nas okradł, zło Jakie tak nas odmieniło, 
że rymy do słów wielkich gdzieś się zapodziały. 

Dlaczego to, co czarne, nazywamy białym, 
a to, co białe, w cieniu, jak złodziej się skryło. 
Po co mówi się o tym, czego wręcz nie było, 
a przemilcza te zbrodnie, które się zdarzały. 

Kto to nas z błędu złudzeń wyprowadził w pole. 
Jaki cesarz nam kochać, jak dawniej, zabrania. 
W jakim cełu zmieniono tradycyjne role. 

Czy skazanemu oczy potrzeba zasłaniać, 
kiedy wszystko wiadome, bo uczono w szkołę, 
że dawanie jest tylko wyższą formą brania. 

XI 

Boże, coś skargi Hioba nigdy nie usłuchał, 
powiedz, ile upadków na drodze krzyżowej 
zaplanowałeś widzieć. Zdradź choć jednym słowem 
dzień śmierci, jak pociechę szepnij mi do ucha. 

Boże, coś syna swego pozwolił oszukać, 
jeślim tak bardzo zgrzeszył odejmij mi mowę. 
Nigdy wtedy pokornej prośby nie wypowiem, 
więc wydrzyj jeszcze serce, co z nadzieją puka. 

Boże, coś Polskę zawsze zostawiał swym losom, 
jej modły przemieniając w wołanie na puszczy. 
Coś pozwolił swych świątyń chłopską bronić kosą, 

a wrogom spalić ołtarz i lud wierny zruszczyć. 
Daruj słudze blużnierstwa wypłakane nocą, 
Boże mój, Boże, Boże, czemuś mnie opuścił! 
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XII 

Ojcze nasz, stary ojcze o dłoniach z kamienia, 
na których ziemia Izami wyrzeźbiła ołtarz. 
Zabierz nas już do siebie, albo walczyć rozkaż, 
by śmierć zmieniła wszystko, co się nie chce zmieniać. 

Ojcze nasz, znowu syn twój umiera w podziemiach, 
a ci, którzy go znali kryją się po kątach. 
Matka - pogańskich szabli nową cierpi potwarz, 
pełne od apostołów pękają więzienia. 

Ojcze nasz, który jesteś tam, gdzie ciebie nie ma, 
tam, gdzie kłamią i szydzą, mordują i gwałcą, 
daj wolną ręką kromkę powszedniego chleba, 

zasłoń nas płaszczem Matki, jak żelazną tarczą, 
a żeśmy byli słabi i bezwolni - przebacz, 
jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. 

XIII 

Oto ja, marnotrawny syn swojego kraju, 
powracam każdej nocy we śnie niewyśnionym 
do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, 
gdzie każdy znam kamyczek i one mnie znają. 

Gdzie poloneza wierzby uśmiechnięte grają, 
gdzie strzechy recytują najpiękniejsze strony 
o Litwie. Gdzie nas kruki rozdzioblą i wrony, 
tam wracam, marnotrawny syn swojego kraju. 

Juś widzą w progu domu majaczącą postać 
ojca. Podchodzę bliżej - w rękach knut i nagan, 
twarz dzika, cała w bliznach, liszajach i krostach. 

Nie wierząc oczom klękam i o łaskę błagam. 
W odpowiedzi śmiech, kopniak i pogardy chłosta 
- chcę się zbudzić i wiem już - to nie sen lecz jawa. 
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XIV 

W imię wolności, która przechadza się nocą 
przez cmentarz pustych ulic - przeżegnaj się rano 
znakiem Polski walczącej. Nad skrwawioną bramą 
Bastylii - sierp i księżyc naprzemian się złocą. 

W imię tych, co zginęli nie wiadomo po co, 
tak jak ty kiedyś zginiesz - spróbuj prosto stanąć. 
Tep świat od wieków przecież wygląda tak samo, 
jego losy po tące czaszkami się toczą. 

W imię snów trwaj do końca z podniesioną głową, 
niech cię polecą nawet wyćwiczonym szpiegom 
jego cesarskiej złości. Ufaj własnym słowom. 

One cię jeszcze nieraz przed śmiercią ostrzegą. 
A jeśliś amarł, spróbuj zmartwychwstać na nowo -
w imię ojca i syna i ducha świętego. 
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Alternatywy polityczne w Polsce* 

Adam Michnik 

W Polsce wszystko jest możliwe, nawet zmiany na lepsze. 
(Antoni Słonimski) 

We wszystkich dyskusjach i sporach, jakie spotkać można w posierpniowej publi-
cystyce, najczęściej pojawia się pytanie o genezę obecnego kryzysu. Jedni szuka-
ją tej genezy w 1976 r,, twierdząc, że właśnie wtedy partia nie potrafiła wyciągnąć 
wniosków z wydarzeń radomskich. Drudzy cofają się jeszcze bardziej wstecz 
i mówią o zmarnowanej szansie przełomu grudniowego oraz o pierwszych latach 
działalności ówczesnej ekipy rządzącej, kiedy to zaufanie, jakim cieszył się Gierek, 
nie zostało zrealizowane. Najśmielsi sięgają jeszcze bardziej wstecz, tj. do r. 1968, 
do odwrotu od października 1956 r., a już skrajni partyjni radykałowie, np. La-
mentowicz czy Werblan, dochodzą nawet do 1948 r., mówiąc, że tam właśnie 
trzeba szukać źródeł wszystkiego, co stało się później. Jestem innego zdania. 
Uważam, że geneza wszystkich powojennych kryzysów w Polsce tkwi w tym, co 
stało się w r. 1944 - bardziej precyzyjnie - w tym co spotkało nas już 17 wrześ-
nia 1939 r. 

Cała bowiem nasza najnowsza historia to narzucanie obywatelom pewnej struk-
tury władzy, która w sposób organiczny nie wynika ze społecznych potrzeb. Naj-
ogólniej mówiąc, jest to z jednej strony historia rozmaitych prób zakorzenienia się 
władzy w społeczeństwie, zaś z drugiej obezwładnianie społecznego oporu. Jest to 
jednocześnie historia społeczeństwa, które nie pozwala narzucić sobie tej struktury 
władzy, jaka została ukształtowana w Rosji, w partii bolszewickiej, w latach trzy-
dziestych. 

Z tego punktu widzenia, zastanawiając się nad kryzysami politycznymi w Polsce 
Ludowej, tak bardzo wyraźnie widać, że każdy z tych kryzysów rozgrywał się nieja-
ko na dwóch planach: Z jednej strony był to kryzys na linii władza - społeczeństwo, 
z drugiej zaś - jako pochodna tego - był to kryzys w samej strukturze władzy. 

"Szkic ten jest wprowadzeniem do dyskusji, jaka odbyła się podczas spotkania Adam£ Michnika z lubel-
skimi studentami w czerwcu 1981 r. Dziękujemy redakcji „Biuletynu NZS UMCS" za udostępnienie tekstu, na 
wydrukowanie którego otrzymała ona zgodę Autora. Tytuł pochodzi od redakcji „Miesięcy" (Red.), 
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W tym znaczeniu wydarzenia 1956 r. są najbardziej interesujące i godne wnikli-
wej refleksji, ponieważ są one preflguracją tych wszystkich procesów, które w na-
szym kraju miały miejsce w późniejszym okresie. Już choćby na przykładzie buntu 
robotników poznańskich widać strukturalny konflikt między władzą, rozumianą jako 
całość, a społeczeństwem również pojmowanym jako całość i przeciwstawiającym 
się władzy, która traktowana jest jako coś zewnętrznego i zarazem wrogiego. 
Uwidocznia się tu mechanizm reagowania władzy na kryzys. Gdyby z tego punktu 
widzenia przeanalizować to, co się wtedy działo w elicie władzy, w całej partii, 
jej głęboki podział; gdyby spróbować zrozumieć zasadnicze elementy tego, co 
miała do zaproponowania społeczeństwu grupa natolińska i jej przeciwnicy, raz 
nazywani grupą puławską, Innym zaś razem - skrzydłem liberalnym partii, wów-
czas dostrzec można prefigurację dzisiejszych podziałów w partii. 

I tak jak Poznań był prefiguracją Wybrzeża, Radomia, Ursusa i ubiegłorocznego 
Sierpnia, tak „październikowy;' podział w kierownictwie partii był prefiguracją tych 
wszystkich procesów, które zachodzą w partii dzisiaj. Najprościej mówiąc, 
w 1956 r, w partii widzieliśmy bardzo silną tendencję, która łącząc hasła egalitary-
styczne, postulując rozliczanie winnych za poprzedni okres oraz propagując dra-
pieżny antysemityzm próbuje przy pomocy tych właśnie haseł zdobyć społeczną 
wiarygodność. Ponadto patrząc „współczesnym" okiem na ethos ideologii grupy 
natolińskiej wyraźnie widać, że jest on prefiguracją tego, co dziś reprezentuje 
Olszowski, Grabski, całe Zjednoczenie „Grunwald", redakcja „Płomieni" itp. 
W tym też czasie odnajdujemy bardzo rozwiniętą koncepcję partyjnej krytyki syste-
mu z pozycji demokratycznych, liberalnych czy wreszcie analizę mechanizmu 
funkcjonowania partii i państwa. Czytając te- materiały, wśród których najbardziej 
dobitny i społecznie nośny był referat Gomułki wygłoszony na VIII plenum w 1956 r. 
widać, że cały dzisiejszy kierunek krytyki podejmowany na łamach takich pism, jak 
„Polityka", „Życie Warszawy" czy „Gazeta Krakowska" ma też swoją prefigurację 
w wydarzeniach r. 1956. 

Jakie mogą być konsekwencje takiej krytyki, wychodzącej przecież z pozycji leni-
nowskich i partyjnych? Odpowiadając na to pytanie posłużę się angielskim przy-
słowiem, które mówi, że można mieć ciasto i można zjeść ciasto. A więc w nadziei, 
jaka towarzyszyła ówczesnej partyjnej krytyce widać, że można utrzymać system 
sprawowania władzy oparty na bezdyskusyjnej linii partii komunistycznej i jedno-
cześnie można w samej partii stwarzać formy demokratycznej koegzystencji. Wy-
daje mi się, że w tym właśnie była zawarta największa, wewnętrzna sprzeczność 
całego sposobu myślenia i dlatego ta orientacja w 1956 r. przegrała, choć formal-
nie wygrała, bo ci ludzie zwyciężyli na wspomnianym VIII plenum, aby wkrótce 
zatrąbić do odwrotu od „październikowych" zdobyczy. Później też sami po kolei 
byli eliminowani z aparatu władzy, ale nie jako frakcja, nie jako rozwinięta plat-
forma polityczna czy demokratyczna, ale jako poszczególni ludzie, źle wypełnia-
jący swoje funkcje. I dlatego cala ta myśl krytyczna w partii ma lukę, nie ma cią-
głości. A przecież w 1956 r., po raz pierwszy na szeroką skalę, mamy do czynienia 
z buntem partyjnych dołów. To wtedy podstawowe organizacje partyjne po raz 
pierwszy-<zaczęły żyć własnym życiem, a publiczność „głosująca" w partii za-
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częła się poszerzać i obejmowała masy członkowskie w wielkich zakładach pracy. 
Oczywiście nie było wtedy struktur poziomych, ale była ta sama presja. I kiedy 
dziś stawiamy pytanie o możliwą przyszłość poziomego ruchu w partii, to trzeba 
stale mieć na uwadze to, co stało się z tego typu ruchem po 1956 r. 

Na dwie jednak okoliczności trzeba tu zwrócić uwagę, gdyż one, jak mi się wyda-
je, przesądzają o różnicy pomiędzy tamtym czasem, a obecnymi dyskusjami. 
W 1956 r. partia potrafiła znaleźć człowieka, który stał się dla Polaków symbolem 
i któremu zaufano. Tym człowiekiem byl Gomułka, owiany legendą człowieka wal-
czącego ze Stalinem, kolektywizacją, grabieżą Ziem Zachodnich przez Armię 
Czerwoną itp. Jak się wydaje, postać Gomułki wychodzącego z więzienia i wcho-
dzącego do kierownictwa partii istotnie tę partię uwiarygodniła. Dziś nic takiego 
nie zaistniało i nie sądzę, aby partia mogła znaleźć kogoś, kto miałby przynaj-
mniej cząstkę tego autorytetu, jakim cieszyl'się wtedy Gomułka. 

Drugim ważnym czynnikiem jest fakt, iż w owym czasie społeczeństwo było 
zdezintegrowane. Na wielką skalę nie umiało się zorganizować. I w gruncie rzeczy 
cała historia, jaka dzieli nas od października 1956 r., to ciąg rozmaitych prób 
i dążeń społecznych do samoorganizacji; szukanie jakichś wspólnot, jakichkol-
wiek form wzajemnego porozumienia się poza strukturami narzuconymi przez 
hierarchiczny aparat władzy. W tych dążeniach da się zauważyć pewną ciągłość 
pomiędzy bardzo konsekwentnie prowadzoną postawą Episkopatu, który jakby 
inkarnował, stale wcielał w życie Kościoła narodowe wartości, a ruchem oporu 
inteligencji polskiej; między buntem studentów 1968 r., a wydarzeniami na Wybrze-
żu 1970 r. Jest to mianowicie ciągłe pragnienie organizowania się poza struktu-
rami narzuconymi przez aparat władzy. Tym bardziej, że wszystkie instytucje, 
w które aparat władzy chciał zorganizować społeczeństwo, były de facto instru-
mentem dezorganizacji, dezintegracji, zniewolenia społecznego. Można tak 
powiedzieć zarówno"o partii, stronnictwach politycznych, związkach zawodowych, 
jak i o instytucjach przedstawicielskich. Z tego punktu widzenia bardzo interesu-
jące wydają się próby powoływania w 1968 r. studenckich komitetów strajkowych, 
a przede wszystkim strajkowych komitetów robotniczych w grudniu 1970 r. 
A już niezwykle symptomatyczny jest moment, kiedy to w styczniu 1971 r. Gierek 
w Stoczni Warskiego w Szczecinie zmuszony jest prosić zorganizowaną w komitet 
strajkowy robotniczą salę o pomoc. Zmuszony jest zapytać „pomożecie?", aby 
uzyskać ten mandat zaufania i usłyszeć „pomożemy". 

Mając świeżo w pamięci tamten czas nietrudno zauważyć, że cechą najistot-
niejszą przełomu grudniowego było to, że wtedy właśnie została zawarta bardzo 
specyficzną umowa społeczna, wprawdzie nie spisana, ale faktycznie funkcjonują-
ca. Oznaczała ona, że władza ma dać społeczeństwu żyć, zaś społeczeństwo wład-
zy - rządzić, z jednym wszakże zastrzeżeniem - społeczeństwo rezerwowało sobie 
prawo veta. Z tego prawa skorzystali robotnicy Ursusa i Radomia w 1976 r. 
A więc w gruncie rzeczy wszystko to, co stało się później, to droga do spisania 
tej społecznej umowy, gdzie z jednej strony jest zorganizowana władza, a z drugiej 
zorganizowane społeczeństwo. 

Jak łatwo zauważyć, spisanie tej umowy jest najistotniejszym novum ostatniego 
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okresu. To właśnie dzięki społecznej samoorganizacji, dzięki powstaniu „Soli-
darności" w zakładach pracy, jak i na wsi, dzięki tworzeniu się niezależnych struktur 
w środowisku studenckim i młodzieżowym, a nawet pojawieniu się nowego myśle-
nia w starych instytucjach, takich jak SDP, ZLP itp., mamy do czynienia z nową, 
realnie istniejącą sytuacją, która nie ma odpowiednika w przeszłóści. Podobne 
są jedynie techniki, jakie stosował i stosuje aparat władzy w celu dezintegracji 
zorganizowanego społeczeństwa i rozbijania obywatelskiego oporu. Charakteryzu-
jąc te techniki należy podkreślić, że z jednej strony mamy do czynienia z próbą 
frontalnego rozbicia „Solidarności", i tutaj klasycznym przykładem była prowokacja 
w Bydgoszczy, z drugiej jednak nie w pełni solidaryzują się z tym bardziej oświe-
ceni działacze Biura Politycznego, proponując inteligentniejszą metodę, opartą na 
teorii M. Rakosięgo (to taki węgierski Bierut, który mówił, że wrogów partii trzeba 
wykańczać metodą salami, tj. rozbijania Związku etapami, tnąc go cienkimi 
plasterkami). Tę technikę wyraźnie zastosowano w Łodzi, wyrzucając z pracy 
w szpitalu MSW paru członków „Solidarności", po czym powtórzono w historii 
z poligrafami. W obu przytoczonych przypadkach chodziło o postawienie Związku 
w takiej sytuacji, aby nie miał on wyjścia. Bo czyż łatwo zdecydować się na 
ogłoszenie gotowości strajkowej regionu dla paru lekarzy czy poligrafów? Jakakol-
wiek decyzja w tej sprawie to sytuacja konfliktogenna w Związku i o tym dosko-
nale wie prowokator. 

Z tego, co powiedziałem, wyraźnie widać, iż nie jestem jakimś szalonym opty-
mistą na przyszłość, gdyż sytuacja jest taka, że w imię dobrze pojętego interesu 
narodowego Związek muśi nastawić się na jakieś. samoograniczenie. Musimy 
bowiem mieć świadomość, że sytuacja geopolityczna, w jakiej się znajdujemy, su-
geruje PZPR konieczność sprawowania władzy, gdyż tylko to jest testem na wia-
rygodność dla naszych wschodnich sąsiadów. Natomiast sytuacja, w której ta 
władza byłaby realnie zagrożona, może doprowadzić do tego, że generała Jaruzel-
skiego zastąpi generał Kulikow. W związku z tym owo samoograniczenie dotyczy 
tak pewnych celów programowych, jak również poziomu technik działania. Mam tu 
głównie na myśli nieeskalowanie strajków, unikanie odwoływania się do ulicy czy 
nie przeakcentowywanie tego, co nazwałbym syndromem radzieckim, a więc 
zależności od układu. 

Z drugiej jednak strony, gdy obserwujemy postępowanie władzy wobec „Soli-
darności", nasuwa nam się nieodparte spostrzeżenie - oto na codzień stosunek 
kierownictwa partii do Związku jest taki, jak do czyraka w zdrowym ciele. A więc 
trzeba z nim żyć, ale gdyby można było, to należy szybko się go pozbyć. I tutaj 
wyraźnie widać, że „Solidarność" dla władzy jest tylko zagrożeniem i dolegliwo-
ścią, a nie partnerem. Mamy bowiem do czynienia z takimi samymi prowokacjami, 
tym samym rodzajem politycznego kłamstwa i tą samą nierzetelnością w kontak-
tach, jakie dobrze znamy z historii strategii PZPR. Do tego dochodzi brak, jak 
dotąd, programu partii, który na serio wpisałby reprezentację społeczną w system 
oraz poważnie traktowałby zasadę negocjacji i kompromisu. Śmiem twierdzić, że 
o ten kompromis między władzą a społeczeństwem przyjdzie nam jeszcze długo 
walczyć. Przed Związkiem stoi więc ogromne zadanie wychowania władzy, wymu-
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szenia pewnych reguł współżycia i współistnienia, tak aby zawarte porozumienia 
były do końca respektowane. Jest to zadanie trudne. Tym bardziej, że Związek 
nie ma jeszcze wypracowanych form współżycia z władzą, że - jak do tej pory 
- „Solidarność" jest świetna przede wszystkim w ataku, ale nie umie stanąć 
w miejscu, a już w ogóle nie potrafi się cofać. Czy kompromis między władzą a spo-
łeczeństwem na dłuższą metę - tak długą, jak długo można mówić o stałych para-
metrach sytuacji międzynarodowej - jest możliwy? Wydaje mi się, że w tej chwili 
nie ma na to pytanie sensownej odpowiedzi, ponieważ obecna sytuacja w Polsce 
jest niepodobna do niczego, co zdarzyło się w świecie. Dlatego kierunek wspomnia-
nego kompromisu powinien, moim zdaniem, zmierzać do pewnych zmian insty-
tucjonalnych, tj. reformy Sejmu czy rad narodowych, a więc w kierunku zagwa-
rantowania instytucjonalizacji dialogu. 

Czy jednak kompromis nie będzie li tylko mydleniem sobie oczu, Majstrowa-
niem problemów, a konflikt i tak musi nadejść? Odpowiedzią na tę wątpliwość 
może być francuskie powiedzenie, które mówi, że w historii i w polityce nic nie 
jest tak trwale, jak prowizorium. A więc kompromis instytucjonalny może być tylko 
prowizorium. Nie wydaje się jednak, aby obecnie możliwe było szukanie innych 
rozwiązań alternatywnych. Sądzę, że wyjściem alternatywnym nie jest program 
maximum, tj. pełna demokracja i całkowita niepodległość, gdyż to rozwiązanie nie 
mieści się w obecnej sytuacji międzynarodowej. Tak samo nie jest wizją alter-
natywną, która zapewne śni się po nocach przedstawicielom władzy, powrót do 
sytuacji sprzed sierpnia ubiegłego roku, bowiem jest to jeszcze bardziej utopijne 
niż koncepcja wspomnianego wyżej kompromisu pomiędzy „Solidarnością" a wła-
dzą. Jestem przekonany, że takie społeczeństwo jak nasze, doświadczone przez 
historię, która dała nam w kość, jest w stanie kierować się w polityce logiką 
kompromisu. Wprawdzie - jak twierdzą niektórzy - jest to kompromis rzeźnika 
z krową, ale wydaje mi się, że jest on jakąś naszą narodową koniecznością. 
I dlatego wątpliwość, czy kompromis ten jest możliwy, należy zastąpić pytaniem, 
czy bez niego w ogóle możliwa jest egzystencja naszego społeczeństwa. Wiraż, 
w którym się już znaleźliśmy jako społeczeństwo, musimy jakoś przeżyć, a prze-
cież wszystko to, co się do tej pory stało w Polsce, przekroczyło nasze najśmiel-
sze oczekiwania. 

Wydaje mi się, że wszelki optymizm na przyszłość najlepiej oddaje stwier-
dzenie mojego mistrza - A. Słonimskiego - który nic nie rozumiejącym dziennika-
rzom zachodnim mówił, że Polska jest krajem dziwnym, kontrastowym i pełnym 
niespodzianek, krajem, w którym wszystko jest możliwe, nawet zmiany na lepsze. 



Czy istnieje ekonomiczna ideologia Związku? 

Michał Zieliński 

Celem artykułu jest próba podsumowania okresu od września ubiegłego roku 
pod względem ekonomicznym. Terminów: ekonomia, ekonomiczny używam tutaj 
w szerokim znaczeniu, obejmującym nie tylko sytuację gospodarczą, ale także 
ustawodawstwo określające ramy systemu ekonomicznego, hierarchizację celów 
społeczno-ekonomicznych, programy działania, jak też elementy świadomości spo-
łecznej związanej z wymienionymi zjawiskami. W kontekście tym nieuchronnie po-
jawić się muszą następujące pytania: jakie przyczyny doprowadziły Polskę do 
gospodarczej przepaści; czy można było uniknąć ostrego kryzysu ekonomicznego, 
jaki przeżywamy oraz czy rysują się w dającej się przewidywać przyszłości 
perspektywy na wyjście z depresji o niespotykanej w XX w. skali. 

Na tle tych problemów warto jest zastanowić się nad postawą NSZZ „Solidar-
ność". W szczególności warto jest zastanowić się nad tym, czy Związek potrafił 
w ciągu minionego roku ukształtować w miarę spójny i całościowy system poglą-
dów ekonomicznych. 

Zacząć te rozważania trzeba od - co najmniej - początku lat siedemdziesiątych. 
Wtedy bowiem sformułowana została koncepcja rozwojowa, która ostatecznie 
załamała się w sierpniu ubiegłego roku. Konieczne jest zatem wyjaśnienie, na ile 
winna była strategia działania, a na ile jej degeneracja. Zasadnicza, powszechnie 
aprobowana, teza, lansowana przez ekipę gierkowską, głosiła konieczność priory-
tetu celów społecznych nad gospodarczymi. Refleksja nad tym sformułowaniem 
i jego popularnością pokazuje pewien istotny fałsz myślenia, opartego na opozycji 
między gospodarką i życiem społecznym. Są to - o czym trudno nawet kogokol-
wiek przekonywać - dwie strony tych samych procesów. Popularność wspomnia-
nej opozycji i zdecydowana dezaprobata społeczeństwa dla innego - bardziej 
prawdziwego - hasła, że aby dzielić trzeba najpierw wyprodukować, wskazują, że 
pojęcia: rozwój społeczny i rozwój gospodarczy rozumiane były opacznie. Rozwój 
gospodarczy to dalej miało być: budowanie fabryk po to, aby wznosić następne 
fabryki, kolektywizowanie rolnictwa w imię społecznej przebudowy wsi oraz podró-
że Hermaszewskiego w kosmos. Dopiero rozwój społeczny miał być dla ludzi. 

Pierwszy błąd tkwił zatem w samym założeniu. Zamiast dążyć do zbudowania 
spójnego mechanizmu gospodarczego, podporządkowującego całość gospodarki 
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zaspokajaniu potrzeb, rozdzielono go na dwie przeciwstawne części. Błąd ten 
przewijał się we wszystkich rozwiązaniach wprowadzonych w latach siedemdzie-
siątych i decydował o ich niekonsekwencji. Z jednej strony bowiem dążono do 
wprowadzenia samodzielnych przedsiębiorstw, pracujących w tzw. systemie WOG, 
z drugiej pozostawiano olbrzymią, praktycznie nie kontrolowaną, pulę środków in-
westycyjnych w gestii Centrum. Postulowano .koncepcję planu otwartego (wewnę-
trznie zbilansowanego w każdych warunkach) i równocześnie umożliwiono resor-
tom działalność nie związaną z planem (największa inwestycja - Huta Katowice 
została zbudowana poza planem i dzisiaj praktycznie nie można ustalić, kto podjął 
decyzję o jej budowie). Zdecydowano się na szeroki import myśli technologicznej 
i jednocześnie nie zrobiono nic, aby umożliwić realny rachunek ekonomiczny wy-
miany z zagranicą. 

Co więcej, w sytuacji, gdy niespójny i niekonsekwentny mechanizm funkcjono-
wania gospodarki zaczął pękać, odrzucono możliwość reformy gospodarczej, a ja-
ko środki naprawy proponowano wzmocnienie władzy resortów gospodarczych, 
zwiększenie skali rozdzielnictwa i zmniejszenie samodzielności producentów. Jako 
lekarstwo miało zatem służyć to, co wywołało chorobę. 

Na początku ubiegłego roku widoczne było już jednak, że znajdujemy się w sta-
nie gospodarczej „klęski żywiołowej". Wówczas sięgnięto po najbardziej tradycyj-
ne sposoby ratunku: zaciskanie pasa i wzrost dyscypliny pracy. Ich celem miało 
być przywrócenie równowagi w handlu zagranicznym kosztem stopy życiowej spo-
łeczeństwa. Skorygowany plan handlu zagranicznego zakładał wzrost eksportu 
(w stosunku do 1979 r.) o 27% przy równoczesnym zamrożeniu rozmiarów importu. 
Oznaczać to mogło tylko stopniowe ogałacanie rynku z towarów i dalsze po-
większanie inflacji. Jak to określił prof. Portes, przekroczona została granica, jaka 
oddziela zadania niewykonalne od szkodliwych. 

Cały dotychczasowy wywód traktować można jako rozbudowany wstęp do 
zapowiedzianej problematyki. Jest on jednak w moim przekonaniu konieczny, gdyż 
służy udowodnieniu istotnej tezy, że społeczny protest z lata '80 był niezbędny. 
Zawierał on w sobie słuszne (choć nie zawsze do końca wyartykułowane) hasło -
„Stop rozkładowi gospodarki polskiej!" Bez fali strajków gospodarka nasza znajdo-
wałaby się dzisiaj w jeszcze gorszej sytuacji. Trwałaby dalsza rozbudowa molocha, 
jakim jesi huta Katowice, resorty dalej wyrywałyby sobie nakłady inwestycyjne 
konieczne dla utrzymania swojego prestiżu, co powodowałoby konieczność utrzy-
mania wysokiej stopy inwestycji i znacznego importu zaopatrzeniowego, miliardy 
pochłonęłyby dożynki, olimpiady i wszelkie inne imprezy propagandowe. 

Zatrzymanie pociągu pędzącego coraz szybciej po ślepym torze nie jest równo-
znaczne ze skierowaniem go na drogę właściwą. Pod tym względem w minionym 
roku można wyróżnić dwa etapy kształtowania poglądów ekonomicznych członków 
Związku. Pierwszy obejmuje okres działalności komitetów strajkowych i wysuwania 
przez nie postulatów. Kończy się on z chwilą ostatecznego wprowadzenia w życie 
Uchwały 81 Rady Ministrów, co zbiegło się w czasie z ostateczną rejestracją Zwią-
zku, podjęciem prac przez KKP, Ośrodki Badań Społecznych i poszerzeniem się 
zakresu przepływu informacji wewnątrzzwiązkowej. Od tego momentu mówić 
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można o opanowaniu żywiołowości postulatów pracowniczych i rozpoczęciu 
kształtowania w pełni świadomej ideologii ekonomicznej. 

Dla etapu pierwszego charakterystyczne jest nie tylko wysuwanie żądań popra-
wy poziomu życia poprzez wzrost płac, wprowadzenie dodatku drożyżnianego, 
zahamowanie tendencji inflacyjnych, likwidację form sprzedaży uprzywilejowanej, 
wzrost zasiłków rodzicielskich, rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz skraca-
nie czasu pracy. Już. w tym momencie pojawiła się prawidłowa ocena źródeł 
istniejącego kryzysu. W porozumieniu gdańskim uznano za nie (pkt 6) blokadę in-
formacji dotyczącej sytuacji gospodarczej kraju oraz nieprzeprowadzenie reformy 
gospodarczej. W tym samym punkcie zawarty jest również dosyć wyraźny zarys 
programu wychodzenia z kryzysu. Stwierdzono, że dla jego przezwyciężenia ko-
nieczne jest wydatne przyśpieszenie prac nad reformą gospodarczą, (...) powinna 
się ona opierać na zasadniczo zwiększonej samorządności przedsiębiorstw i rze-
czywistym uczestniczeniu samorządu w zarządzaniu [...] Jedynie świadome swoich 
praw i mające dobre rozpoznanie w rzeczywistości społeczeństwo może być inicja-
torem i realizatorem programu porządkowania naszej gospodarki..." 

Podkreślenia wymaga jedna myśl zawarta w sformułowaniu Porozumienia 
Gdańskiego, która często wypaczana jest w tekstach anty-„Solidarnościowych". 
Idzie tutaj o kwestię współodpowiedzialności Związku za sytuację gospodarczą. 
Otóż wbrew rozpowszechnianej opinii, Związek - od momentu powstania - nie za-
mierzał uciekać od współodpowiedzialności za sytuację ekonomiczną. Nato-
miast współodpowiedzialność tę rozumiał w jakościowo inny sposób niż CRZZ. Nie 
może ona polegać na roli ekonoma, zaganiającego pracownika do wykonywania 
anonimowych planów gospodarczych, lecz na roli współgospodarza. 

Tak określona współodpowiedzialność zawarowana była od początku pewnymi 
warunkami przyjętymi przez władzę. Sprowadzić się one dają do: 

- podjęcia w trybie pilnym prac nad projektem kompleksowej reformy gospodar-
czej, 

- przedstawienia wiarygodnego raportu o stanie gospodarki kraju, 
- podjęcia szeregu prac ustawodawczych - mających z gospodarczego punktu 

widzenia znaczenie uzupełniające, ale jednak niezbędnych dla wprowadzenia re-
formy (ustawa o cenzurze, związkach zawodowych itd.), 

- przedsięwzięcia wszystkich możliwych posunięć doraźnych mogących popra-
wić sytuację gospodarczą. 

Nawet jeżeli na realizację tych zadań spojrzymy z dzisiejszej perspektywy, to wi-
dać, że stopień ich realizacji jest minimalny. Dodatkowo uwzględnić trzeba, że 
nawet tam, gdzie nastąpił pewien postęp, dokonywał się on powoli i zgoła „zygza-
kiem". Wystarczy przypomnieć tutaj osławioną pierwszą wersję raportu o stanie 
gospodarki, która opublikowana została w kwietniu br. (a więc na jej przygotowanie 
potrzebowano siedmiu miesięcy!), a której wartość informacyjna nie przewyższała 
standardowych publikacji informacyjnych przygotowywanych na bieżąco przez 
GUS. 

Mówiąc o współodpowiedzialności Związku, należy zwrócić uwagę na jeszcze 
jeden jej aspekt. Jest nim współudział w tworzeniu systemu prawnego określają-

6 1 



MICHAŁ ZIELIŃSKI 

cego zasady funkcjonowania gospodarki. Współodpowiedzialność istnieć może je-
dynie wtedy, gdy poprzedza ją współdecydowanie. A zatem niezbędne - z punktu 
widzenia społecznego interesu - jest stworzenie r e a l n y c h możliwości ucze-
stnictwa „Solidarności" w pracach legislacyjnych. Dotychczasowe doświadczenia 
nie napawają optymizmem. W pracach nad przygotowaniem ustaw o: przedsiębior-
stwie, samorządzie pracowniczym, związkach zawodowych, cenzurze „Solidar-
ność" brała udział jako strona społeczna. Głos Związku nie był praktycznie brany 
pod uwagę. Projekty uzgadniane drogą kompromisu w komisjach mieszanych były 
jednostronnie modyfikowane przez rząd. Przy czym podkreślić trzeba, że nanoszo-
ne poprawki istotnie godziły w interesy Związku. 

Przypominam o tym, z jakimi oporami podejmowane były prace nad naprawą 
gospodarki, nie tylko po to, żeby krytykować rząd. W opisanej sytuacji postrzegam 
także jeden z zasadniczych czynników hamujących włączenie się Związku jako 
całości w pracę nad reformą. Po przejściowym entuzjazmie okazało się bowiem, 
że dalej istnieje dosyć szczelna bariera odgradzająca władzę od społeczeństwa 
i cementująca podział na My i On i . Uważam, że w bezpośredniej zależności od 
tego utrwalały się „konsumenckie" postawy załóg, które koncentrowały się na wy-
suwaniu (uzasadnionych) żądań i kontroli ich realizacji. 

O dziwo, w drugiej części realizacji postulatów postrajkowych, związanych 
przede wszystkim z rewindykacjami płacowymi, władze od początku wykazywały 
znacznie większą ustępliwość. Klasycznym tego przykładem była osławiona 
Uchwała 81 będąca realizacją punktu 8 Porozumienia Gdańskiego Pierwsze, co 
można zarzucić wspomnianej uchwale, to fakt podjęcia jej w trybie tajnym, bez 
konsultacji społecznej. Trudno bowiem za taką konsultację uznać parafowanie 
tekstu przez przedstawiciela CRZZ, który w tym momencie nikogo już nie repre-
zentował. Po drugie, nadanie zwiększeniu płac formy podwyżki taryfikatorowej 
spowodowało, że pracownicy więcej zarabiający otrzymywali więcej. Kłóciło się to 
z bardzo rozbudzonym po sierpniu poczuciem egalitaryzmu i powodowało anta-
gonizm między grupami zatrudnionych. Po trzecie wreszcie, w rozumieniu władz 
zwiększenie wynagrodzeń miało charakter podwyżki, podczas gdy załogi pow-
szechnie domagały się, aby interpretowane było jako dodatek drożyźniany. Nad 
sporem tym warto się chwilę zatrzymać. Z punktu widzenia materialnych interesów 
załóg podwyżka stawki podstawowej była korzystniejsza niż wprowadzenie od-
dzielnie rejestrowanego dodatku inflacyjnego. Oznaczała ona automatyczny 
wzrost wypłat za godziny nadliczbowe (powszechnie występujące), zasiłków cho-
robowych i dodatków. Przy proteście przeciwko tej formie rekompensaty przewa-
żały jednak argumenty inne, które umownie nazwać możemy moralnymi. Pod-
wyżkę płac pracodawca d a j e , podczas gdy przy dodatku drożyźnianym pracownik 
o d b i e r a to co należy mu się i co utracił wskutek inflacji. Ponadto istnienie od-
dzielnego dodatku zapewniało pełną jawność podwyżki i jej społeczną kontrolę. 

Wady zastosowanego rozwiązania - oczywiste przy lekturze poufnego doku-
mentu prawnego - spowodowały, że jego wprowadzenie wywołało więcej nieza-
dowolenia niż radości. Realizacja tej uchwały pociągnęła też za sobą cały ciąg 
sporów, protestów i negocjacji płacowych. Dodatkowo nasiliły się one, gdy oka-
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zało się, że przy wprowadzaniu podwyżek nie rozdysponowano całości przyzna-
nych przez uchwałę resortom kwot. Nastąpiły słynne podróże kierowników resor-
tów z walizkami pieniędzy. Zakłady duże, o dobrze zorganizowanej załodze, 
mogły wytargować w tych negocjacjach wyższy dyspozycyjny fundusz płac. 
W efekcie na przeciąg kilku miesięcy gros energii Związku skanalizowane zostało 
w formie żmudnych i jałowych przetargów płacowych. Dały one niewiele. Nie przy-
czyniły się do realnej poprawy sytuacji materialnej. Spowodowały jedynie - co też 
ważne - bardziej sprawiedliwy rozkład kosztów kryzysu. 

Drugim ważnym czynnikiem sprzyjającym pogłębieniu przepaści między władzą 
i społeczeństwem był spór o wolne soboty z rządem premiera Pińkowskiego. Moż-
na oczywiście wysunąć tezę, że niektóre uzgodnienia porozumień społecznych są 
w istniejącej sytuacji ekonomicznej mało realne. W odniesieniu do wolnych sobót 
zarzut taki nie jest zresztą przekonywujący. Równocześnie bowiem nasiliło się zja-
wisko przestojów wynikających z braków materiałowych oraz znaczne pogorsze-
nie sytuacji na rynku pracy wynikające z ograniczenia skali inwestycji. Nawet 
jednak, gdyby przyjąć zasadność zarzutu o zbyt wysokim koszcie skracania czasu 
pracy, to nie upoważniał on dc jednostronnego wypowiedzenia zawartych poro-
zumień. Nie można tłumaczyć tego inaczej jak tylko jako przejaw ignorowania 
żądań społecznych. Powstały na tym tle konflikt po raz drugi związał siły Związku 
i opóźnił aktywne jego włączenie się w prace nad reformą. I w tym przypadku po-
kusić się można o pewne przypuszczenie związane z kształtowaniem świado-
mości ekonomicznej. Hipoteza ta, dotycząca czynników kształtujących niezłomną 
postawę członków Związku, tłumaczy ją nie tylko korzyściami związanymi ze skra-
caniem czasu pracy, ale także obawą, że rezygnacja z części wolnych sobót może 
umożliwić władzy rozwiązywanie problemów gospodarczych nie poprzez reformę, 
lecz przez wymuszanie zwiększonego nakładu pracy. 

Mimo prezentowanej tutaj konieczności koncentrowania się na bieżących 
kwestiach ekonomicznych coraz wyraźniej rysować zaczynał się całościowy pro-
gram Związku. Już 25 lutego br. wstępne opracowanie tez programowych Związku 
stało się tematem dyskusji na posiedzeniu KKP, a 17 kwietnia opublikowane zosta-
ły one w „Tygodniku Solidarność". Najobszerniejszy, bo stanowiący niemal połowę 
całości, fragment tez poświęcony jest sprawom gospodarczym. Wskazuje on na: 
czynniki systemowe, trwałe wady polityki gospodarczej i niewłaściwą strukturę 
gospodarczą jako źródła powtarzających się kryzysów gospodarczych oraz pre-
zentuje stanowisko „Solidarności" wobec reformy gospodarczej. W tej części tez 
wskazuje się ponownie na to, że: „Jedynym sposobem trwałego przezwyciężenia 
kryzysu i wyprowadzenia naszej gospodarki na drogę zrównoważonego rozwoju 
jest głęboka reforma systemu". Dalej stwierdza się, że: „Związek nasz w pełni po-
piera sprawę reformy gospodarczej uważając, że leży ona w interesie jego człon-
ków i całego społeczeństwa". 

Mamy tutaj do czynienia nie tylko z deklaratywnym poparciem idei reformy, ale 
także z próbą wskazania kierunków oczekiwanych zmian oraz zasad polityki spo-
łecznej, które muszą być uwzględnione przy przeprowadzaniu reformy. Do za-
sadniczych zmian wprowadzanych przez reformę powinny należeć: 
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- zlikwidowanie adresowo-nakazowego charakteru planowania centralnego 
i transmisji zadań do przedsiębiorstw poprzez instrumenty ekonomiczne. 

- nadanie planom centralnym charakteru strategicznego, tj. objęcia nimi okre-
sów kilkuletnich,. w odróżnieniu od dotychczasowego operatywnego planowania 
opartego o roczny horyzont planu, co powodowało zjawisko tzw. skokowości pla-
nów (wyrażające się m. in. w dążeniu do „doganiania" planu za wszelką cenę 
w końcu roku), 

- nadaniu przedsiębiorstwom samodzielności finansowej (samofinansowanie) 
oraz samodzielności w ustalaniu programu i metod produkcji, co wiąże się z likwi-
dacją centralnego rozdzielnictwa czynników produkcji, 

- zapewnieniu jednakowych warunków działania producentom z różnych torm 
własności, 

- powołanie autentycznych samorządów pracowniczych, co z jednej strony 
sprzyjać będzie wzrostowi zaangażowania załóg w procesy gospodarcze, a rów-
nocześnie minimalizować może konflikty związane ze zmianami poziomu zatrud-
nienia w przedsiębiorstwach (racjonalizacja zatrudnienia), zróżnicowaniem do-
chodów pracowniczych i zmianami cen. 

Równocześnie przy wdrażaniu reformy przestrzegane muszą być zasady takie, 
jak: utrzymanie poziomu życia wszystkich /odzin na poziomie przekraczającym 
minimum socjalne, obciążenie kosztami reformy proporcjonalne do zamożności, 
utrzymanie powszechnego prawa do pracy i poprawa jej warunków oraz kształto-
wanie „dobrego" rynku. 

Wprawdzie Kierunki działania Związku w obecnej sytuacji kraju traktować 
trzeba przede wszystkim jako wstęp do dyskusji, którą nawet po Zjeździe Krajo-
wym trudno uznać będzie za zakończoną, ale wydaje się, że zawarte zostały 
w nich najważniejsze elementy przyszłego programu ekonomicznego i to elemen-
ty, co do których istnieje zasadnicza zgodność poglądów większości członków 
Związku. Co więcej, wydaje się, że jego zasięg społeczny wykracza poza ramy 
„Solidarności". Wskazuje na to istotna zbieżność sformułowań wypowiadanych 
w dyskusji nad programem Związku z tzw. społecznymi projektami reformy gospo-
darczej (m. in. projekty PTE i zespołu kierowanego przez L. Balcerowicza)', czy 
też z opiniami wypowiadanymi w publicznych dyskusjach przez ekspertów związ-
ków autonomicznych i branżowych. Podobną zgodność daje się zauważyć także 
w odniesieniu do szeregu ruchów społecznych, takich jak Federacja Konsumen-
tów czy Polski Klub Ekologiczny 

Próbując zrekapitulować, to co można dzisiaj powiedzieć o programie ekono-
micznym „Solidarności" wskazać trzeba na trzy - wydaje się - najważniejsze mo-
menty. Pierwszy to uznanie czynnika organizacyjno-systemowego za zasadniczą 
barierę wzrostu, gospodarczego. Wynika z tego pełne poparcie przez Związek idei 
reformy gospodarczej. Drugą osią, wokół której koncentrują się żądania „Solidar-

' Już po złożeniu niniejszego teksłu do druku KKP (na posiedzeniu w dniach 25-26 lipca b r ) 
postanowiła uznać projekt reformy opracowany przez L Balcerowicza jako projekt własny i udzielić 
mu całkowitego poparcia 
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ności", jest demokracja. Ekonomiczną podstawą demokracji jest nadanie własności 
środków produkcji społecznego charakteru. W mikroskali uspołecznienie to wyra-
żać się musi w utworzeniu samorządów pracowniczych i nadaniu im prawa do kie-
rowania gospodarką przedsiębiorstw. I trzecim wreszcie składnikiem ideologii 
ekonomiczno-społecznej Związku jest postulat daleko idącej egalitaryzacji z do-
puszczeniem możliwości różnicowania dochodów i poziomu życiowego jedynie 
w zależności od wkładu pracy. Charakterystyczne dla tego nurtu są działania zmie-
rzające do aktywizacji (czy raczej stworzenia) polityki socjalnej, jako tej części 
Iziałań społecznych, które w kryzysowej sytuacji są szczególnie niezbędne. 



Partia a „Solidarność" 
- próba oceny dotychczasowych stosunków 

Janusz Mazurek 

Wydarzenia z lata 1981 r. zaowocowały sytuacją niespotykaną dotychczas 
w państwach socjalistycznych, polegającą na powstaniu „Solidarności" - niezależ-
nego samorządnego związku zawodowego o zasięgu ogólnokrajowym, wychodzą-
cego poza dotychczas stosowane podziały branżowe. Związek „Solidarność" po-
wstał wkrótce po podpisaniu porozumień zawartych pomiędzy Komisjami Rządo-
wymi i Międzyzakładowymi Komitetami Strajkowymi w Szćzecinie w dniu 30 sierp-
nia oraz w Gdańsku w dniu 31 sierpnia 1980 r. Porozumienia te zostały zaakcepto; 
wane przez władze partyjne. Zresztą godzi się zauważyć, że owe Komisje Rządo-
we, podpisujące porozumienia, miały w swoim składzie reprezentatywnych przed-
stawicieli władz partyjnych i nie należy sądzić, aby porozumienia mogły być za-
warte bez uprzednich konsultacji na najwyższym szczeblu Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej. 

Jest to jedna strona medalu - pozytywna - gdzie władze partyjne wyraziły zgo-
dę na rozwiązanie konfliktu społecznego drogą zawarcia porozumienia. Należy 
jednak stwierdzić, że porozumienie zostało zawarte jedynie dzięki determinacji za-
łóg wielu zakładów pracy, w atmosferze napięcia i zagrożenia dla spokoju spo-
łecznego Determinacji jednej strony - społeczeństwa - została przeciwstawiona 
determinacja strony drugiej - władz państwowych i partyjnych, co trwało dość dłu-
go zanim zawarto porozumienia. Czy zostały zlikwidowane źródła konfliktów? Czy 
mechanizmy ich rozwiązywania zastosowane wówczas zostały potem zmienione? 
Do tego pytania wypadnie jeszcze powrócić, a na razie zauważmyjeden z istot-
nych aspektów rozwiązania konfliktu sprzed roku. 

W toku negocjacji załogi pracownicze były reprezentowane przez instytucje po-
wołane przez samych pracowników - Międzyzakładowe Komitety Strajkowe, a nie 
przez formalnie istniejące organizacje związkowe i partyjne, statutowo powołane do 
ochrony praw zawodowych i politycznych świata pracy. Tak było - i nie można 
wyobrazić sobie powstania wówczas innej sytuacji. Zewnętrznym wyrazem owej 
niemożności było połączenie funkcji partyjnych i państwowych przez osoby 
reprezentujące Komisje Rządowe. Również wystąpienia ówczesnego I sekretarza 
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KC PZPR E. Gierka nie budziły wątpliwości co do tego, od kogo zależą decyzje 
w sprawie uwzględnienia żądań strajkujących załóg. W rezultacie po przeciwnych 
stronach negocjacyjnego stołu zasiedli przedstawiciele strajkujących robotników 
oraz przedstawiciele partii mającej w swej nazwie słowo „robotnicza" i będącej 
z założeń teoretycznych partią marksistowsko-leninowską. 

Fakt przeciwstawienia sobie tych sił jest brzemienny w skutkach, dlatego że nie 
jest on rezultatem jakiegoś przypadku, lecz wynika z przyjętego w Polsce Ludowej 
systemu kierowania społeczeństwem. Ten system, pomimo pewnych prób zmian 
i karuzeli stanowisk w ostatnim okresie, nadal odbija się swym piętnem na sto-
sunkach między partią a „Solidarnością", jest zasadniczym źródłem owego zacza-
rowanego kręgu niemożności, z którego tak trudno nam się wyrwać. Dobre chęci 
bowiem nie wystarczą (zakładając, że takie są), zwłaszcza wyjście z ciężkiego kry-
zysu gospodarczego, którego wyraźne symptomy były widoczne od wielu lat, 
wymaga istotnych reform nie tylko gospodarczych, ale i politycznych; wymaga nie 
tylko nauczenia się myślenia po nowemu, na co jeszcze wielu stać, ale co gorsze, 
wymaga zapomnienia starych nawyków, z czym już - niestety - o wiele trudniej. 

Te cierpkie uwagi kieruję zresztą nie tylko pod adresem znacznej części do-
tychczasowych działaczy partyjnych i państwowych. Również w szeregach „Soli-
darności" istnieje niebezpieczeństwo odradzania się starych nawyków myślenia 
i działania, wytworzonych przez wieloletnie istnienie wadliwych mechanizmów 
społecznych. Wskazane niebezpieczeństwo bywa potęgowane niejednokrotnie 
przez warunki zewnętrzne, w jakich działa nasz związek, utrudniające proces rze-
czywistej demokratyzacji życia. Chodzi jednak o to, aby owe warunki zewnętrzne 
nie były wykorzystywane dla działań nie mających nic wspólnego z celami Związku 
i jego dobrem. Ludzie pracy potrzebują rzeczywistej reprezentacji związkowej dla 
ochrony ich-«praw i interesów, jak również potrzebują autentycznej partii dla ro-
botników, będącej jednocześnie godnym reprezentantem interesu ogólnonarodo-
wego. Organizacja związkowa nie może zastąpić potrzeby istnienia partii poli-
tycznej reprezentującej podstawowe' warstwy czy klasy społeczne, natomiast 
partia polityczna nie może zastąpić niezależnego ruchu związkowego ludzi pracy. 
Proces tworzenia takich właśnie organizacji, ich autentyczności i wiarygodności, 
nie może być sprowadzony jedynie do symbolicznych gestów czy działań, wymaga 
długotrwałej pracy organizacyjnąj oraz właściwych warunków zewnętrznych. 

Wskazane wcześniej źródło powstania NSZZ „Solidarność" - protest społeczny 
sprzed roku, którego rezultaty musiały być zaakceptowane przez kierownicze 
gremium w państwie oraz wskazany również system kierowania społeczeństwem -
zadecydowały o złym starcie do współpracy pomiędzy „Solidarnością" a partią, co 
wywołało oczywiście negatywne skutki dla całego społeczeństwa. Należy bowiem 
sobie uświadomić, że tak duże siły jak partia i „Solidarność" nie mogą wieść ze 
sobą sporu bez szerszej szkody dla interesów obywateli, zwłaszcza jeśli organi-
zacje te uważają się za reprezentatnów owych interesów. Natomiast partnerstwo 
i współdziałanie nawet w małżeństwie z rozsądku (a nie sądzę, że kierownictwo 
partyjne zaakceptowało „Solidarność" z miłości) stwarzają dobre szanse również 
przy złych obiektywnie warunkach. Warto więc zastanowić się, z perspektywy już 
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roku, czy rozsądek ma szanse powodzenia, jeśli chodzi o stosunki między partią 
i „Solidarnością". 

Przechodząc od razu do kwestii zasadniczych w tej sprawie należy stwierdzić, 
że dotychczas nie wypracowano zasad współpracy między PZPR a NSZZ „Soli-
darność". Współpraca taka fragmentarycznie istnieje, ale raczej na szczeblu nie-
których podstawowych ogniw obydwu organizacji. Niekiedy są wyrażane zastrze-
żenia co do samej możliwości współpracy z uwagi na samorządny i niezależny 
charakter Związku „Solidarność". Zbyt daleko idący byłby jednak pogląd wyłącza-
jący możliwość współpracy między omawianymi organizacjami. Współpracę taką 
należy nawiązać, powinna być ona jednak oparta na zasadach partnerstwa. Na 
pewno jeszcze sporo czasu musi upłynąć, i to nawet przy sprzyjającej sytuacji 
(tzn. bez niepokojów społecznych), aby współpraca stała się faktem. Dotychcza-
sowe metody działania partii nie zostały w sposób ewidentny przełamane, poza 
tym zadawniona nieufność też odgrywa swoją rolę. 

Zapewne z tych przyczyn władze „Solidarności" nie zajęły się sprecyzowaniem 
zasad współpracy z PZPR. Ponadto należy liczyć się w aktualnej sytuacji 
z ewentualnością zarzutu (zwłaszcza agencji CTK - Czechosłowacja) jednostron-
nego narzucania rozwiązań w sferze przekraczającej kompetencje „Solidarności". 

Niejednokrotnie natomiast władze partyjne zajmowały się określeniem swego 
stosunku do „Solidarności" i zajmowanie się partii tym zagadnieniem jest jak 
najbardziej uzasadnione sprawowaniem przez nią przewodniej roli w społeczeń-
stwie. W licznych uchwałach KC i wypowiedziach problem ten jest poruszany. Nie 
zawsze dzieje się to jednak w kontekście mogącym zadowolić „Solidarność" jako 
•związkową organizację społeczną. Ogólnikowość sformułowań, przy jednocześnie 
występującej jednostronnej ocenie zjawisk, może rodzić możliwość różnych inter-
pretacji tych sformułowań. Próby dzielenia „Solidarności" przez działaczy partyj-
nych na różne nurty (zdrowy robotniczy i reakcyjny czy wręcz faszystowski), ofe-
rowanie się z „dobrymi radami" i pomocą w zakresie pozbycia się ludzi niewłaści-
wych, rozważania nad ewentualnością delegalizacji „Solidarności", co wystąpiło 
np. w dyskusji na XI Plenum KC PZPR - nie sprzyjają jednak uwiarygodnieniu 
wypowiedzi instancji partyjnych w sprawie współpracy. Oczywiście nie mniej istot-
ne znaczenie ma też codzienna rzeczywistość, gdzie - jak wspomniałem - tylko 
w części podstawowych ogniw omawianych organizacji dochodzi do rzeczywistej 
współpracy. Zróżnicowana jest też sytuacja w poszczególnych województwach, 
dlatego warto odnotować fakt, iż w woj. lubelskim nie dochodzi do poważniej-
szych konfliktów społecznych na tle spraw lokalnych. Na uwagę zasługuje, stwa-
rzające pewne nadzieje, sformułowanie uchwały IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR, 
gdzie „Zjazd zobowiązuje wszystkie instancje i organizacje Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej do stałej współpracy z ogniwami związków zawodowych - ocze-
kując ze strony ruchu związkowego konstruktywnego stosunku do tej współpracy". 

Skoro mowa o stosunkach między partią a „Solidarnością" należy zwrócić 
bliższą uwagę na problem, czy „Solidarność" jest rzeczywiście związkiem zawo-
dowym, czy też ruchem społecznym lub partią polityczną. Jak wiadomo, często 
padają zarzuty, że Solidarność" w praktyce przekształca się w organizację inną 
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niż związek zawodowy, a nawet przejmuję funkcje partii politycznej. W związku 
z tym powstaje pytanie, czy działalność „Solidarności" jest zgodna z treścią poro-
zumienia gdańskiego, przewidującego, że nowe związki zawodowe „nie zamierza-
ją pełnić roli partii politycznej". 

Trudno byłoby zaprzeczyć twierdzeniu, że niektóre działania „Solidarności" 
mają charakter polityczny. Jednocześnie nie można sobie wyobrazić, aby było 
inaczej. Polityka i ekonomika przeplatają się ciągle ze sobą - tę prawdę uznają 
również marksiści. Nie jest łatwe uchwycenie granic między działalnością czysto 
związkową i działalnością polityczną, na wielu odcinkach takiej granicy po prostu 
nie ma. Już samo istnienie związku zawodowego - i to określonego związku - jest 
faktem politycznym. Walce o istnienie Związku, o warunki do tego istnienia, w tym 
też o dostęp do środków masowego przekazu zbyt często dezinformujących spo-
łeczeństwo - nie można w konsekwencji odmówić znaczenia politycznego. Twier-
dzenie, że rola związku zawodowego sprowadza się jedynie do ochrony wąsko 
pojętych praw o znaczeniu ekonomicznym świadczyć może jedynie o nieznajo-
mości funkcji związku zawodowego, jego statutu i traktowaniu pracownika jako 
zwykłego „robola" nie interesującego się niczym innym poza wypłatą wynagrodze-
nia za pracę. 

W warunkach wzajemnej nieufności może pqwstać pytanie czy partia nie czuje 
się zagrożona tak ujętymi kompetencjami ruchu związkowego. Jednakże w okre-
sie obecnych niepokojów za mało zastanawiamy się nad tym, że omawianych or-
ganizacji nie możemy traktować jako przeciwstawnych sobie i to niezależnie od 
dotychczasowych negatywnych doświadczeń. Chodzi tylko o to, aby po obu stro-
nach były przestrzegane podstawowe zasady współżycia oraz prawo i aby obie, 
organizacje pamiętały skąd się wywodzą oraz kogo i co reprezentują. 

Struktura organizacyjna „Solidarności" jako organizacji skupiającej olbrzymie 
rzesze członków niezależnie od przynależności zawodowej i branżowej, uprawnie-
nia statutowe, a także, sytuacja w jakiej przyszło działać - powodują, że mamy 
do czynienia z ruchem społecznym, który nie jest typowym związkiem zawodo-
wym, z jakim spotykaliśmy się dotychczas. Spojrzenie na „Solidarność" jako na 
ruch społeczny nie może jednak oznaczać zgody na tolerowanie występujących 
niekiedy tendencji odchodzenia od zasad działalności związkowej, braku codzien-
nej troski o właściwą ochronę interesów pracowników w niektórych organizacjach 
zakładowych. Ujmując to zagadnienie od strony tradycyjnych zadań ruchu związko-
wego można by powiedzieć, że „Solidarność" to przede wszystkim ów tradycyjny 
związek zawodowy, a ponadto jeszcze coś więcej, lecz to „więcej" wynika ze sta-
tutowej struktury i kompetencji Związku. 

Takie ujęcie zadań ruchu związkowego uchroni nas od niebezpieczeństwa 
przekształcania się Związku w partię polityczną, aczkolwiek w zakresie tym wystę-
powały i będą występowały bezdroża i rafy. Wynikają one zwłaszcza z niewłaści-
wego wypełniania zadań przez partie polityczne w Polsce, a szczególne obowiązki 
i zarazem odpowiedzialność spoczywają na Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni? 
czej jako konstytucyjnej sile przewodniej w społeczeństwie. Jeśli PZPR nadal nie 
będzie reprezentować we właściwy sposób interesów podstawowych grup społe-
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cznych - a nadzieje poprawy w tym zakresie ciągle są małe - będzie istnieć nacisk 
tychże grup na działania wyraźnie polityczne w ramach „Solidarności", ciągle „Soli-
darność" będzie miała trudności z właściwym wypełnieniem swych wszystkich obo-
wiązków statutowych. W rezultacie „Solidarność" będzie zmuszona pełnić rolę 
bardziej orgnizacji politycznej, niż czysto związkowej. O tym powinni pamiętać nie-
którzy działacze partyjni, którzy mają.pełne usta „dobrych rad" pod adresem „So-
lidarności". To prawda, „Solidarności" przydadzą się dobre rady i pomoc, powinna 
ona z tego umieć korzystać, jako organizacja młoda i niedoświadczona, lecz nie 
jest dobrze, jeśli porządków nie zaczyna się robić od własnego podwórka. 

W aktualnym układzie stosunków to Polsce powstają niekiedy wątpliwości od-
nośnie do właściwych warunków sprawowania przez PZPR swej przewodniej roli. 
Wyrażane bywają sugestie, że „Solidarność" stwarza system dwuwładzy utrudnia-
jącej wypełnianie obowiązków przez rząd i partię. O uprawnieniach statutowych 
„Solidarności" i uwarunkowaniach, w jakich działa ta organizacja była już wcześniej 
mowa. Warto natomiast powiedzieć jeszcze kilka słów na temat praktyki wypełnia-
nia konstytucyjnej normy dotyczącej przewodniej roli partii w społeczeństwie, zda-
nej niekiedy nieściśle rolą kierowniczą. Sprawa wymagałaby odrębnego, szerokie-
go zbadania i naświetlenia. W tym miejscu ograniczę się więc w zasadzie do wska-
zania jednego problemu. Otóż w okresie minionym - i była to praktyka nie tylko 
okresu gierkowskiego - ośrodek decyzyjny nie znajdował się w partii jako takiej, 
lecz partia jedynie firmowała działania decydentów, którym było wygodnie usado-
wić się w jej szeregach, zapisać się celem robienia kariery politycznej i nie tylko 
politycznej. Rozbudowany system propagandowy wmawiał szeregbwym członkom 
partii, że rządzą i to w imieniu klasy robotniczej, chociażby ich inicjatywa w zakre-
sie rządzenia sprowadzała się do klaskania na zebraniach i masówkach. Krąg rzą-
dzących partią był natomiast bardzo wąski i znajdował się na wysokich szczeblach, 
gdzie występowała negatywna selekcja w zakresie doboru kadr. Jakie było to rzą-
dzenie członków partii, widać już gołym okiem po wydarzeniach sierpniowych, 
gdy w niezmiernie gorącym okresie czekało się i czeka nadal według starych 
przyzwyczajeń na odgórne instrukcje, a oddolna inicjatywa partyjna z trudem 
i przeważnie bezskutecznie usiłuje dotrzymać kroku biegowi wydarzeń, nie 
mówiąc już o ich wyprzedzaniu. 

To wszystko nie przeszkadza jednak niekiedy manipulować opinią członków 
partii przez sugerowanie im, że kiedyś rządzili, a teraz ich władza jest zagrożona. 
Metoda „dziel i rządź" jest wykorzystywana przez władze zawsze i wszędzie. Dla-
tego trzeba pamiętać, że drobne przywileje członków partii w zakładach pracy są 
elementem antagonizowania społeczeństwa i za to trzeba rozliczać nie tylko ludzi, 
którzy z nich korzystają, ale i mechanizmy - także wówczas, gdy drobne przywile-
je przekształcają się w praktyce w duże. 

Przewodnia rola partii może być spełniona jedynie w warunkach sojuszu sił 
rozsądku, póstępu i demokracji. W skład owego sojuszu musi wejść również „So-
lidarność". Wydawałoby się więc, że nie ma nic prostszego, jak spotkanie się przy 
wspólnym stole obrad w celu dogadania się. Rzeczywistość jest jednak bardziej 
skomplikowana. Partia w ciągu minionego roku niewiele w sumie zrobiła, aby uwia-
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rygodnić się w społeczeństwie. Nie reagując należycie na słusżne żądania i postu-
laty ludności, sprowokowała tym samym społeczeństwo i „Solidarność" do częste-
go używania oręża akcji protestacyjnych. Postawa partii w poprzednich latach, jak 
też i w ostatnich miesiącach może budzić zastrzeżenia co do zgodności z zasada-
mi socjalizmu. Nie przeszkadza to jednak kierownictwu partyjnemu dopatrywać 
się rzekomego wpływu elementów antysocjalistycznych czy wręcz kontrrewolucyj-
nych w szeregach „Solidarności". Kontrrewolucja oznacza walkę z rewolucją, 
a tymczasem rewolucja skończyła się u nas w latach czterdziestych, teraz nato-
miast są tylko błędy, błędy, błędy. 

Partia więc musi nauczyć się przewodzić społeczeństwu. Przebieg i uchwały 
IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR są dopiero początkiem drogi w tym zakresie, 
przy czym Zjazd nie rozstrzygnął jednoznacznie dalszych dróg socjalistycznej 
odnowy w Polsce. Zjazd zbyt wiele czasu poświęcił sprawom rozliczeniowym, 
kosztem bardziej skonkretyzowanych rozstrzygnięć w sprawach społecznych 
i gospodarczych. Powiedzmy sobie otwarcie - Zjazd pozostawił otwartą drogę tio 
dalszej „przepychanki". Oblicze szeroko rozumianego kierownictwa partyjnego 
jest w znacznej mierze konserwatywne, w stosunku do dążeń i poglądów większo-
ści społeczeństwa. Stąd niepopularność partii wśród wielu obywateli, stąd też ha-
mowanie przez partię ruchu odnowy. 

Według wielu poglądów na IX Nadzwyczajnym Zjeździe PZPR zwyciężyła linia 
umiarkowana w partii, jej centrum, a wyrazem, tego jest „przegrana" w wyborach 
do władz centralnych partii przedstawicieli poglądów skrajnych (ekstremistycz-
nych). Sformułowania te jednak należy właściwie rozumieć. Przy określaniu, że we 
władzach partyjnych zwyciężył umiarkowany środek, należy wyraźnie zaznaczyć,. 
że ów „środek", dosyć trudny zresztą do wymierzenia, dotyczy poglądów i postaw 
dotychczasowych władz partyjnych, a nie całości społeczeństwa. Wydaje się, iż 
niekiedy celowo jest zamazywana ta różnica. Mielibyśmy wówczas do czynienia 
raczej z umiarkowaną konserwą, zdolną do rzeczowej a nie demagogicznej 
oceny sytuacji* i do podjęcia dialogu z siłami postępu. Zapewne uchroniłoby to 
nas od negatywnych skutków działań sił ekstremistycznych. 

Jednakże nie bez kozery piszę o tym w trybie warunkowym. Jak się wydaje, 
zbytnio na wyrost szyte są opinie o zwycięstwie na IX Zjeździe sił umiarkowanych 
w partii przy wyeliminowaniu skrajności. Skład centralnych władz partyjnych świad-
czy, że są tam reprezentowane różne orientacje polityczne, nie brak osób, których 
wypowiedzi na Zjeździe przypominały styl lat pięćdziesiątych (stalinowski), czy też 
podważały sens dotychczasowych dążeń do stworzenia sojuszu sił rozsądku i po-
rozumienia. Wicepremier Mieczysław Rakowski, do którego „Solidarność" nie-
jednokrotnie miewa pretensje za styl załatwiania jej postulatów, przez część dzia-
łaczy partyjnych jest uważany za zbyt ustępliwego w stosunku do „Solidarności", 
a niektórzy delegaci na IX Zjazd ocenili go nawet jako ekstremistę, co jest wręcz 
trudno zrozumiałe. Organizatorzy Zjazdu zadbali o zaproszenie na Zjazd W. Woł-
czewa, czołowego przedstawiciela kontrowersyjnych w partii ugrupowań „komu-
nistów", działających w stylu lóż masońskich. Tymczasem jeszcze niedawno nie 
wpuszczono na salę obrad X Plenum KC PZPR przedstawicieli porozumień pozio-
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mych reprezentujących swoje organizacje partyjne. Dlatego warto czasami przyj-
rzeć się z jakim „umiarkowaniem" i z jakim „ekstremizmem" mamy dó czynienia 
i kto wyraża w tej sprawie sądy. 

Dla „Solidarności" płynie natomiast wniosek, że wybrane na Zjeździe władze 
partyjne sprawdzą się dopiero w działaniu, zwłaszcza że są tam ludzie w zasadzie 
nowi i z powodu braku doświadczenia będą w znacznej mierze podatni na różne 
wpływy i manipulacje. 

Sytuacja w kraju - również po Zjezdzie - ciągle obfituje w wydarzenia,- których 
skutków nie można do końca przewidzieć W PZPR nastąpiła próba konsolidacji 
elementów konserwatywno-dogmatycznych, znajdujących oparcie w nomenklatu-
rze partyjnej. Niewybredna propaganda w środkach masowego przekazu usiłuje 
wszczepić społeczeństwu skrzywiony obraz rzeczywistości Czy uda się „twardo-
głowym" doprowadzić do przedsierpniowego letargu? Bez NSZZ „Solidarność" ko-
lejna próba odnowy byłaby być może już wspomnieniem. Tym razem mamy potęż-
ną organizację ludzi pracy stwarzającą możliwości, których nie możemy zaprze-
paścić. 



Solidarność" a inne organizacje działające w PRL 

Krzysztof Grudzień, Marek Kuna, Helena Lis 

Wstęp 

NSZZ „Solidarność" działa w sytuacji, na którą ma wpływ szereg organizacji 
0 bardzo różnych formach działarfia i zróżnicowanych możliwościach kształtowania 
sytuacji. Biorąc pod uwagę układ stosunków w Polsce, należy stwierdzić, iż ko-
nieczne jest, aby tak wielka organizacja jaką jest „Solidarność" wypracowała 
własną politykę w stosunku do pozostałych partnerów. 

Warto na wstępie odwołać się do znanych porozumień z Gdańska, Szczecina 
1 Jastrzębia, gdzie stwierdza się, iż niezależne i samorządne związki zawodowe nie 
będą odgrywały roli partii politycznych. Z tego sformułowania często usiłuje się 
wysnuć postulat „apolityczności" Związku i stawia się zarzuty, że Związek nie 
spełnia tego postulatu. Jest to interpretacją tendencyjna. 

Po pierwsze, w kraju, gdzie nawet w drobnych sprawach decyzje podejmują in-
stancje polityczne, oddzielenie tego co polityczne od tego co apolityczne jest 
bardzo trudne; tym bardziej, iż władze celowo nie precyzują zakresu spraw poli-
tycznych, pozostawiając sobie dowolność interpretacji. 

Po drugie, związek liczący około 10 min członków nie może być neutralny poli-
tycznie, gdyż nie tylko działanie, lecz także powstrzymanie się od działania jest 
wyrazem pewnej postawy politycznej. 

Po trzecie - Związek „Solidarność" nie może jeszcze spełniać wyłącznie funkcji 
związku zawodowego, ponieważ jest on obecnie właściwie ruchem społecznym, 
a nie tylko związkiem zawodowym. Jeżeli teraz pewne działania „Solidarności" do-
tyczą spraw nie leżących w gestii Związku, to dzieje się tak dlatego, ponieważ nie 
istnieją jeszcze organizacje, które mogłyby się tym zająć. W tej sytuacji Związek 
musi bronić najszerzej pojętych interesów ludzi pracy 

Struktura klasowa społeczeństwa polskiego 

Społeczeństwo polskie jest podzielone klasowo. Według oficjalnej doktryny 
istnieją dwie nieantagonistyczne klasy robotnicza i chłopska. Istnieją też tzw. 
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warstwy społeczne: inteligencja i rzemieślnicy Jak utrzymuje doktryna, sprzecz-
ności klasowe nie istnieją, nie dochodzi w związku z powyższym do poważnych 
konfliktów na tle zróżnicowań klasowych.,Zbliżamy się systematycznie do społe-
czeństwa bezklasowego - komunistycznego Jest to jednak wizja całkowicie igno-
rująca rzeczywistość. Kraj nasz przeżywa cyklicznie potężne wstrząsy społeczne. 
Wydarzenia te nie mogłyby mieć miejsca, gdyby nie istniały w naszym kraju grupy 
społeczne o zasadniczo sprzecznych interesach i całkowicie rozbieżnych celach. 

Analiza strukturynaszego społeczeństwa umożliwi określenie stosunku „Solidarr 
ności" do PZPR i innych organizacji społecznych w naszym kraju Stwierdziliśmy 
już, że społeczeństwo nasze jest zróżnicowane klasowo i politycznie 

Najogólniej, klasy są to zbiorowości różniące się stosunkiem do środków pro-
dukcji, W zafeżności od tego, w jakim stopniu przedstawiciele różnych zbiorowości 
dysponują środkami produkcji, można mówić o różnej przynależności klasowej. 
Udział w dysponowaniu środkami produkcji dzieli społeczeństwo polskie na dwie 
główne grupy klas. 

Grupa pierwsza - to klasy rządzące, czyli biurokracja polityczna dzieląca się na 
elitę władzy i klasę średnią, tzw. aparatczyków. 

Grupa druga - to klasy rządzone, złożone z robotników, chłopów, rzemieślników, 
inteligencji. Grupa druga jest, być może, jeszcze bardziej zróżnicowana Nie bę-
dziemy się tym zajmowali. Istnieją bowiem wyczerpujące analizy, dotyczące 
struktury społecznej rządzonych. Podstawowym brakiem tych analiz jest ukrywa-
nie faktu istnienia klas rządzących. Stąd bierze się konieczność dokładniejszego 
opisania grupy pierwszej. 

Elita władzy 

Ścisłe odgraniczenie elity władzy od aparatu szczebla średniego jest dosyć 
trudne, gdyż kompetencje osób na stanowiskach kierowniczych nie są określone 
jednoznacznie i w związku z tym udział w dysponowaniu środkami produkcji nie 
jest całkowicie jawny. Spowodowane to jest między innymi chęcią zatarcia zakresu 
odpowiedzialności 

Istnieje pogląd, że elita władzy to bardzo nieliczna grupa ograniczona do kilku-
dziesięciu osób (być może są to jedynie ludzie objęci nomenklaturą PZPR). 

Według innej koncepcji, elita władzy to członkowie KC. egzekutywy wojewódz-
kie, kierownictwa ministerstw, wyższa kadra oficerow wojska i milicji. W sumie 
około 1000 osób 

Według jeszcze innej koncepcji, elitę władzy rozumie się szerzej - są to ludzie 
znajdujący się w hierarchii kierowniczej W spisie kadrowym z 1977 r. kadra ta li-
czyła 13 946 osób 

Wydaje się, że najbliższa prawdy jest koncepcja pierwsza 
Istnieją pewne cechy charakterystyczne, które dość wyraźnie odróżniają elitę 

władzy od aparatczyków Dzięki upaństwowieniu środkow produkcji i tzw centra-
lizmowi demokratycznemu, elita władzy skupia w swym ręku pełną władzę politycz-

7 6 

SOLIDARNOŚĆ ! A INNE ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE W PRL 

ną i ekonomiczną. Jest to z jednej strony źródło siły elity władzy, z drugiej zaś 
przyczyna sprzeczności tkwiących w systemie polityczno-ekonomicznym obowią-
zującym w naszym kraju. 

Dysponowanie środkami produkcji ma tutaj charakter kolektywny i niepodzielny 
Osobliwość tej kolektywnej formy własności polega na tym, że nie mamy tu do 
czynienia z indywidualnym dziedziczeniem własności, lecz z ciągłym posiadaniem 
własności przez podmiot grupowy, zmieniający się co do składu osobowego 
Współwłaściciele dysponują grupowo caią własnością, ale nikt indywidualnie nie 
może wycofać swego wkładu. Elita władzy włada środkami produkcji, ustala zasa-
dy podziału dochodu narodowego (uwzględniając przede wszystkim własne cele), 
decyduje o wfasnych dochodach formalnych i nieformalnych, jawnych i ukrytych. 

Jest to grupa nieliczna, co nie jest zgodne z leninowską definicją klasy. Według 
Lenina „klasy są to wielkie grupy ludzi różniące się między sobą miejscem zajmo-
wanym w historycznie określonym systemie produkcji społecznej, stosunkiem do 
środków produkcji, rolą w społecznej organizacji pracy" 

Jak widać z tej definicji, elita władzy w PRL spełnia wszystkie kryteria klasowości 
wg Lenina oprócz warunku liczebności. 

Nieco inne pojęcie klasy występuje u Marksa. Odróżnia on „klasy w sobie" 
i „klasy dla siebie". „Klasa w sobie" jest to zbiorowość wydzielona na podstawie 
jednakowego stosunku do środków produkcji. Między członkami takiej klasy nie 
zachodzą inne więzi, np. organizacyjne. „Klasa dla siebie" jest to klasa wyższego 
typu. Oprócz stosunku do środków produkcji wiąże ją świadomość położenia 
klasowego, a także pewien stopień zorganizowania. Korzystając z określenia 
marksowskiego, należy stwierdzić, że elita władzy jest „klasą dla siebie". 

Klasa średnia 

Pomiędzy elitą władzy a tymi, którzy nad nikim władzy nie sprawują, znajduje 
się klasa średnia. Na kierowniczych stanowiskach w Polsce, od mistrza do premie-
ra i i sekretarza KC pracuje około 800 tysięcy ludzi. Wyłączając tych, którzy zajmu-
ją najniższe stanowiska kierownicze oraz tych, którzy należą do elity, władzy otrzy-
mujemy średni aparat o liczebności od 300 do 400 tys ludzi Można się odwołać tu 
do pojęcia nomenklatury. Nomenklatura średniej warstwy obejmuje: 

- aparat partyjny na prowincji i w stolicy z wyłączeniem egzekutyw wojewódzkich 
i KC, 

- aparat propagandowy w całym kraju, 
- tzw. aktywy ministerialne z wyjątkiem najniższych urzędników i najwyższego 

kierownictwa, 
- dyrektorów dużych przedsiębiorstw, 
- średnią kadrę oficerów wojska i milicji. 
Należy tu dodać, że w resortach uprzywilejowanych MSW i MSZ do średniej 

klasy należy zaliczyć funkcjonariuszy zaszeregowanych stosunkowo nisko. 
Aparatczycy są powiązani zależnościami służbowymi i los ich zależy od pozycji 
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w hierarchii. Główną ich funkcją jest sprawowanie władzy wykonawczej. Średni 
aparat, wykonując dyspozycje kierownictwa, ma jednak możliwość dysponowa-
nia w pewnym stopniu środkami produkcji i rozdawania niektórych dóbr. Decydu-
je o takich sprawach, jak obsada niektórych stanowisk, przydział premii, nagród, 
mieszkań itp. 

Aparat składa sprawozdania, zakazuje pewnych działań, rozdziela dobra lub od-
wleka rozstrzygnięcia. Z aparatu też pochodzą ludzie, którzy zostają awansowani. 
Jest to środowisko, z którego wywodzi się elita władzy i w pewnym sensie jest od 
niego uzależniona. Spośród aparatczyków elita jest uzupełniana, dzieli z nimi 
mentalność i ideologię Z historii wiadomo, że klasy średnie są szczególnie związa-
ne z systemem, w którym istnieją. W klasach średnich popularne są ideologie za-
chowawcze, a niepopularne tendencje do reform. 

Przykładem może być tu zachowawcza rola drobnomieszczaństwa, a wcześniej 
drobnej szlachty. Jest jednak istotna różnica. 

Nowa klasa średnia jest całkowicie pozbawiona niezależności ekonomicznej -
są to płatni funkcjonariusze. Ekonomiczna zależność aparatu od elity powoduje, 
że zachowawcze tendencje ujawniają się wyjątkowo silnie. Od stopnia lojalności 
zależy utrzymanie pozycji społecznej i ewentualny awans Z drugiej strony od 
sprawności działania aparatczyków zależy pozycja elity władzy i dlatego elita 
stara się nie powodować niezadowolenia swych bezpośrednich podkomendnych. 

Opisane wyżej klasy rządzące określa się różnymi nazwami, np. nomenklatura, 
biurokracja polityczna, „aparatczina" 

Niekiedy nie odróżnia się elity od klasy średniej i traktuje obie te grupy społecz-
ne jako jedną klasę - biurokrację polityczną. Wprawdzie różnice między tymi 
grupami są istotne - usprawiedliwiające wprowadzenie podziału na dwie klasy, 
to trzeba zauważyć, że ich postawa względem klas rządzonych jest niemal iden-
tyczna 

W dalszej części niniejszego opracowania będziemy je na ogól traktowali jako 
całość, używając nazw biurokracja polityczna lub nomenklatura. 

„Solidarność" a PZPR 

Ponieważ w chwili obecnej „Solidarność" jest ruchem społecznym reprezentują-
cym interesy rządzonych, stanowisko biurokracji politycznej względem tego ruchu 
jest pochodną jej stosunku do tej części społeczeństwa, która władzy nie sprawu-
je. Krótko mówiąc, głównym przeciwnikiem „Solidarności" jest nie tyle. PZPR jako 
cała organizacja, ale właściwie biurokracja polityczna, czyli członkowie PZPR 
objęci nomenklaturą. Model organizacyjny i zasady działania PZPR wywodzą się 
z kultury politycznej azjatycko-bizantyjskiej. Wynika stąd, że szczebel niższy jest 
bezwzględnie podporządkowany wyższemu. 

W związku z tym homenklaturzyści zajmujący szczyty hierarchii partyjnej narzu-
cają jej własne cele, decydują o jej obliczu, są jądrem PZPR. 

„Solidarność" jako organizacja świata pracy dąży do stworzenia demokratycz-
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nych struktur w naszym społeczeństwie, a przede wszystkim do oddolnej kontroli 
aparatu władzy 

Biurokracja natomiast walczy zaciekle o utrzymanie monopolu władzy i swo-
bodnego władania środkami produkcji pzry przy zachowaniu maksimum dowolnoś-
ci i braku odpowiedzialności w każdej dziedzinie życia, nad którą sprawuje kontro-
lę. Nie zwracając uwagi na zagrożenie państwa i narodu nomenklaturzyści dążą 
i prawdopodobnie dążyć będą do: 

- kompromitowania idei nowych związków zawodowych, 
- przeszkadzania w ich działalności, 
- tworzenia konfliktów, które uzasadniałyby tezę, że realizacja odnowy społecz-

nej jest niemożliwa. 
Będzie też biurokracja przeciwdziałać powstawaniu nowych reguł gry między 

związkami i partią, co grozi kolejnym kryzysem zaufania między władzą i spo-
łeczeństwem. Nie wolno mieć co do tego złudzeń. Musimy bowiem pamiętać, że 
biurokracja polityczna sięgała już niejednokrotnie w obronie swych przywilejów 
do metod działania niepraworządnych, a niekiedy nawet przestępczych. 

Działalność „Solidarności" wykazała, że granice podziałów klasowych przebie-
gają również przez PZPR. Ujawniły się mianowicie głębokie różnice między dołami 
partyjnymi i biurokracją. Ostatnie wydarzenia dowiodły, iż stosunki między „Soli-
darnością" i dołami partyjnymi mogą być poprawne, natomiast istnieje ustawiczny 
konflikt między biurokracją polityczną a „Solidarnością". Warto dodać, że znaczna 
część członków partii (kilkaset tysięcy) należy do „Solidarności". Pozostając pod 
silną presją społeczeństwa, doły partyjne popierają reformy gospodarcze i po-
lityczne, dążą też do daleko idących zmian demokratycznych w samej partii, na-
tomiast biurokracja tkwi kurczowo na pozycjach zachowawczych, hamując wszelki-
mi środkami proces odnowy i reform. Licząc na wprowadzenie w błąd przeciwnika, 
usiłują nomenklaturzyści zacierać różnicę między PZPR a biurokracją polityczną. 
Należy stwierdzić, iż istnienie partii rządzącej, kierującej się zasadami sprawiedli-
wości społecznej byłoby zagrożeniem dla interesów biurokracji, natomiast dla 
„Solidarności" działalność takiej partii byłaby prawdopodobnie korzystna, 

W związku z tym dążenie dołów partyjnych do demokratyzacji partii wywołuje 
pozytywny oddźwięk w „Solidarności", co nie znaczy, że „Solidarność" winna 
aktywnie uczestniczyć w tym procesie. Gwałtowny proces demokratyzacji partii, 
której struktura i dotychczasowa praktyka jest jak najdalsza od demokracji, może 
doprowadzić do rozbicia tej organizacji. Jest to Chyba ten punkt krytyczny, przekro-
czenie którego nie uważają za'dopuszczalne nasi sojusznicy i sąsiedzi. 

Odróżnienie państwowej i społecznej własności środków produkcji 

Wbrew temu co się oficjalnie twierdzi, środki produkcji w PRL nie są własnością 
społeczną. Właścicielem niemal wszystkich środków, produkcji jest państwo. Ozna-
cza to w praktyce, że faktycznym właścicielem jest biurokracja polityczna, która 
posiada całkowitą władzę w kraju. 
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Biurokracja usiłuje ukryć przed społeczeństwem ten stan rzeczy głosząc, że to 
co należy do państwa jest własnością społeczną. Tak być powinno, lecz niestety 
nie jest. 

Podstawową sprzecznością kapitalizmu XIX w. była - według Marksa - dyspro-
porcja między społecznym charakterem produkcji a prywatną własnością środków 
produkcji. W celu usunięcia tej sprzeczności Marks proponował uspołecznienie 
środków produkcji'. 

Należy zauważyć, że w organizacji procesu produkcji nie przekroczono, jak do-
tąd, etapu przedsiębiorstwa. W związku z tym, poczynając od XVII w., a kończąc na 
współczesnym przemyśle, proces produkcji ma charakter społeczny Idąc za su-
gestią Marksa, zlikwidowano w krajach komunistycznych prywatną własność środ-
ków produkcji, zastępując ją państwową Doprowadziło to do powstania nowej 
dysproporcji między społecznym (przedsiębiorstwowym) charakterem produkcji, 
a państwową własnością środków produkcji Dysproporcję tę można określić jako 
podstawową sprzeczność socjalistycznego systemu ekonomicznego. Wydaje się, 
że jedynym wyjściem z aktualnej sytuacji jest likwidacja tej sprzeczności, czyli tak-
tyczne uspołecznienie środków produkcji. 

Pierwszym krokiem na tej drodze byłoby stworzenie samorządu robotniczego 
w fabrykach i chłopskiego na wsi. Należy tu podkreślić, że samorząd może być 
jedynie etapem pośrednim na drodze do osiągnięcia społecznej własności środków 
produkcji. Trudno nam tutaj wnikać w szczegółowe rozważania na temat samo-
rządu, ale niewątpliwie „Solidarność" powinna popierać dążenia do przyznania 
samorządowi jak najszerszych uprawnień. Kluczową sprawą jest uzyskanie przez 
samorządy prawa do wyboru dyrektora. Trudno bowiem wyobrazić sobie wprowa-
dzenie rzetelnej reformy przez dyrektorów z nomenklatury. Tylko niewielka ich 
część ma szanse zachowania swoich stanowisk w samorządnym przedsiębior-
stwie. Samorząd i związana z tym większa samodzielność przedsiębiorstw odbie-
rze biurokracji, przynajmniej częściowo, kontrolę nad środkami produkcji Należy 
się wobec tego spodziewać, że biurokracja będzie stawiała twardy opór próbom 
wprowadzenia samorządu o szerokich uprawnieniach Świadczy o tym rządowy 
projekt ustawy o samorządzie. W komisji opracowującej ustawę dominują no-
menklaturzyści. 

Drugą sprawą decyduj?cą o samodzielności przedsiębiorstw jest rola centralne-
go planowania, które w jwej obecnej postaci jest główną przyczyną, obok pań-
stwowej własności środków produkcji, ekonomicznych kryzysów rujnujących na-
szą gospodarkę. Centralny planista rozstrzyga bowiem o potrzebach społeczeń-
stwa i ich zaspokojeniu. Czyni to bez mandatu społecznego i bez żadnej kontroli 
ze strony społeczeństwa. Jeżeli jest on reprezentantem dążeń jakiejkolwiek części 
społeczeństwa, to co najwyżej biurokracji politycznej. 

Jego obecność jest jednak w panującym u nas systemie ekonomicznym nie-
zbędna, ze względu na niemal zupełny zanik mechanizmów rynkowych w gospo-
darce „uspołecznionej". Często podnoszony ostatnio problem doskonalenia cen-
tralnego planowania można rozumieć tylko jako jego ograniczenie, przynaj-
mniej co do formy dyrektywnej. Zapewni to bowiem pewną samodzielność przed-
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siębiorstw, stworzy możliwość stosowania przez nie rachunku ekonomicznego 
i umożliwi zaniechanie produkcji zbędnej ze społecznego punktu widzenia 

„Solidarność" a Rząd 

Skład rządu w PRL nie odzwierciedla struktury klasowej społeczeństwa polskie-
go. Stwierdziliśmy wyżej, iż biurokracja polityczna stanowi ok. 1-2% ogółu ludności 
naszego kraju, w tym elita władzy niewielki ułamek promila (uwzględniamy tu 
również rodziny biurokratów). Rząd natomiast jest wyłoniony niemal wyłącznie 
spośród elity władzy i tylko elita ma wpływ na skład rządu. Tym niemniej rząd 
reprezentuje przede wszystkim interesy catej biurokracji politycznej. 

Do sierpnia 1980 r. społeczeństwo było zatomizowane i bierne. Wobec tego 
partia i rząd, mając dużą swobodę działania, starały się unikać decyzji wybitnie nie-
popularnych. Dla utrzymania spokoju społecznego interesy rządzonych były 
w pewnym, choć niewielkim stopniu, uwzględniane. W okresach korzystnej ko-
niunktury gospodarczej udawało się władzy godzić interesy jednych i drugich. 
Oczywiście w sytuacjach kryzysowych, gdy dochodziło do konfliktu interesów, rząd 
działał wyłącznie na korzyść klasy, z której się wywodzi, czyli biurokracji. 

Powstanie „Solidarności" zmieniło radykalnie sytuację. Możliwość zorganizowa-
nia się społeczeństwa stanowiła zawsze największe zagrożenie dla biurokracji. 
Teraz społeczeństwo jest zorganizowane. Przepaść między nim a biurokracją 
ujawniła się bardzo wyraźnie. Rząd, mając bardzo ograniczoną swobodę manewru, 
stara się chronić przede wszystkim pozycję biurokracji. Jest jednak często zmu-
szany do ustępstw. Niestety, są to bardzo kosztowne dla społeczeństwa sukcesy, 
sukcesy to zresztą często połowiczne (np. Bielsko-Biała, czy sprawa bydgoska). 
Upór władzy w niektórych sprawach wydaje się znacznej części społeczeństwa 
niezrozumiały. Staje się to jasne wówczas, gdy uświadomimy sobie, że rząd działa 
w interesie klasy, z której się wyłonił. 

Wydaje się, że władzom nie zależy już na poparciu, a nawet akceptacji społe-
czeństwa, lecz jedynie na osłabieniu jego aktywności. Efekt tej polityki - jak dotąd 
- jest niewielki; społeczeństwo zorganizowane w „Solidarności" jest ustawicznie 
aktywne. Pozwala to mieć nadzieję, że biurokracja będzie zmuszona pogodzić się 
z daleko idącymi reformami systemu i z utratą części przywilejów. Nie wydaje się 
prawdopodobne, aby nawet daleko idąca reforma systemu mogia naruszyć istotne 
interesy elity władzy. Pozycja elity jest bowiem zagwarantowana przez podsta-
wowe zasady ustrojowe. Jest jednak oczywiste, że średni aparat nie wyjdzie z tej 
opresji bez szwanku. Jeżeli ma się udać reforma gospodarcza, jeżeli administra-
cja państwowa ma funkcjonować racjonalnie, to średni aparat musi być radykalnie 
zredukowany. Co więcej, redukcja aparatu może być dla społeczeństwa 
swoistym kryterium autentyczności reformy. 

Analiza dotychczasowej sytuacji nasuwa wniosek, że „Solidarność" nie może 
liczyć na dobrowolne ustępstwa rządu. Pomimo tego rząd powinno się traktować 
jako głównego partnera w negocjacjach Wiadomo wprawdzie, że organizacja 
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partyjna sprawuje faktycznie władzę ustawodawczą i wykonawczą, ale dzieje się 
to bez podstawy prawnej. Podejmowanie ustaleń z instancjami partyjnymi utrwala-
łoby istniejący system sprawowania władzy przez elitę PZPR, umożliwiający po-
dejmowanie decyzji przy jednoczesnym braku odpowiedzialności. Niezależność 
rządu od elity jest obecnie bliska zera, pomimo tego „Solidarność", faworyzując 
w negocjacjach rząd, a nie Biuro Polityczne i podkreślając w ten sposób jego ro-
lę, ma szansę wymusić w przyszłości przywrócenie rządowi właściwej roli. 

W związku z powyższym postulujemy podjęcie pewnych działań przez poszcze-
gólne ogniwa „Solidarności". 

Dominujący wpływ, jaki posiada PZPR na władzę ustawodawczą i wykonawczą 
wszystkich szczebli, osiąga partia dzięki całkowitej kontroli nad sprawami personal-
nymi. Można tutaj mówić o źródłach totalitaryzmu. W praktyce każda decyzja per-
sonalna musi być zaopiniowana i zweryfikowana przez odpowiednią instancję 
PZPR. W tej sytuacji organizacje zakładowe „Solidarności" powinny domagać się, 
aby żadne sprawy personalne, takie jak awanse, nagrody, premie, wyjazdy za-
graniczne, decyzje o zatrudnieniu bądź zwolnieniu z pracy itp. nie były dodatko-
wo weryfikowane przez organizację partyjną. Wszystkie te sprawy powinny po-
zostać wyłącznie w gestii władz administracyjnych. 

Pozwoli to przywrócić PZPR właściwą jej rolę partii politycznej i podetnie korze-
nie nowej klasie wyzyskiwaczy - biurokracji politycznej. 

„Solidarność" a Inne partie polityczne działające w strukturze FJN 

Zarówno ZSL jak i SD są organizacjami, których stopień niezależności od PZPR 
jest minimalny. Organizacje te nie posiadają własnego programu politycznego, lecz 
realizują jedynie program PZPR. Mają przy tym wydzielone strefy działalności, na 
których skupiają swoją aktywność. Dla ZSL są to sprawy wsi, natomiast SD przy-
dzielono rzemiosło i tzw. wołne zawody. 

Partie te w istocie nie reprezentują poważniejszych sił społecznych w naszym 
kraju. Ich udział w Sejmie jest nieproporcjonalnie duży w stosunku do roli, jaką od-
grywają w życiu społecznym i politycznym. Wynika to ze sztywnego, nie zmienia-
nego od lat, klucza wyborczego. 

Przywódcy tych organizacji nie są wybierani przez własnych członków, lecz mia-
nowani przez elitę władzy. Należą oni niewątpliwie do biurokracji politycznej. Są to 
w gruncie rzeczy kryptokomuniści, których zadanie partyjne polega na niezapisywa-
niu się do PZPR. Zabieg ten umożliwia elicie władzy kontrolę nad partiami „współ-
rządzącymi". Charakterystyczna dla tych partii jest niemal zupełna bierność jej 
szeregowych członków, a co za tym idzie - minimalny wpływ na środowiska, 
których reprezentację sobie przypisują. 

Stosunki między PZPR a ZSL i SD nie przypominają stosunków między partiami 
politycznymi, lecz raczej stosunki między instytucją macierzystą i jej filiami. Z pun-
ktu widzenia biurokracji politycznej istnienie ich jest korzystne, ponieważ stwarza 
pozory pewnego pluralizmu politycznego, co jest ważne w stosunkach zewnętrz-
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nych państwa z partnerami słabo zorientowanymi w systemie władzy panującym 
w naszym kraju. 

Znikoma rola tych partii ujawniła się szczególnie wyraźnie po Sierpniu. W sytu-
acjach krytycznych społeczeństwo zwraca się do instytucji lub ludzi mających 
autorytet moralny lub przynajmniej siłę i wpływy. Społeczeństwo polskie w og-
romnej większości obdarza swoim zaufaniem „Solidarność" i Kościół katolicki, 
doceniając jednocześnie siłę PZPR. W okresie, gdy rosło napięcie społeczne i po-
lityczne, oczy wszystkich zwrócone były na te organizacje. Natomiast ZSL i SD po-
zostały zupełnie na uboczu. Nie potrafiły nawet odegrać roli mediatora, nie mówiąc 
już o podjęciu samodzielnych inicjatyw politycznych. Dotyczy to zwłaszcza ZSL. 
Aktywność tej organizacji ograniczyła się do udziału w prowadzonej przez władze 
kampanii mającej na celu rozbicie i niedopuszczenie do oficjalnego uznania „Soli-
darności" Rolników Indywidualnych. Popierano jednocześnie zupełnie skompromi-
towane kółka rolnicze. Dopiero wymuszona, po dramatycznej walce, rejestracja 
„Solidarności" Rl spowodowała pewien ferment w szeregach ZSL, w wyniku 
którego dokonano zmian w kierownictwie stronnictwa. Zmiany te, jak się wydaje, 
nie wpłynęły istotnie na jego działalność. Nieco inną orientację przyjęło Stronnictwo 
Demokratyczne. W przeciwieństwie do ZSL zaczęło się tam mówić o konieczności 
zwiększenia niezależności Stronnictwa od PZPR i dokonano dużych zmian w kie-
rownictwie. Można też było zauważyć podjęcie pewnych działań, które mogły być 
życzliwie przyjęte przez społeczeństwo. Przykładowo, SD zaakcentowało swój 
udział w rocznicach patriotycznych, skazanych przez władze na zapomnienie. 
Udzieliło oficjalnie poparcia dla „Solidarności" Indywidualnych Rzemieślników. Z tej 
też strony wyszedł projekt stworzenia urzędu prezydenta. Są to poczynania bardzo 
nieśmiałe i ostrożne, nie dotyczące spraw dla nas najpilniejszych. Za mało to 
również, aby po latach bierności i serwilizmu wobec władzy odzyskać zaufanie 
społeczeństwa. 

Reasumując, należy stwierdzić, że nie ma chyba szans, aby zarówno SD, jak 
i ZSL mogły rozszerzyć swoje wpływy. Nie wydaje się prawdopodobne, aby 
w przyszłości było możliwe utrzymanie paradoksalnej sytuacji, w której obie 
partie będą posiadać tak znaczną, jak obecnie, reprezentację w Sejmie. Wydaje 
się też, że w najbliższej przyszłości kontakty między „Solidarnością" a ZSL i SD 
będą raczej sporadyczne, gdyż problemy podejmowane obecnie przez „Solidar-
ność" są tej rangi, że partnerem może tu być jedynie rząd. 

Oceniając pozytywnie wszelkie inicjatywy zmierzające do zwiększenia nieza-
leżności stronnictw „współrządzących" od elity władzy, trzeba podkreślić, iż z pew-
nością nie tędy wiedzie droga do pluralizmu politycznego w naszym kraju. 

Organizacje młodzieżowe 

Polityka PZPR, zmierzająca do skupienia młodzieży w jednej, całkowicie podpo-
rządkowanej partii organizacji mającej wychowywać narybek dla partii, poniosła 
całkowite fiasko. Zdołano wprawdzie doprowadzić do utworzenia Federacji Związ-
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ków Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, lecz organizacje skupione w tej Federacji, 
pomimo masowego charakteru, nigdy nie zyskały sobie uznania młodzieży. Biuro-
kratyczna struktura, narzucona orientacja polityczna, brak miejsca na jakąkolwiek 
oddolną inicjatywę spowodbwały z jednej strony całkowite zobojętnienie szerego-
wych członków na sprawy organizacji, a z drugiej oderwanie się grupy działaczy, 
tzw. aktywu młodzieżowego, od własnego środowiska. 

Znamionowała te organizacje całkowita dyspozycyjność wobec władzy. Skraj-
nym jej przykładem było zorganizowanie na uczelniach warszawskich bojówek 
SZSP, które wspólnie z SB i MO rozbijały wykłady Towarzystwa Kursów Nauko-
wych. 

Sztuczna i narzucona odgórnie struktura Federacji rozpadła się po strajkach 
sierpniowych. Kontrolowany przez władze ruch młodzieżowy powrócił do form or-
ganizacyjnych sprzed 1973 r. Powstało wiele nowych organizacji. 

W chwili obecnej w ruchu młodzieżowym można wyodrębnić przynajmniej trzy 
nurty. Pierwszy, to organizacje niezależne od władzy i w związku z tym zbliżone 
swą postawą do „Solidarności". Są to: Niezależne Zrzeszenie Studentów i Nieza-
leżny Ruch Harcerski. Organizacje te realizują autentyczne potrzeby środowisk, 
które reprezentują. Odwołują się przy tym do najlepszych tradycji polskiego ruchu 
młodzieżowego (szczególnie Niezależne Harcerstwo). Nie są powiązane organiza-
cyjnie z „Solidarnością", lecz w praktyce dochodzi do ścisłego współdziałania. 

Drugi nurt to organizacje kontrolowane przez PZPR, pozostające do jesieni 
1980 r. w Federacji ZSMP. Trudno w tej chwili ocenić ich rzeczywiste możliwości 
oddziaływania na środowisko. Straciły wielu członków, lecz wciąż zrzeszają 
znaczną większość młodzieży. Całkowicie nowa sytuacja społeczno-polityczna wy-
musiła pewne, fasadowe przynajmniej, przemiany, gdyż w przeciwnym razie egzy-
stencja ich nie byłaby możliwa. Trzeba też zauważyć, że podporządkowanie tych 
organizacji PZPR nie jest już tak ścisłe jak dawniej, lecz nie ulega wątpliwości, że 
nadal istnieje. 

Trzeci nurt to organizacje związane z ZSL i SD - odtworzony Związek Młodzie-
ży Wiejskiej oraz Związek Młodzieży Demokratycznej. Obie te organizacje nie 
uzyskały, jak się wydaje, większych wpływów w środowisku młodzieży. 

Poza tymi głównymi nurtami pojawiają się grupy o dosyć mętnych programach 
i powiązaniach, których poparcie społeczne jest znikome. Interesujące przy tym, że 
z łatwością uzyskują zgodę władz na rejestrację. Świadczyć to może o zmianie 
taktyki władz w stosunku do młodzieży. Zamiast poprzedniej uniformizacji, pojawi-
ły się próby zdezorientowania młodzieży przez tworzenie różnych organizacji 
o chwytliwych hasłach. Pewnym zaskoczeniem jest fakt stosunkowo niedużej li-
czebności niezależnych organizacji młodzieżowych. Wydaje się, że „Solidarność" 
bardziej konsekwentnie niż dotychczas, powinna wspierać ich działanie. 

„Solidarność" a pozostałe związki zawodowe 

a) związki branżowe 

Obecne związki branżowe w swej istocie nie różnią się od związków skupionych 
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w byłej CRZZ. Przemianowały się wprawdzie na niezależne i samorządne, lecz 
jest to niezależność jedynie formalna. Jako związki tzw. klasowe, są one w dal-
szym ciągu „pasem transmisyjnym" między władzą i klasą robotniczą. Oznacza 
to, że bliższy jest im interes biurokracji politycznej niż ludzi pracy. Są one w grun-
cie rzeczy kierowane przez ludzi z nomenklatury PZPR. Grupują stosunkowo nie-
wielu robotników, natomiast przeważającą liczbę członków stanowią pracownicy 
administracji oraz małych zakładów pracy w niedużych miejscowościach. Powo-
dem tego stanu rzeczy jest znacznie większe niż w innych grupach pracowniczych 
uzależnienie administracji i pracowników małych zakładów od aparatu władzy. 
Przynależność związkowa jest traktowana jako swoisty test lojalności. Można tu 
zauważyć pewne znamiona funkcjonowania zasady selekcji negatywnej. 

Związki branżowe przystają na współodpowiedzialność związków zawodowych 
za plan produkcyjny, co jest zgodne ze stanowiskiem władzy w tej sprawie. Gdyby 
„Solidarność", idąc za tą koncepcją, zgodziła się na rolę „poganiacza robotników", 
powstałaby najgorsza z możliwych sytuacji. Związek ponosiłby bowiem odpowie-
dzialność za plan. bez możliwości decydowania o nim, co byłoby odwrotne do sy-
tuacji PZPR, która podejmuje decyzje bez formalnej odpowiedzialności. 

Obecnie związki branżowe usiłują dostosować się do nowej sytuacji, przejmując 
niektóre inicjatywy „Solidarności", a nawet przypisując sobie czasami ich autor-
stwo. Co więcej, zdarzały się próby przelicytowania „Solidarności" w żądaniach. 
Gdy np. „Solidarność" zrezygnowała z żądań ekonomicznych, ze względu na ka-
tastrofalny stan naszej gospodarki, związki branżowe wystąpiły z serią postulatów 
płacowych. Co ciekawsze, władze skwapliwie podpisały odpowiednie porozumie-
nia. Poczynania tego rodzaju robią wrażenie prowokacji politycznej, organizowanej 
przez biurokratów. Związki branżowe pragną przy tym zapewne pozyskać ludzi 
pracy, licząc na ich dezorientację i słabą pamięć. Mnożenie liczby porozumień 
wydaje się być elementem taktyki władz wobec społeczeństwa - w czym związki 
branżowe aktywnie współdziałają. Podpisano już bowiem kilkaset porozumień, 
w wielu przypadkach zaprzeczających sobie wzajemnie. Łatwo będzie wykazać, 
że ich realizacja jest niemożliwa. 

W sytuacjach konfliktowych, gdy zachodzi potrzeba faktycznej walki o interesy 
pracowników, związki branżowe popierają stanowisko władzy lub, w najlepszym 
przypadku, zachowują bierność. 

W oficjalnych oświadczeniach ich przedstawiciele deklarują chęć współpracy z 
„Solidarnością". Praktyka jest zupełnie inna, a przykładem tego jest choćby sprawa 
podziału majątku po byłej CRZZ, gdzie związki branżowe prezentowały zdecydo-
wanie złą wolę. Innym bardzo wymownym przykładem może być dyskusja w ko-
misji sejmowej nad ustawą o cenzurze. Przedstawiciele związków branżowych 
sprzeciwili się postulatowi wyłączenia wydawnictw związkowych spod kontroli 
cenzury. Ten fakt jednoznacznie wskazuje, czyim interesom udzieliły w tej sprawie 
wsparcia związki branżowe. 

Wobec powyższego nie widać perspektyw nawiązania szerszej współpracy 
w realizacji zasadniczych celów, jakie stawia sobie „Solidarność". Możliwa i poży-
teczna wydaje się jednakże współpraca ze związkami branżowymi przy rozstrzy-
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ganiu problemów, które nie wywołują większych napięć między pracownikiem 
a pracodawcą, jak np. rozdział odzieży ochronnej, wczasów, kolonii dla dzieci itp. 

Byłoby jednak błędem lekceważenie działalności tych związków. Wydaje się bo-
wiem, iż władze straciły wprawdzie nadzieję na likwidację „Solidarności", lecz 
zmierzają do wmontowania Związku w stary system polityczny. Oznacza to, że 
będą podejmowane próby zepchnięcia „Solidarności" do roli pełnionej przez 
związki branżowe. 

b) związki autonomiczne 

Najmniej liczącą się grupą w ruchu związkowym są niewątpliwie autonomiczne 
związki zawodowe. Charakter tych związków jest obecnie trudny do określenia, 
gdyż nie przeprowadziły one, jak dotąd, żadnej poważniejszej akcji w obronie 
pracowników. Wydaje się, że posiadają one większy stopień niezależności ©d 
władzy niż związki branżowe, lecz znacznie mniejszy niż „Solidarność". 

Z jednej strony ich istnienie wzbogaca różnorodność ruchu związkowego, z dru-
giej zaś są podstawy, aby sądzić, że powstanie ich było pewną próbą zneutralizo-
wahia „Solidarności". 

W propagandzie tych związków słyszy się akcenty krytyczne, przede wszystkim 
pod adresem „Solidarności". W sytuacjach konfliktowych ich postawa jest raczej 
neutralna, chociaż w kilku przypadkach związki autonomiczne udzieliły poparcia 
akcjom strajkowym. Trudno w tym stanie rzeczy stawiać diagnozę na temat szans 
współpracy z tym ruchem. Należy bowiem poczekać, aż w sposób pełniejszy 
określi on swoją postawę. 

Podsumowując niniejsze opracowanie zauważmy, że we wszystkich poruszo-
nych tu zagadnieniach przewijał się wciąż ten sam konflikt między reprezentują-
cą olbrzymią większość społeczeństwa „Solidarnością" z jednej strony i biuro-
kracją polityczną z drugiej. 

Strony dysponują zupełnie różnymi atutami: „Solidarność" ma za sobą niemal 
cały naród, ogromny autorytet Kościoła katolickiego, opinię publiczną demokra-
tycznego świata oraz wszystkie atuty moralne, natomiast biurokracja posiada siłę 
milicyjną i wojskową, gotowość do pomocy „bratnich" partii, dobrą organizację oraz 
brak skrupułów moralnych. W tej sytuacji wynik walki jest.trudny do przewidzenia. 
Pewne jest jednak, że nie można długo rządzić wbrew całemu narodowi. Miejmy 
nadzieję, że biurokracja potrafi sobie uświadomić tę prawdę i zechce zwrócić spo-
łeczeństwu to, co sobie bezprawnie przywłaszczyła. Jeśli to nie nastąpi, tym gorzej 
dla biurokratów. 

Pominęliśmy w tym opracowaniu organizacje i instytucje, ze strony których nie 
zagraża „Solidarności" żaden zamach na niezależność Związku. Chodzi tu o Koś-
ciół katolicki oraz opozycję demokratyczną. Rzecz wymaga odrębnego opracowa-
nia. 

W dwóch stówach chcemy podkreślić, że gdyby nie wspaniała i wytrwała posta-
wa Kościoła, gdyby nie wybór Polaka na papieża, gdyby wreszcie nie kilkuletnia 
działalność opożycji demokratycznej, nie mielibyśmy dziś „Solidarności". Musimy 
to sobie jasno uświadomić i oddać sprawiedliwość tym, którzy na to zasługują. 
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Z anatomii negocjacji, 
czyli jak negocjowano w resorcie X 

Teresa Bochwic 

W sytuacji braku sprawnie funkcjonujących instytucji demokratycznych, udział 
we wpływie na to, co się dzieje w kraju, w poszczególnych dziedzinach gospodarki, 
kulturze i oświacie, Związek nasz może uzyskiwać metodą negocjowania pożąda-
nych zmian. Jest to metoda, mająca swoją tradycję już od Sierpnia 1980 r. Zdarza-
ją się negocjacje skuteczne, zdarzają'się też takie, w których nic nie można uzys-
kać. Zależy to od wielu czynników, takich jak sposób przygotowania materiałów 
negocjacyjnych, skład osobowy grup po obu stronach, osoby przewodniczące 
delegacjom. W mniejszym stopniu, moim zdaniem, zależy to od treści przedstawia-
nych żądań. W niniejszym tekście, na przykładzie rozmów prowadzonych przez 
kilka miesięcy w jednym z resortów, prześledzę warunki sprzyjające efektywnemu 
przeprowadzeniu negocjacji. 

Istnieją co najmniej dwie możliwe sytuacje, w których może dojść do negocjowa-
nia jakiejś sprawy. Jedna z nich, to sytuacja, w której dwie strony, prezentujące 
odrębne lub nawet przeciwstawne stanowiska, chcą dojść do porozumienia, ponie-
waż obie uznają, że dana sprawa dojrzała do zmian, a wspólnie należałoby ustalić 
charakter i zakres tych zmian. Z tą sytuacją w trakcie negocjacji rządowych spoty-
kamy się stosunkowo rzadko, chociażby dlatego, że nawet o ile strona rządowa 
dostrzega konieczność zmiany, to uważa wyłącznie siebie za kompetentną do de-
cydowania o ich zakresie i charakterze oraz uważa, że nie potrzebuje społecznej 
pomocy. Częściej występuje sytuacja, kiedy Związek atakuje stronę rządową 
uznając, że dany stan rzeczy wymaga interwencji; zmusza ją do uczestnictwa 
w rozmowach, a dla siebie żąda prawa udziału nie tylko w diagnozie, ale w decy-
zjach o charakterze i zakresie zmian. 

A więc - faktycznym celem przedstawicieli Związku jest uzyskanie wpływu na 
kształt i realizację poczynań strony rządowej, wpływu dotychczas zastrzeżonego 
tylko dla niej. 

Wspomniany na wstępie resort deklarował chęć zmian. Obecność Związku 
traktowano tam jako konsultację społeczną, jako gościnne dopuszczenie do głosu. 
Faktycznie zaś starano się utrzymać wszelkimi sposobami (również oszustwem, 
przeinaczeniem i przemilczeniem) stan dotąd powszechny, tj. taki, w którym „głos 
społeczny" był czysto umowny, a konsultacja społeczna polegała na kurtuazyjnym 
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zaproszeniu przedstawiciela starych związków zawodowych na obrady resortu. 
Większość resortow zdaje sobie już zapewne sprawę, że nie da się na dłuższą 
metę uniknąć dopuszczenia Związku do wpływu na to, co się dzieje w kraju i w 
poszczególnych resortach. Jednakże i wtedy mogą starać się ten wpływ ogra-
niczyć do minimum, ograniczyć do minimum kontrolę i możliwość inicjowania zmian 
przez grupy spoza samego rządu. 

Jedną z prób uzyskania wpływu przez „Solidarność'' był, powtarzający się w cza-
sie wspomnianych rozmów we wszystkich grupach roboczych, postulat, aby utwo-
rzyć mieszane komisje lub zespoły będące w zamierzeniu autorami wszelkich po-
dejmowanych zmian. Taka komisja składałaby się z przedstawicieli resortu i obu 
(czy więcej) Związków, z tym, że „Solidarność" miałaby prawo do decydowania 
o 50% obsady miejsc, lub zaprotestowania przeciwko połowie obsady. Chodziłoby 
tu o to, żeby w komisji znalazło się przynajmniej 50% osób, które Związek obdarza 
zaufaniem (a rekrutujących się niekoniecznie spośród działaczy). Tylko w jednej 
z grup udało się utworzyć komisję o takim składzie. Resort, ogłaszając w później-
szych rozmowach skład tej komisji, nie dotrzymał warunku 50% obsady. Była to 
pierwsza próba odsunięcia wpływu społecznego. Zainterpelowany o to wiceminister 
stwierdził, że takiego warunku nie wolno było w ogóle podpisywać (później często 
powoływano się na to oświadczenie, odmawiając zgody na utworzenie komisji 
w proponowanym składzie). Następnie okazało się, że resort dodatkowo za-
bezpieczył się przed przekazaniem wpływu takiej (złożonej również z przedstawi-
cieli „Solidarności") komisji. Faktycznym bowiem autorem zmian w przepisach 
miał być zespół ministerialny, na którego prace Związek nie mógł mieć żadnego 
wpływu. Sprawa ta wyszła zupełnie przypadkowo. „Komisja mieszana" traktowana 
była przez resort jako ozdoba. 

Poza sposobami czysto organizacyjnymi przedstawiciele Związku usiłują uzys-
kać wpływ na zachodzące w kraju i resorcie zmiany drogą wypunktowania spraw, 
uznanych za szczególnie ważne i wprowadzenia ich w życie drogą wynegocjowa-
nia. Podstawą takich postulatów w każdych rozmowach był materiał uzasadniający 
konieczność ich realizacji. Materiał przygotowywał zespół osób, zainteresowanych 
daną sprawą i reprezentujących wysoki poziom znajomości rzeczy. Zespoły składa-
ły się z pracowników naukowych, praktyków i dziennikarzy. Materiał, przed przeka-
zaniem go resortowi, dyskutowano w środowisku. Bezpośrednio przed rozmowami 
organizowano zebrania, na których dokonywano ostatecznego przeglądu postula-
tów, a także dyskutowano nad sformułowaniami materiału wstępnego. Pozwalało to 
ujednolicić stanowisko „Solidarności", a także przygotować się na kontrargumenty, 
które mogą paść w rozmowach ze strony ministerialnej. 

Wspomniany materiał teoretyczny ma swoje dobre i złe strony. Pokazuje, że żą-
dania „Solidarności" są uzasadnione i zapoznaje ze związkowym sposobem widze-
nia danej sprawy, zarazem jednak daje resortowi okazję do niekończących się kry-
tyk. Stanowisko Związku, wyrażone w materiale, nie zawsze jest w pełni uzasadnio-
ne, a zawsze stanowi łatwy przedmiot krytyki, zwłaszcza, gdy dane uzasadnienie 
nie wydaje mu się wystarczające. 

Wszelkie sformułowania materiału mogą stanowić punkt wyjścia dla dyskusji po-
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zornie merytorycznej, faktycznie jednak odwracającej uwagę od właściwego przed-
miotu rozmów, jakim są poszczególne postulaty. I właśnie sposób sformułowania 
postulatów, a raczej zawarta w nich treść, jest szczególnie istotna. 

W postulatach należy unikać sformułowań nieostrych i niejasnych. Najistotniejsze 
jednak jest to, aby negocjatorzy Związku pamiętali o konkretnych sprawach meryto-
rycznych, które powinny być załatwione, a które można sformułować w ten lub inny 
sposób. Był wypadek, że kilkanaście postulatów, przedstawionych resortowi, stano-
wiło przedmiot krytyki. Negocjator prowadzący nie dał wciągnąć się w dyskusję nad 
poprawnością tych postulatów. Ponieważ zasadniczą ich treścią było kilka konkret-
nych spraw, przeformułował je, a następnie uzyskał zgodę ministerstwa. 

Gorsze efekty uzyskiwano w grupach, gdzie negocjator koncentrował się na 
lepszym - łatwiejszym do przyjęcia przez ministerstwo - formułowaniu postulatów 
Skutek był taki, że sama sprawa umykała realizacji. Np. sformułowanie z postulatu: 
„ministerstwo zobowiąże się do dn. [...] przeorganizować..." po dłuższych dyskus-
jach przeformułowano na: „ministerstwo uważa za celowe przeorganizowanie...". 
Efekt jest taki, że nie uzyskano ani faktycznego zobowiązania od resortu, ani termi-
nu. Należało tak operować sformułowaniem, żeby ostatecznie uzyskać jakieś kon-
kretne zobowiązanie. 

Początkowo delegacje resortu nie chciały podpisywać żadnych zobowiązań, 
m. in. apelując o zaufanie Związku wobec poczynań ministerstwa. Tekst zapisu 
jest jedynym realnym osiągnięciem negocjacji, ponieważ w życie wprowadzone 
zostanie co najwyżej to, co znalazło się w zapisie, ma więc - również ze względu 
na swoją moc wiążącą - niesłychane znaczenie dla efektów negocjacji. Praktyka 
pokazała, że wszelkie zobowiązania zbyt ogólnikowe są interpretowane w praktyce 
zgodnie z wyobrażeniem ministerstwa, a nie Związku; brak określenia dokładnego 
terminu załatwienia danej sprawy powoduje, że jest ona nieustannie odkładana 
na później. Resort rządowy jest partnerem, którego nie wystarczy zobowiązać do 
mówienia prawdy; musi to być zobowiązanie do całej prawdy i tylko prawdy. Jeżeli 
tworzyło się jakąś komisję, okazywało się konieczne zaznaczenie, że będzie to 
jedyne ciało, uprawnione do działań w danym zakresie. Protokół końcowy spisywa-
ny był z reguły późną nocą, kiedy obie strony były już zmęczone, jednakże i wtedy 
konieczne było staranne przejrzenie tekstu pod kątem przeinaczeń i opuszczeń. 

Jeżeli ostateczne napisanie tekstu końcowego odkładano na dzień następny, 
zdarzało się resortowi (do którego należało przepisanie go na maszynie itd.) prze-
inaczenie wynegocjowanych punktów, „opuszczenie" warunku np, konieczności 
poddawania projektów konsultacji związkowej, a nawet dopisywanie osób ze swo-
jego grona do składu komisji (ten ostatni wypadek zdarzył się kilkakrotnie przy 
podpisywaniu protokołu końcowego jednej z grup roboczych). Osoby te publicznie 
odżegnały się od pracy w komisji, zostały usunięte z jej projektowanego składu, 
po czym nieoczekiwanie znalazły się na liście podsuniętej przedstawicielowi 
Związku do podpisu; usunięcie ich z tej listy trwało później 3 tygodnie, a dokonało 
się w wyniku długotrwałych rozmów i dopiero po interwencji ministra. 

Każde przeoczenie bywało wykorzystane przeciwko koncepcji związkowej. W pro-
tokole końcowym istnieje możliwość zapisania rozbieżności powstałych między 
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stanowiskiem Związku a resortu. Rozmówcy resortowi dość prędko zorientowali się, 
że stanowi to dla nich szansę skrócenia rozmów i zakończenia ich bez uzyskania 
przez Związek pożądanych zmian. W grupach prowadzonych przez doświadczo-
nych negocjatorów protokoły nie zawierały rozbieżności, lub zawierały je w 1-2 
punktach. Natomiast w jednej z grup, pracującej nad prawnymi uregulowaniami sta-
tusu pracowniczego, protokół rozbieżności liczył 21 stron maszynopisu! Formalnym 
bowiem celem negocjacji jest kompromis. Przedstawiciele Związku przygotowani 
byli na to, że z niektórych spraw trzeba będzie ustąpić, ale dążyli do tego, żeby i re-
sort ustąpił ze sztywnego stanowiska. Bardzo rzadko pojawiały się sprawy, w których 
resort okazywał się zupełnie sztywny. 

Niezwykle istotny okazał się dobór i przeszkolenie wstępne osób biorących udział 
w rozmowach. Przede wszystkim istotna tu była osoba przewodniczącego grupy 
związkowej. Musiała to być osoba mająca autorytet w swoim zespole, umiejąca ca-
łościowo widzieć problem, elastycznie traktować przedstawiane postulaty; ponad-
to umiejąca mówić do dużej grupy nieżyczliwie nastawionych osób w sposób gładki, 
przekonywujący i umiejąca operować argumentem w momentach kluczowych. 

Ważne jest, by była to osoba niewrażliwa na władzę i jej insygnia. Jak bardzo istot-
ne są to cechy, pokazało to zupełne fiasko rozmów w Sejmie, prowadzonych ze stro-
ny Związku przez osobę przejmującą się samym faktem znalezienia się w tym dostoj-
nym gmachu oraz dostąpienia zaszczytu rozmowy z ministrami i posłami. Osoba ta 
nie potrafiła przerwać dyskusji i prowadzić jej we właściwym kierunku. 

Bardzo brzemienna w skutki okazała się parokrotnie nieobecność prawnika 
w zespole. Przedmiotem niektórych rozmów była zmiana obowiązujących przepisów 
i zarządzeń, co wiązało się niekiedy ze zmianą statusu prawnego pracowników po-
szczególnych placówek. Gdyby nie interwencje prawnika, rozmowy w pewnej z grup 
zakończyłyby się wystrychnięciem przedstawicieli Związku na dudków, ponieważ re-
sort proponował rozwiązanie tak korzystne dla Związku, że dopiero biegły prawnik 
potrafił wykazać pozorność tych korzyści. 

Ważna okazała się w rozmowach obecność tzw. ekspertów. Resort jest bardzo 
wrażliwy na osoby o znanym nazwisku, szczególnie zaś na zajmujące eksponowane 
stanowiska społeczne. W razie niemożliwości zaproszenia takich osób (a było to po-
sunięcie bardzo skuteczne, ponieważ spowodowało, jedyne w trakcie całej serii 
rozmów, spotkanie z urzędnikiem najwyższego szczebla) dobre efekty dawał też list 
podpisany przez kilka takich eksponowanych osobistości - posłów, prezesów itp. 

Jeżeli chodzi o przygotowanie osób biorących udział w negocjacjach, to poza ich 
znajomością przedmiotu rozmów, znajomością dotychczasowych osiągnięć i brzmie-
nia postulatów, konieczne było ustalenie z góry, kto zabierze głos na jaki temat, 
jakie argumenty zastosuje i jak długo będzie mówił. Ten warunek był szczególnie 
ważny ze względu na ogromną ilość czasu, jaką pochłaniały rozmowy. W miarę 
postępu w rozmowach ograniczono wystąpienia do maksimum 10 minut i nauczono 
najrozwleklej nawet mówiące osoby przedstawiać krótką i zwartą argumentację. 

Bardzo istotne okazywało się umiejętne dobieranie argumentów i odporność na 
argumenty adwersarza. Na szczęście resort rzadko tylko stosował argumenty rze-
czowe, więc nie było z tym większych trudności. Większość bowiem argumentów 
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resortu sprowadzała się do zastraszania, oskarżania o dwuwładzę, o chęć obalenia 
socjalizmu, chęć zdecentralizowania władzy (do tej ostatniej chęci, zresztą, przed-
stawiciele Związku chętnie się przyznali). Padała także często wątpliwość, czy 
takimi sprawami w ogóle powinien się zajmować związek zawodowy. W takim wy-
padku dobrze było przypomnieć stronie resortowej o tym, że jednym ze statutowych 
celów Związku jest „wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej i społecznej" 
i przytoczenie dalszych, szczegółowych postanowień Statutu odnośnie do przed-
miotu rozmów. 

Typowym dla obu stron motywem podjęcia rozmów i wysuwania konkretnych 
żądań był tzw. interes społeczny. Obie strony uważały się za wyraziciela interesu 
społecznego, odmawiając zarazem tego statusu przeciwnikowi. Związek często 
popierał ten argument twierdzeniem, że „Solidarność" skupia ponad 50% dorosłej 
ludności Polski, a więc jej głos ma walor głosu społecznego. 

Argumentu interesu społecznego strona ministerialna używała, powołując się na 
mnogość współpracujących z resortem instytucji społecznych, na obecność w re-
sorcie przedstawicieli starych związków, utożsamiano też (niekiedy w sposób 
świadczący o aberracji pojęciowej) interes państwowy z interesem społecznym; 
twierdzono np. że wyrazicielem interesu społecznego jest państwo, jeżeli więc 
państwo coś nakazuje, to jest to zgodne z interesem społecznym. Szef resortu po-
wiedział wręcz: „czuję się reprezentantem głosu społecznego i nie widzę rozbież-
ności między interesem społecznym a ministerialnym". Jeden z terenowych dy-
rektorów wyraził też zadowolenie z otrzymywanych z resortu instrukcji, ponieważ 
oznacza to, że „jest społeczne zapotrzebowanie i ja muszę w tym pomóc". A więc 
wieloletni trening utożsamiania celów administracji państwowej z celami i interesem 
społecznym wydał swoje owoce i dyrektor ten, wypełniając odgórne instrukcje, 
ma poczucie wykonywania działalności społecznie pożytecznej. 

Przedstawiciele resortu występowali w kilku niewdzięcznych rolach: przedstawi-
cieli establishmentu, który doprowadził Polskę do znanego stanu; autorów stanu 
rzeczy w samym resorcie; ekspertów, którym państwo powierza diagnozę istnieją-
cego stanu rzeczy; i osoby, od których oczekuje się koncepcji naprawy oraz wpro-
wadzenia jej w życie. Ról tych jest zapewne zbyt wiele, jak na przeciętnego dy-
rektora departamentu czy kierownika badań resortowych. Rozmówcy ci sprawiają 
za każdym razem wrażenie osób głęboko dotkniętych ostrą krytyką i nieufnością co 
do ich umiejętności naprawy danego stanu rzeczy, a, nawet co do ich dobrej woli 
w tym zakresie. Wykazują postawę ludzi urażonych tym, że kwestionuje się 
wartość ich wieloletniej, ciężkiej pracy w służbie społeczeństwa. Obok dobrego 
samopoczucia, płynącego m. in. z innego widzenia danego stanu rzeczy niż wi-
dzenie, reprezentowane przez Związek, mają oni silne poczucie bycia władzą 
zwierzchnią i decydującą, i z tym poczuciem najtrudniej przychodzi im się po-
żegnać. Dopiero w miarę postępów w negocjacjach przedstawiciele resortu powoli 
zaczęli zdawać sobie sprawę z utraty pozycji jedynego decydenta. Jednakże 
ogromna większość ich energii skierowana jest ciągle raczej na obronę tej pozycji 
i ocalenia z niej dla siebie tego, co się da, niż na konstruktywne myślenie meryto-
ryczne. 
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Takie poczucie bycia władzą zwierzchnią i decydującą widoczne byto m. in. 
w sposobie podejmowania decyzji przez stronę resortową. Głos decydujący ma tu 
zawsze przewodniczący delegacji resortowej, nawet wbrew opiniom jego własnych 
ekspertów. Ponieważ jednak z reguły zabierali oni głos publicznie, pomagało to 
zespołowi Związku zorientować się, kto po tamtej stronie jest sprzymierzeńcem. 
Dobre efekty dawało odwoływanie się przez przewodniczącego „Solidarności" 
do słów takiej osoby, w rodzaju: „sami państwo przed chwilą mówili" itp. O ile nie 
chodziło o strategicznie ważną (a nie do przyjęcia przez resort) sprawę - z reguły 
przewodniczący strony resortowej zgadzał się na wyrażoną przez taką osobę 
opinię, po czym zapisywano wspólne stanowisko do protokołu. 

Szukanie nieformalnych porozumień z pracownikami resortu było zawsze bardzo 
owocnym zabiegiem. W każdym chyba resorcie istnieje „Solidarność". Z osobami 
tam znajdującymi się można uzyskać kontakt i nić porozumienia, polegające cho-
ciażby na tym, aby informowały one na bieżąco o zmianach dokonywanych przez 
sam resort (który dopiero po podpisaniu stosownego porozumienia zaczyna in-
formować Związek o swoich poczynaniach), a także potrafiły ocenić zrozumiałość 
i zasadność przygotowywanych postulatów. Ważne jest, żeby członkowie zespołu 
związkowego byli poinformowani, kto z resortu solidaryzuje się ze Związkiem. 
Słowa padające ze strony przeciwnika najwyraźniej brzmią gorzej, niż te same 
słowa wypowiadane przez ludzi związanych wspólnymi celami. 

Jak długo można? 

Adam Stanowski 

Problemy I postawy 

Jak długo można żyć w ciągłym pogotowiu, w stałym napięciu? Kilka tygodni, 
kilka miesięcy, rok, dwa? 

A przecież w ten właśnie sposób żyjemy już ponad rok. Od roku, mniej więcej 
co dwa miesiące przeżywamy ostry kryzys, poważną mobilizację. Czy potrafimy 
długo jeszcze taki stan utrzymać? Pytanie to narzuca się z tym większą ostrością, 
że t̂ a pozór żaden z konkretnych kryzysów nie przyniósł zasadniczych rozstrzy-
gnięć, większość z nich kończyła się mniej lub więcej zadowalającym kompro-
misem. Często - w naszym odczuciu - raczej mniej niż więcej. Ciągłemu napięciu 
towarzyszy więc poczucie dreptania w miejscu. 

Jako taki bardzo niezadowalający kompromis zostały na przykład uznane przez 
znaczną część związkowców wyniki kryzysu bydgoskiego. Po odwołaniu pogoto-
wia strajkowego do MKZ przychodziły od wielu komisji zakładowych poważne 
ostrzeżenia: „Nie liczcie na to, że po tym kompromisie będzie można znowu tak 
łatwo zmobilizować nasze załogi!". 

Jednocześnie oficjalna propaganda zarzuca nam, że to „Solidarność", a co naj-
mniej „ekstremistyczne elementy" w „Solidarności" (skąd my znamy ten język?), 
systematycznie podtrzymuje stan napięcia społecznego, a nawet planowo zmierza 
do jego wzrostu. Zarzuca się nam również - z dziwną, choć nie pozbawioną swo-
istej logiki niekonsekwencją - dobór niestosownych form nacisku. Jeżeli ogła-
szamy pogotowie strajkowe lub strajki ostrzegawcze, mówi się, że utrudniamy 
odbudowę zrujnowanej - nie z naszej przecież winy - gospodarki. Kiedy zaś przyj-
mujemy tę argumentację i próbujemy zastąpić strajki pokojowymi manifestacjami, 
zarzuca się nam łamanie cichego porozumienia z lata 1980 r. o nie wychodzeniu 
na ulicę, zakłócanie porządku publicznego, igranie z niebezpieczeństwem ulicz-
nych rozruchów. Zapomina się przy tym, lub nie chce się pamiętać, jak wiele zmie-
niło się od 1956, 1970, czy choćby 1976 r.; że nie mamy już dzisiaj do czynienia 
z żywiołowymi wybuchami robotniczego protestu, lecz z działaniami zorganizo-
wanej społeczności robotniczej, która od lata 1980 r. dała już niejeden dowód 
najwyższego zdyscyplinowania. 

Ale to są sprawy wtórne, uboczne. Są pytania ważniejsze, bardziej podstawo-
we. Kto właściwie odpowiada za pojawianie się coraz to nowych kryzysów spo-
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łeczno-politycznych w kraju, za ciągłe konfrontacje towarzyszące już od roku ist-
nieniu i działalności NSZZ „Solidarność"? Czy zakończenie większości z nich 
kompromisem oznacza rzeczywiście dreptanie w miejscu, czy też mamy jednak 
do czynienia z r u c h e m , z powolnym, ale systematycznym p o s t ę p e m naszej 
sprawy, dokonującym się poprzez kolejne kryzysy? 

Porozumienia gdańsko-szczecińskie obiecywały bardzo wiele. Tak wiele, że aż 
dziw bierze, że władze poszły na aż tak daleko idące ustępstwa. Ustępstwa, któ-
re - jak wykazała późniejsza praktyka - w gruncie rzeczy były dla władzy nie do 
przyjęcia. Nieodparcie nasuwa się podejrzenie, że w obliczu determinacji robot-
ników Wybrzeża, w obliczu groźby rozszerzenia się strajków na cały kraj, zdecy-
dowano się obiecać wszystko, żywiąc jednocześnie nadzieję, że będzie można 
nie dotrzymać prawie niczego, że będzie można „odwrócić bieg wypadków". Nie 
mam tu na myśli osób, które bezpośrednio uczestniczyły w pertraktacjach, a raczej 
gremia, które udzielały im pełnomocnictw i które ostatecznie musiały zaaprobo-
wać zawarte porozumienia. Za trafnością tego podejrzenia przemawia cały dalszy 
bieg wypadków. Tocząca się bowiem od roku walka jest ciągle jeszcze walką 
0 realizację tych porozumień. 

Pierwotnie - przemawiają za tym i pewne relacje i całe postępowanie władz 
w 2. połowie 1980 r. - miano cichą nadzieję, że uda się zarazę zlokalizować ną Wy-
brzeżu. Trzeba było strajków, które obejmowały kolejno region po regionie i które 
przyniosły dalsze poważne straty gospodarce narodowej, by władze zdecydowały 
się przyjąć w praktyce do wiadomości prawo wszystkich robotników w całym kraju 
do tworzenia niezależnych i samorządnych związków zawodowych. 

Jednocześnie zaczęły się zgoła humorystyczne manipulacje z „odnową" zwią-
zków branżowych, które z dnia na dzień stawały się „niezależnymi i samorząd-
nymi". W tym to przecież czasie musieliśmy wprowadzić do nazwy Związku słowo 
„Solidarność", aby jakoś zaznaczyć swoją odrębność w tym zalewie „niezależno-
ści" i „samorządności". Prywitywizm co poniektórych kombinacji świadczył o ciąg-
le jeszcze żywym wśród działaczy przekonaniu, że robotnikowi można wmówić 
wszystko. Osobiście zetknąłem się z przypadkiem „plebiscytu" przeprowadzone-
go w zakładzie zatrudniającym wysoko kwalifikowanych robotników, na tyle jed-
nak oddalonym od większych centrów, że byli oni pozbawieni dopływu bieżących 
informacji z MKZ. Pozwolono im opowiedzieć się za jedną z trzech możliwości: 
1 - „CRZZ", 2 - „NSZZ Energetyków" oraz 3 - „Inne". W tej sytuacji zdecydowa-
na większość robotników wybrała - zgodnie z oczekiwaniami organizatorów tej 
machinacji - „NSZZ Energetyków". Kiedy jednak dowiedzieli się oni, że owo „In-
ne" miało oznaczać właśnie „Solidarność" trzeba było bronić przed rozsierdzoną 
załogą organizatorów tego „plebiscytu", którzy zresztą z gorączkowym pośpie-
chem deklarowali, że był on nieporozumieniem, a jego wyniki są nieważne. 

W organizowaniu takich manipulacji oprócz aktywistów starych związków brali 
udział przedstawiciele dyrekcji oraz instancji partyjnych. Nierzadko towarzyszyły 
im groźby i naciski. Nie wywołały one kolejnej konfrontacji, ale głęboko podważy-
ł y - r a z j e s z c z e - społeczne zaufanie do dobrej woli władz, do ich lojalności 
i gotowości dobrowolnego przestrzegania zawartych porozumień. 
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Na tym tle zaskakują późniejsze apele władz o kredyt zaufania. Powiedzmy so-
bie wyraźnie: społeczeństwo udzieliło ogromnego kredytu partii i osobiście Wła-
dysławowi Gomułce w 1956 r., w r. 1970 spróbowało zaufać - choć już z dużą re-
zerwą - nowemu kierownictwu i Edwardowi Gierkowi. Niewielkie szanse odzy-
skania tego kredytu, które istniały po sierpniu 1980 r., zostały b e z p o w r o t n i e 
z m a r n o t r a w i o n e postępowaniem władz w następnych miesiącach I przez 
cały ubiegły rok. Dziś kredyt ten został ostatecznie wyczerpany. Nikt już nie liczy 
na dobrowolne wypełnienie przez władze jakichkolwiek obietnic. Jak powiedział 
Wałąsa, jedyną gwarancją jest dla nas istnienie naszego Związku i jego stałą go-
towość do podejmowanie ciągle na nowo walki o dotrzymanie danych nam obie-
tnic. 

I tak się niestety dalej sprawy toczyły. Realizacja każdego punktu porozumienia 
wymagała kolejnych hacisków, groźby strajku lub wręcz jego przeprowadzenia, 
manifestacji itp. A potem mówi się nam, że rząd nie może pertraktować pod stałą 
groźbą „strajkowego pistoletu". Ale przecież bez tego zagrożenia on w ogóle nie 
podejmuje żadnych poważnych pertraktacji. 

W gruncie rzeczy większość kryzysów, które wystąpiły od późnej jesieni 1980 r., 
dotyczyła jednej sprawy: zasady konsultacji. Rząd przyznaje sobie prawo arbitral-
nego przesuwania uzgodnionych terminów załatwienia poszczególnych spraw 
oraz dyktowania rozwiązań, często sprzecznych z duchem, a nawet z literą za-
wartych porozumień, z interesem szerokich mas pracowniczych i ich poczuciem 
sprawiedliwości. Tak było z rejestracją Związku, ze sprawami płacowymi, z reje-
stracją NSZZ „Solidarność" Rolników Indywidualnych. Tak było i jest ze sprawą 
podwyżki cen i zasad reglamentacji artykułów żywnościowych. 

Władze przyzwyczajone do tego, że wszelkie ich decyzje były z góry lub ex post 
aprobowane przez sojuszników stronnictwa, CRZZ oraz dyspozycyjną prasę, tak 
zwykły były rozumieć „szerokie konsultacje społeczne". Oczywiście, bywały w mi-
nionym roku przypadki, kiedy takiej czy innej ustawy rzeczywiście nie dało się opra-
cować w uzgodnionym uprzednio terminie, kiedy pewnych zobowiązań material-
nych nie dało się ze względów gospodarczych w danym momencie dotrzymać. 
Rząd nie mógł jednak zrozumieć tego, że na mocy ustanowionej w sierpniu umowy 
społecznej z o b o w i ą z a n y j e s t zasygnalizować zawczasu istniejące trudności 
i p r o s i ć Związek - reprezentujący w tym przypadku społeczne oczekiwania 
- o zgodę na zwłokę lub na ograniczenia w realizacji zawartych porozumień. Nie 
mógł także lub nie chciał zrozumieć tego, że tym społecznym oczekiwaniom to-
warzyszy czasem taka determinacja społeczeństwa, iż władze związkowe muszą 
bronić natychmiastowej realizacji pewnych zobowiązań i to w odpowiednio sze-
rokim zakresie. 

Choć wikłani w nieustanne, powodowane taką postawą władz, konfrontacje -
nie dreptaliśmy przęz ten rok w miejscu. W y w a l c z y l i ś m y w tym okresie nie-
jedno: prawo i faktyczną możliwość zorganizowania związku w całym kraju; 
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możliwość zorganizowania się rolników w NSZZ „Solidarność" Rl i jego rejestra-
cję; częściowe choćby rozwiązanie najostrzejszych problemów bytowych - przede 
wszystkim dotyczących płac i zaopatrzenia - w sposób uwzględniający interes 
społeczny w znacznie większym stopniu niż to przewidywały pierwotne, arbitralne 
ustalenia władz; postęp prac nad wieloma aktami ustawodawczymi rokujący 
uwzględnienie w nich w znacznym stopniu społecznych oczekiwań. 

Wiele spraw czeka jednak jeszcze na załatwienie. Jeszcze daleko do pełnej re-
alizacji porozumień. Wiele spraw zależeć będzie w praktyce nie tylko od brzmie-
nia przygotowanych lub uchwalonych już ustaw, ale od sposobu ich realizacji 
w praktyce. Dotyczy to m.in. ustawy o cenzurze, o związkach zawodowych, 
o przedsiębiorstwie, o samorządzie robotniczym. 

Czy oznacza to, że czeka nas następny rok pełen napięć i konfrontacji? Zależeć 
to będzie przede wszystkim od władz i ich postępowania. Można będzie uniknąć 
nowych napięć, jeżeli władze zrezygnują z prób „odwracania biegu wydarzeń", 
jeżeli zdecydują się na lojalne dotrzymywanie zawartych umów i rzeczywiste res-
pektowanie zasady konsultacji społecznych, jeżeli zechcą z własnej inicjatywy 
działać na rzecz odnowy i realizować swoje zobowiązania, zanim zostaną do tego 
zmuszone przez kolejne naciski, strajki i manifestacje. 

Musimy jednak być realistami. Musimy liczyć się z tym, że władze długo jesz-
cze nie okażą się zdolne do takiej zasadniczej zmiany swojej postawy. W takim 
przypadku odpowiedź na postawione na wstępie pytanie winna brzmieć: m u s i m y 
w y t r z y m a ć te nieustannie powracające napięcia jeszcze bardzo długo. Może 
przez cały następny rok, może jeszcze dłużej. My, to znaczy działacze związkowi 
wszystkich szczebli, załogi zakładów pracy. Całe społeczeństwo. 

Być może taktyka władz obliczona jest właśnie na to, że tego nieustannego na-
pięcia, tej huśtawki kryzysów i odprężeń na dłuższą skalę nie wytrzymamy. Że 
albo dojdzie do wybuchu, który usprawiedliwiłby „rozwiązanie siłowe" (bardzo to 
niebezpieczna kalkulacja!), albo wyczerpie się odporność społeczeństwa, jego 
determinacja i wola walki i wpadniemy ponownie w inercję i rezygnację. 

Jakby nie było, przed nami stoi tylko jedna droga: musimy uświadomić sobie 
istotę walki, do prowadzenia której zostaliśmy zmuszeni; musimy wyrobić w sobie 
s p o k o j n ą d e t e r m i n a c j ę i gotowość stawiania czoła - być może przez długi 
jeszcze czas - kolejnym kryzysom. Nie będzie to łatwe, tym bardziej, że zapewne 
w dalszym ciągu żaden z konfliktów nie przyniesie ostatecznych roztrzygnięć. Wal-
czymy o realizację umów społecznych i zaspokojenie aspiracji narodu, ale nie chce-
my sięgać po władzę. Walczymy o rzeczywiste respektowanie zasady społecz-
nych negocjacji, ale nie chcemy rozkładu władzy ani jej ubezwłasnowolnienia. 
Walczymy o praworządność, ale nie chcemy oopiowadzić do rozbicia aparatu 
bezpieczeństwa ani do jego rozkładu. 

Czeka nas więc prawdopodobnie długi jeszcze szereg konfrontacji, z których 
każda przynosić może nam i całemu społeczeństwu krańcowe napięcia, a jedno-
cześnie każda kończyć się będzie jakimś kompromisem i może częściowym tylko 
sukcesem. Ale na to właśnie musimy byc przygotowani, bo prawdopodobnie na tej 
tylko drodze będziemy mogli utrzymać i rozwinąć sierpniowe zdobycze. 

Psychosocjologia kolejki 
czyli o procesach samoorganizacji społecznej 

Tadeusz Cybulski 

Stoimy. Każdy inaczej. Ktoś czyta gazetę. Jakieś panie rozmawiają. O czym? 
0 tym, co w domu, w pracy, przedszkolu, gdzie kto na urlop. Ktoś stoi wpatrzony 
tępo w plecy tego, co przed nim. Ktoś tym samym wzrokiem gapi się na ulicę. 
1 nagle -
- W delikatesach kawę dowieźli... I jajka! 
- Ktoś klnie. 
- Co to, już jajek nie można dostać?! 
- Na targu są po 6,50. 
- A Warszawie już po 8. 
- Patrz pan, to już niczego nie ma. Pewnie i chleba zabraknie. 
- A było. No i gdzie się podziało? 

Ci spekulanci! Na targu jest wszystko, 
itd. itp. Że rząd rządzi i że wyrządził, że demonstracje, że głód, że dzieciom nie 
ma co, że mięso na śmietniku, że znów gotowość strajkowa, że „Moja pani, co to 
z tego będzie". 

Im bliżej wejścia, tym większy krzyk i tłok. Przy wejściu do kolejki właściwej do-
łącza się druga. Krótsza i bardziej dynamiczna. Oczywiście już państwo wiedzą. 
To kolejka dla uprzywilejowanych. Tych bezradnych i tych bezczelnych. Co bar-
dziej zdecydowani prą do wejścia. Kolejka protestuje. 
- A ten to co? Dopiero przyszedł, a już wchodzi! 
- Co to jest z tymi rencistami? To nie po mięso kolejka! 
- Ja też jestem inwalidka i stoję! 
- Jak pani może, to niech pani stoi, ja nie mogę. 
- Coś podobnego! Takie zdrowe i bez kolejki a tu stara kobieta stoi! 
- A pani to co!? To dziecko może stać. 
Dziecko płacze. Matka milcząc pcha się w tłok do przodu. Spocona, zaczerwie-
niona twarz. Półotwarte usta łapią już duszne powietrze z wnętrza sklepu. Oczy 
rozszerzone. Za nią kobieta w ciąży. 
- Cholera, jak kocice! Rodzą jedno po drugim. Gdzie się pani pcha! 
- A pani nigdy dzieci nie miała? 
- Nie, nigdy nie miałam. Pewnie! 
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- Co za ludzie! 
Wymachując trzymaną nad głową legitymacją przepycha się pękaty mężczyzna 
około 60-tki. 
- Ja mama prawo, ja mam PRAWO!! Takiej legitymacji, jak ja, nikt nie ma. Trzy 
osoby wpisane. Żonę niedawno pochowałem! 
- A ja mam w dupie pana prawo! Silny pryk. Drugi raz go w kolejce widzę. Potem 
idzie na targ i sprzedaje! 
- Zatrzymać go! 
Ktoś łapie mężczyznę za kołnierz, ktoś za rękaw. On wyszarpuje się, odwraca. 
Wyszarpuje się, znika we wnętrzu sklepu. Na boku stoi starsza kobieta. Rozkła-
da ręce. Mówi cicho. 
- Ja proszę państwa naprawdę nie mogę. Proszę zrozumieć. Stoi tylem do kolejki. 
Mówi w kierunku ulicy. Do nikogo. Zresztą i tak nie słychać. 
Ktoś w środku kolejki patrzy na całą scenę z lekkim uśmiechem widza. Uśmiech 
stojącej obok mnie kobiety ma w sobie coś z szyderstwa i przerażenia. 
- Patrz pan, do czego to doszło. Jak bydło, jak bydło. 
Ktoś woła, by pilnować. 
- Panie, idź pan tam i wpuszczaj co piątego. 
Młody mężczyzna dopycha się do drzwi. 
- Panie, a pan skąd?! 
- Cicho, on pilnuje! 
Na trochę się uspokaja. Na trochę. Zdarzy się jeszcze wiele. Kolejka będzie stać. 
Do wieczora. Dokąd towaru starczy. Rano ustawi się znowu. Stoimy. Wszyscy. 

Opisałem tę kolejkę, choć to żadna sensacja i każdy takie kolejki zna. Opisałem 
ją właśnie dlatego, że jest typowa i może być ilustracją do felietonu, który tutaj 
przedstawiam. Również dlatego, że niechętnie wracamy myślą do kolejki, gdy 
wreszcie znajdziemy się w domu. Zbyt to zwykłe i przykre. A przecież dopiero 
w domu można się spokojnie zastanowić. 

Nerwowi jesteśmy ostatnio. Przyczyna jasna. Można ją określić jednym sło-
wem: „kryzys". Z psychologicznego punktu widzenia słowo to oznacza zespół sy-
tuacji stresowych działających permanentnie w większości dziedzin życia na każ-
dego z nas. Jedną z takich sytuacji jest kolejka. 

Przypomnę tu tylko, że sytuacja stresowa to sytuacja powodująca nadmierne 
obciążenie organizmu - biologiczne lub psychiczne. Takich obciążających nad-
miernie elementów znaleźć można w kolejce dużo. Zasadnicze, to: fizyczne zmę-
czenie spowodowane wielogodzinnym staniem, świadomość traconego czasu, nie-
pewność czy dostanie się towar, konflikty z innymi. 

Jak na to reagujemy? Każdy zna dobrze swe kolejkowe przeżycia, pamięta też 
reakcje innych ludzi. Pozornie znamy przyczyny i skutki. A jednak patrząc z pew-
nym dystansem możemy się zdziwić, że nam, solidarnym, zdarza się sobaczyć 
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starców i kobiety w ciąży, matronom walczyć ręcznie, matkom handlować dziećmi, 
a wszystko to w boju o torebkę kawy. 

Początek odpowiedzi to wspomniany stres. Ponieważ znamy kolejki i wiemy 
co nas czeka, zaczyna się on już w chwili decyzji zrobienia zakupów. Musimy 
przełamać pierwszy konflikt pomiędzy koniecznością kupienia a spodziewanym 
koszmarem. Od tego momentu zaczyna się specyficzna reakcja organizmu na 
stres, pogłębiająca się w miarę jak antycypowany koszmar sprawdza się i naras-
ta. Reakcja ta ma pewne biologiczne i emocjonalne podstawy, wspólne nam 
wszystkim. Sprowadza się to do tego, że ciało człowieka w stresie przygotowuje 
się do walki, ucieczki lub innego intensywnego działania. Napisałem „ciało przy-
gotowuje się", ponieważ dzieje się to czy chcemy czy nie, bez udziału woli. Bar-
dziej pożądany byłby olimpijski spokój, ale... 

Stan napięcia jest niepożądany i przykry, gdyż trudno go rozładować. Zadanie 
polega na tym by stać. Przeważnie chcemy to wykonać kulturalnie i rozsądnie! 
Stres jednak narasta, ciało chce inaczej, i bywa, że ulegamy. Jak to wygląda, każ-
dy wie. Rozszerzone oczy, otwarte usta, czerwone twarze, czyny prymitywne lub 
infantylne... 

Jak trudno nam opanować kolejkowy stres świadczy fakt, że demonstracje i straj-
ki o r g a n i z o w a n e przez to samo społeczeństwo przebiegają spokojnie. 

Napięcie, niepokój, agresja po prostu są. Tak, jak jest kolejka. Ładują energią 
pojedynczych ludzi i grupę jako całość. Od nas jednak zależy, jak to rozładujemy. 

Pomimo podobnej reakcji biologicznej i podobnych podstawowych emocji (ag-
resja, lęk) zachowujemy się w kolejce różnie. Wiąże się to z indywidualną odpor-
nością na stres i z modelem reagowania na sytuację stresową. 

Agresywno-lękowy stan stresu rozładowuje przede wszystkim wszelka aktyw-
ność i to zarówno pozorowana jak i skierowana na przezwyciężenie sytuacji stre-
sowej. Można jednak przystosować się do kolejki w sposób bierny. Tak postępu-
ją i z o l u j ą c y s i ę . Przyjmują kolejkę jako swego rodzaju dopust Boży a wszel-
ką aktywność uznają za niepotrzebnie szarpiącą nerwy. Zajmują się swymi myśla-
mi, czytaniem gazety. „Zajmują się" - są więc na pewien sposób aktywni, tyle tylko, 
że aktywność ta jest skierowana na swoistą ucieczkę od sytuacji, w której się 
znajdują. 

Inny typ kolejkowicza to o b s e r w a t o r. Nie izoluje się od kolejki, lecz zachowuje 
dystans, co też zmniejsza natężenie emocji. Pozostały zaś lęk i agresję potrafi roz-
ładować analizując sytuację lub szydząc. Przeważnie tylko w myśli. Czasem, przy 
większym natężeniu emocji, mówiąc do innego obserwatora. 

I tu można przejść do następnej kategorii: g a d a j ą c y . Mówienie wyśmieni-
cie rozładowuje napięcie, i to na kilka sposobów. Poprzez wyrażenie emocji w sło-
wach (dlatego w opisywanej kolejce staruszka skarżyła się, choć nikt jej nie słu-
chał), poprzez kontakt z innym człowiekiem (redukuje on poczucie zagrożenia, 
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niepewności) i poprzez samą czystą aktywność (plotki, ple, ple). 
Czasem zdarza się, że rozmowa toczy się na temat przyczyn ztego zaopatrze-

nia, kryzysu. Wtedy dodatkowym czynnikiem uspokajającym staje się tworzony 
model sytuacji, fakt że w jakimś stopniu rozumie się ją. 

Ważnym elementem rozmowy jest żart. O ile szyderstwo wyraża agresję, o ty-
le uśmiech łączy ludzi w sposób ciepły i najpełniej uspokaja. 

Wymienione dotąd sposoby rozładowywania napięcia nie zmieniają sytuacji 
kolejkowicza. Można jednak sytuację kolejkowego stresu potraktować zadanio-
wo. Najprymitywniej czynią to a g r e s y w n i . Najczęściej podawanym motywem 
ataku bywa przeżycie, że coś nie jest sprawiedliwe. Np. ktoś wyglądający na młod-
szego i silniejszego od stojących w zwykłej kolejce usiłuje dostać towar poza kolej-
nością lub na ekspedientkę pada podejrzenie, że schowała część towaru. Czasem 
do kłótni dochodzi między bliższą i oddaloną od lady częścią kolejki. Chodzi wtedy 
przeważnie o ilość wydawanego towaru. Jakkolwiek kłócący się zwracają uwagę na 
niesprawiedliwość, rzeczywistym powodem agresji jest walka o własny interes i nie-
umiejętność znalezienia innego wyjścia z sytuacji. 

Agresja jako sposób walki o swe prawa ma więcej wad niż zalet. Nie przeko-
nuje, lecz sama budzi agresję: silniej motywuje stronę zaatakowaną do osiągnię-
cia celu. Jest skuteczna tylko w odniesieniu do najsłabszych, a więc nie tych, któ-
rzy ją w kolejce rzeczywiście wywołują. Nawet wygrana kłótnia jest gorzkim zwy-
cięstwem. Tracimy podczas niej więcej nerwów niż wart jest skutek. Ostatecznie 
nie redukuje napięcia, lecz jeszcze je wzmaga. 

Agresja ma jednak pewne zasługi dla strukturalizowania się kolejki, Przede 
wszystkim najłatwiej przełamuje bierność. Atak, jeśli jest wspólny, jednoczy ludzi, 
a w momencie gdy oczywiste stają się ujemne strony sprzeczki, do głosu mogą 
dojść k o n s t r u k t y w n i k o l e j k o w i c z e . 

Konstruktywni to przeważnie ludzie o dużej odporności na stres, nie tracący łat-
wo głowy. Ich działania są ukierunkowane nie na wyładowanie nadmiaru emocji 
(wykrzyczenie się)> lecz na celową zmianę sytuacji z uwzględnieniem jej przyczyn 
i warunków. Konstruktywni mogą w kolejce zrobić jedno: z o r g a n i z o w a ć 
k o l e j k ę . Oni więc proponują, by ktoś stanął przy ladzie i regulował ruchem. Oni 
tworzą kolejki zeszytowe. Inaczej: doprowadzają do pewnej umowy społecznej, 
optymalnej w danym układzie warunków, sił i interesów. 

Równie celowo działającą grupą są b e z c z e l n i . Z tym tylko, że w przeciwień-
stwie do konstruktywnych dążą do osiągnięcia celu indywidualnego bez zwraca-
nia uwagi na interes grupy. Można tu zauważyć szeroki wachlarz zachowań. Od 
wrzasku i przepychania się, poprzez manipulowanie rzeczywistymi lub wymy-
ślonymi prawami aż po organizację swoistych „gangów" (np. wypożyczalnie 
dzieci). „Bezczelny" to postać dramatyczna. Taki Uebermensch kolejki. Jest przed-
siębiorczy. Przeważnie bardzo chce kupić, a do tego przeważnie jest przekonany 
o słuszności swych praw, wyjątkowości swej sytuacji. I walczy. Dochodzi czasem 
w tej walce do absurdu. Pobudza jednak do działania. Będąc antytezą „konstruk-
tywnego" razem z nim powoduje s a m o o r g a n i z a c j ę k o l e j k i . 

I tu dochodzimy do problemu e w o . l u c j i k o l e j e k . Biorąc pod uwagę stopień 
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ich ustrukturalizowania, można prześledzić pewną linię rozwojową. Pierwsze jej 
ogniwo to o g o n e k . Ogonek jest niewielki, a jego struktura uboga. Stoi się w nim 
do 20 minut. Rozmawiają w nim niemal wyłącznie znajomi. Nie budzi specjal-
nych emocji. Towar, po który stoi się krótko, nie jest tak deficytowy lub tak ważny. 
Chleb, ciasta, część artykułów objętych reglamentacją. Ogonek jest obecnie for-
mą prawie martwą. 

Drugim etapem jest k o l e j k a w ł a ś c i w a . Ta grupa kolejek, w której stoi się 
do kilku godzin, łączy ze sobą już silne emocje i tym silniejsze, im dłużej się cze-
ka, im towar atrakcyjniejszy i im większa niepewność, czy się go dostanie. Tutaj 
struktura grupy jest już bogata, z tym, że struktura spontaniczna, nieformalna wy-
stępuje częściej niż formalna, wynikająca z umowy społecznej. 

Z grubsza biorąc, rozkład emocji przebiega w tej kolejce zgodnie z tzw. gra-
dientem dążenia. Im bliżej celu (lada), tym chęć dostania towaru jest większa i tym 
silniej denerwuje nas każde odwleczenie zakupu. Większe jest napięcie, agresja, 
większa aktywność kolejkowiczów. W pewnym punkcie jednak, w bezpośredniej 
bliskości lady, napięcie spada. To punkt, w którym jesteśmy już pewni, że towaru 
dla nas wystarczy. Widzimy też, że pozostały czas oczekiwania jest niewielki. 
Dwa zasadnicze stresory odpadają,a dołącza się do sytuacji element pozytywny 
- przeżywana już radość zakupu. Dlatego też kłótliwi i aktywni pochodzą głównie 
z tej części kolejki, z której ladę już widać, a do zakupu jeszcze stosunkowo da-
leko. W tylnej części kolejki więcej jest biernych i gadających. 

Kolejka właściwa ma zawsze jako drugą odnogę k o l e j k ę u p r z y w i l e j o -
w a n y c h . Stanie w takiej kolejce jest krótsze, lecz przeważnie mniej bezpiecz-
ne. Ludzie ci są najczęściej obiektem ataków całej reszty, pełniąc rolę „kozła ofiar-
nego" kolejki. Można się też domyślać u nich skrzętnie skrywanego poczucia winy. 
Stąd ich bardziej obronne nastawienie, a więc i większa agresywność. Do tej ko-
lejki kierują swe kroki „bezczelni" (na atakowanie lady „z marszu" rzadko kto się 
dzisiaj waży). Pojawienie się „bezczelnych" wyzwala agresję i „usprawiedliwia" 
przeniesienie jej na innych uprzywilejowanych (inwalidów, kobiety w ciąży itp.). 

Kolejka wykazuje pierwszy objaw zbiorowego rozsądku w konflikcie z „bezczel-
nym". Ustanawia strażnika (lub godzi się na kogoś, kto samozwańczo podejmuje 
tę funkcję) i nadaje mu pewną wtadzę. Wywyższa go tym ze swego grona, uzbra-
ja w zbiorowe poparcie i tak powierza pilnowanie prawa. Prawo na tym etapie jest 
stosunkowo proste. Streszcza się do: „nie wpuszczać bez kolejki" i czasem zawie-
ra też umowną regulację obsługi uprzywilejowanych. Co ciekawe - bywa już na 
tym etapie, że prawo instytucji jest łamane przez prawo kolejki i osoby instytucjo-
nalnie uprawnione kolejka od ich praw odsądza (np. przedkartkowe kolejki po pa-
pierosy nie przepuszczały rencistów). 

Strażnik, jakkolwiek wywyższony, ma niewdzięczną funkcję,stoi między młotem 
nacierających „bezczelnych", a kowadłem wyborców z kolejki. Jeśli chce być dob-
rym strażnikiem musi łączyć w sobie cechy wodza: stanowczość, opanowanie, 
szybką orientację oraz praktyczną umiejętność postępowania z ludźmi. Jednak 
wybór jest dość przypadkowy. Bywa, że na strażnika wybrany zostaje najbardziej 
zagubiony nerwus, bywa też, że wkręca się na to stanowisko sprytny-bezczelny, 

101 



TADEUSZ CYBULSKI 

by w ten sposób wniknąć do kolejki i osiągnąć swój cel. Stanowisko jest lotne, 
zmieniają się wyborcy, a zamieszanie utrudnia kontrolę społeczną. Niemniej ma-
my już do czynienia z początkami świadomej, grupowej i opartej na umowie struk-
tury grupy. Struktura ta nie jest bynajmniej formą ostateczną, kończącą łańcuch 
rozwojowych kolejek. Gdy zajdą odpowiednie okoliczności, doskonali się i dzięki 
niej właśnie kolejka właściwa staje się k o l e j k ą p o d s p e c j a l n y m n a d z o -
rem. 

Ten typ kolejek jest również powszechnie znany. Powstał jeszcze za propa-
gandy sukcesu w postaci kolejek po paszporty i wizy. Teraz rozszerzył się na ko-
lejki po meble, lodówki, pralki itp. Dzisiejsze „pokolenia" w tych stojących mie-
siącami kolejkach nie pamiętają już ich genezy. Udało mi się natomiast uchwycić 
moment przekształcania się koleki zwykłej w zeszytową w sklepie cukierniczym. 
Zobaczmy to. 

Co się stało? Kolejka właściwa, mająca na celu artykuł szczególnie atrakcyjny, 
znalazła się w sytuacji, w której towar jeszcze był, a godziny sprzedaży już się 
skończyły. Ekspedientki odmówiły sprzedaży, lecz kolejka stanęła murem,grożąc 
zdemolowaniem sklepu. Sprzedaż toczyła się więc dalej; tymczasem zadzwonio-
no po milicję. Milicja odpowiedziała, że póki nie ma ofiar w ludziach i sprzęcie, to 
jej to nie obchodzi. Jest to moment ważny, ujawnia bowiem nieadekwatność ist-
niejących formalnie praw do zaistniałej sytuacji, brak siły wykonawczej i najpierw 
odruchową rezygnację z prawa na rzecz próby sił grup o sprzecznych interesach 
(ekspedientki - klienci) a potem, jak dalej zobaczymy, na rzecz nowo utworzone-
go porządku. Gdy władza nie pojawiła się, a cierpliwość ekspedientek wyczerpa-
ła się do reszty, odmówiły sprzedaży na dobre. Do demolowania sklepu jednak 
nie doszło. Kolejkowicze wybrali już nie jednego strażnika, lecz cały komitet, do-
konano spisu ludności w kolejce, ustalono warty na całą noc i tak powstała kolej-
ka zeszytowa, czyli forma kolejki pod specjalnym nadzorem. 

Ten typ kolejki też znamy dobrze - jeśli nie z własnych doświadczeń, to z opo-
wiadań. Zwrócę więc uwagę na kilka cech zasadniczych. W kolejce tej struktura 
formalna zdominowała nieformalną. Konflikty i napięcia zostały wyeliminowane 
przez umowę społeczną (prawo). Prawo to likwiduje dotychczasowe przywileje 
dla mniej sprawnych. W niektórych wypadkach określa nowe przywileje, z tym że 
dotyczą one bardziej przydatnych (np. dyżurujących całą noc przesuwa się o 10 
miejsc do przodu). W proponowanym tutaj ujęciu widać, jak kolejka zmienia się 
z grupy niezorganizowanej, podporządkowanej prawom narzuconym z zewnątrz 
w zorganizowaną, ustanawiającą własne prawa. Kierunek tej przemiany wyzna-
cza cel grupy i warunki, w jakich działa. Siłą wprawiającą w ruch proces jest ener-
gia nagromadzona w kolejce w wyniku stresu. 

Na zakończenie wróćmy na moment do postaci nazwanej „kozłem ofiarnym". 
Jest to postać zbiorowa. Bywa nim „bezczelny", bywa ekspedientka. Ostatnio, nie 
cieleśnie wprawdzie, lecz raczej jako rodzaj funkcjonującego w kolejce mitu wpro-
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wadzonego do świadomości grupy przez środki oficjalnej propagandy staje się 
nim s p e k u l a n t . W narzekaniu na spekulantów ludzie chętnie wyładowują gniew 
za własne upodlenie. I rzeczywiście - niesprawiedliwe jest to, że ktoś robi pienią-
dze na cudzej nędzy. Traktują jednak spekulanta jako „kozła ofiarnego" nie ze 
względu na jego niewinność, lecz dlatego, że oprócz agresji sobie należnej zbiera 
też inną, należną komu innemu. Bliscy krewni obecnego spekulanta, ludzie wo-
żący za okupacji bimber i rąbankę, nie budzili takiej agresji. Źródła ówczesnego 
„kryzysu" były jasne. Dziś są także jasne, ale na spekulanta złościć się łatwiej, 
gdyż jest bardziej namacalny niż ogólne pojęcie systemu, reformy, zniewolenia 
gospodarczego itp. On jest także, przynajmniej z pozoru, łatwiejszy do wytępie-
nia. Z pożoru, bo przemijają kryzysy i rządy, a spekulant jak był tak zostaje. Nie-
mniej lokowanie agresji w spekulancie jest forsowane przez żarliwych moralistów 
z PZPR i trafia na podatny grunt w mniej skomplikowanych umysłach. 

Funkcja odwracania uwagi społeczeństw od zjawisk i przyczyn dla tych spo-
łeczeństw istotnych jest trwałą pochodną wszelkiej władzy będącej dysponentem 
większości informacji. Dobrym, dobrze ogłupiającym instrumentem są tutaj emo-
cje. Byli masoni, cykliści, Żydzi i inne czarownice, potem kułak, czarnosecinna 
reakcja, rewizjoniści i syjoniści; teraz mamy radykalne skrzydło „Solidarności" 
i spekulanta. Jest też kolejka. Trwały i skuteczny element zapełniający świado-
mość Polaków, zajmujący ich nogi, ręce, obciążający organizmy, zatruwający psy-
chikę. 



Idee i ethos 

Postawa solidarności 

Wojciech Chudy 

0. Gdy przygotowywałem plan najbliższych tematów niniejszego działu fe -
l i e t o n ó w f i l o z o f i c z n y c h , wyraźnie jawiła mi się intencja pierwszego, 
inaugurującego felietonu. Musi to być tekst - myślałem - w jakimś sensie 
wiodący cały ten cykl. Winien wyznaczać perspektywę i optykę całej tej 
przestrzeni myślenia, którą zechcemy zbudować na podstawach najpros-
tszych faktów naszego życia. 

Felieton filozoficzny - twór odznaczający się w potocznym odczuciu dzi-
wacznością i ekscentryzmem trudnym do przyjęcia. Ogólny i abstrakcyj-
ny, bo windujący myśl na wysokie piętra ostatecznych wniosków co do 
spraw bytu i moralności. Przy tym konkretny i aktualny, gdyż tylko wtedy 
wysoko intelektualne treści mogą przeistoczyć się w żywą tkankę społecz-
nego odbioru. Trudny a prosty; głęboki a łatwy. Afirmujący prawdę abso-
lutną i dobro kategoryczne a respektujący zarazem tę bezwzględną normę 
myślenia społecznego, jaką stanowi tolerancja. Felieton filozoficzny - gatu-
nek podejrzany o sprzeczne mariaże; sposób pisania próbujący ożenić 
ogień z wodą, konieczne z niemożliwym, panegiryk z paszkwilem. 

1 Nie jest łatwo przy tych założeniach napisać pierwszy felieton, który ma być 
tekstem prowadzącym. Tym bardziej trudno uczynić taki tekst aktualnym w cza-
sach, w jakich dziś żyje Polska. W czasach, kiedy zaczyna istnieć nowy byt spo-
łeczny, nowy organizm o niestabilnej jeszcze strukturze i nieukształtowanej jesz-
cze woli. Jest rok po powstaniu „Solidarności". Słowo s o l i d a r n o ś ć jest dla 
większości z nas raczej najpierw nazwą Związku, a potem dopiero symbolem 
pewnej postawy moralnej i społecznej - choć kolejność ta powinna być odwrotna. 

To ostatnie zdanie niech będzie pierwszym sądem filozoficznym, który w spo-
sób właściwy otworzy nasz felieton i dział. 

2. Postawa solidarności. Owa własność ludzkiego postępowania, która umoż-
liwia - poprzez swoiste „zsumowanie" woli i wysiłków jednostek - zaistnienie tak 
silnej struktury ducha społecznego, że nie potrafią go pokonać, złamać czy znie-
wolić mocniejsze obiektywnie środki oddziaływania. Gdyby nie solidarność, nie 
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znalazłoby tylu zwolenników hasło: „Za wolność waszą i naszą". Solidarność 
w imię narodu i kultury pozwoliła ocalić polskość w okresie Kulturkampfu oraz 
brutalnej rusyfikacji. W dużej mierze Państwo Podziemne w czasie okupacji zbu-
dowane było na podstawach, które cementowała solidarność Polaków. 

Ale przecież postawa solidarności to nie zawsze postawa, która zakorzeniona 
jest w szlachetnym celu w rodzaju wolności, sprawiedliwości, prawdy czy miłości 
bliźniego. Istnieje solidarność złodziei; niezwykłą spójność posiada solidarność 
mafii, co wykazał w swoich książkach z dużym znawstwem i talentem Sciacca. 
Większość z nas wie, jak nieprzenikalna jest solidarność koterii partyjnej czy le-
gendarna w PRL „lojalność ubecka". 

Czy solidarność zatem, kojarząca się nam powszechnie od sierpnia 1980 r. 
z trudną nadzieją i optymizmem - z istoty swej zawiera w swym znaczeniu dwu-
znaczność i skazę? Czy myli nas intuicja języka polskiego, nakazująca upatrywać 
już w samym słowie „solidarność" dodatnią wartość społeczną i moralną? 

3. Odwołajmy się do pomocy filozofii. W koncepcji filozofii klasycznej jednym 
z najważniejszych twierdzeń dotyczących stosunku człowieka do społeczeństwa 
jest teza o pierwszeństwie i prymacie jednostki ludzkiej (osoby). 

Człowiek w tej koncepcji jest osobą, czyli kimś świadomym i wolnym oraz zdol-
nym do samostanowienia o sobie w świecie, w którym się znajduje; także w spo-
łeczeństwie, w którym żyje. Pojęcie osoby różni się od pojęcia osobnika - tak 
chętnie używanego w raportach milicyjnych. Różni się w tym stopniu, w jakim spo-
łeczeństwo osób ludzkich - nazywane w języKu filozofii w s p ó l n o t ą - różni się 
od stada, kopca termitów czy roju pszczół. 

Tym, co zasadniczo odróżnia owe kontrastowo ukazane powyżej formy społe-
czne, jest r z e c z y w i s t o ś ć u c z e s t n i c t w a . Wbrew marksistom, którzy 
chcieliby zatrzeć nieco tę różnicę, człowiek wchodzi do wspólnoty osób i współ-
tworzy ją tylko wtedy, gdy chce to czynić. Gdy w sposób świadomy i wolny do-
strzega sens i wartości społeczne, akceptuje je oraz - wreszcie - zajmuje postawę 
twórczą, kreując sobie tylko właściwy świat kulturalny. Osoba ludzka czyni to we-
spół z innymi. Tak więc „na styku" współdziałania duchowego i materialnego 
osób, „na przecięciu" i w wyniku międzyludzkiej komunikacji - powstaje społe-
czeństwo, kultura i sztuka. 

Taki jest sens uczestnictwa człowieka w społeczeństwie. 

4. Jedenaście lat przed Sierpniem ukazała się w Polsce książka, w której pre-
cyzyjnie i z odwagą pisarską charakteryzującą tych, którzy nie obawiają się od-
woływać do zwykłych, potocznych znaczeń słów, przedstawiony został (między 
innymi) s e n s p o s t a w y s o l i d a r n o ś c i . Do autora i tytułu owego dzieła filo-
zoficznego wrócimy pod koniec felietonu. Zechciejmy teraz oddać głos samemu 
tekstowi. Niech sama myśl poddana zostanie sprawdzianowi aktualizacji - dziś, 
gdy konteksty, w jakich występuje pojęcie solidarności, rozmyły i zatarły jego gra-
nice znaczeniowe i gdy istnieje specjalna potrzeba uchwycenia go na nowo w jas-
nym i naocznym sensie. 

106 

POSTAWA SOLIDARNOŚCI 

5. „Zasadniczym wyrazem uczestnictwa jako właściwości osoby jest postawa 
solidarności" - głosi tekst przypomniany powyżej. 

A zatem solidarność jest podstawowym przejawem obecności człowieka we 
wspólnocie ludzkiej, w społeczeństwie. Co więcej: jest warunkiem niezbędnym 
bycia człowieka w owej specyficznej siatce relacji jaką stanowi społeczność. W tym 
znaczeniu osoba niesolidarna nie należy do wspólnoty ludzkiej, nie uczestniczy 
w niej. Osoba taka może należeć do grupy, może być formalnym członkiem jakie-
goś stowarzyszenia czy związku - nie zawiera się jednak we wspólnocie, nie 
współtworzy i nie współkonstytuuje jej. 

Dość częsty przykład: ktoś należy do „Solidarności" nie będąc w najmniejszej 
mierze solidarnym ze Związkiem (przynajmniej nie ze Związkiem Zawodowym). 

Albowiem: aby przynależeć do wspólnoty ludzkiej - albo inaczej: aby mogła 
zostać ukonstytuowana wspólnota, musi istnieć w niej miejsce na dwie postawy 
będące fundamentami autentycznego społeczeństwa osób. 

Są to właśnie: postawa s o l i d a r n o ś c i oraz postawa s p r z e c i w u . Dwie au-
tentyczne postawy, na których, jak na filarach, wspiera się prawdziwa wspólnota 
ludzi. Obydwie te postawy są głęboko zakorzenione w moralności. Solidarność ro-
botników w czasie strajku jest faktem politycznym, daje rezultaty ekonomiczne, 
psychosocjologiczne itp.; przede wszystkim jednak posiada wartość moralną. 
Sprzeciw wobec manipulatorów konstytucją, jaki wyraził się przed kilku laty w pos-
taci listów protestacyjnych, posiadał swój wymiar kulturowy, był swoistym prze-
łomem psychologicznym w społeczeństwie polskim, ale głównie należy go rozu-
mieć jako realizację powinności moralnej. 

Dwie fundamentalne po§tawy społeczne. Filary. Bez któregoś z nich wspólnota 
rysuje się i pęka. Bez sprzeciwu staje się społecznością radosnego przyzwolenia; 
bez solidarności rozrywają ją partykularyzmy i anarchia. 

6. Solidarność i jak cień idący za nią sprzeciw. Awers i rewers tej samej posta-
wy - postawy człowieka uczestniczącego w sposób autentyczny we wspólnocie. 
(Dwa symbole tych postaw w obecnym okresie Związku: Wałęsa i Gwiazda). 

Solidarność i sprzeciw to dwie postawy. A więc mowa tu o stronie potencjalnej 
raczej niż aktualnej życia społecznego. Ktoś, kto chciałby w każdym momencie 
realizować w społeczeństwie te dwie postawy, doprowadziłby do destrukcji siebie 
i swoje najbliższe otoczenie. Chodzi tutaj jednak o g o t o w o ś ć . 

Mówi tekst sprzed 12 lat: Solidarność jest to „stała gotowość do przyjmowania 
i realizowania takiej części (dobra wspólnego), jaka każdemu przypada w udziale 
z tej racji, że jest członkiem określonej wspólnoty [oraz] gotowość dopełnienia tym 
czynem, który spełniam, tego, co wypełniają inni we wspólnocie". 

Postawę solidarną cechują dwie gotowości. Pierwszą można by nazwać goto-
wością sprawiedliwości. Każda jednostka solidarna partycypuje w dobrach wspól-
noty na tyle, na ile jej się one należą; z drugiej strony realizuje taką część czy ta-
ką ilość wartości społecznych, do jakich predestynuje ją miejsce zajmowane we 
wspólnocie. Ten rodzaj gotowości wiąże się z czystością moralną członka wspól-
noty. Nie może być nazwany solidarnym ktoś bogacący się kosztem społeczności; 
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nie może także być tak nazwany ktoś, kto wykracza poza swoją rolę pełnioną we 
wspólnocie i rozszerza jej zakres drogą zabiegów uzurpatorskich. 

Druga gotowość jest postawą współdziałania. W jej realizacji przejawia się zau-
fanie względem tych, z którymi jestem solidarny. W pewnych chwilach postawa 
ta wiąże się z poświęceniem Codzienność tej gotowości to rzetelne spełnianie 
swych obowiązków, wykonywanie swojej działki w poczuciu, iż praca ta przyczy-
nia się do nadawania sensu całej wspólnocie. Może to być soiidarnpść działania 
dokerów, drukarza, polityka czy profesora uniwersytetu. Ale oprócz codziennych 
obowiązków, gotowość współdziałania w ramach postawy solidarności zakłada 
element poświęcenia. Dzieje się tak w chwilach kryzysu, w chwilach konfliktu 
wartości osobistych z wartościami społecznymi. Do chwili takich należą te, gdy 
jest się represjonowanym za wierność wspólnocie, gdy jest się osamotnionym 
w imię prawdy, gdy należy wyrzec się spokoju, dóbr materialnych i konsumpcyj-
nych dla pomyślności strajku. 

Druga gotowość jest silnym sprawdzianem społecznym człowieka solidarnego. 
Jest także tym punktem postawy solidarności, który styka się bezpośrednio ze 
swoim „rewersem" - z postawą sprzeciwu. 

7. „Ludzie, którzy się sprzeciwiają, nie chcą odchodzić od wspólnoty" głosi oma-
wiany tekst. Ich czyn, będący w swej istocie gestem protestu, jest wyrazem po-
szukiwania uczestnictwa autentycznego. Jest dążeniem do tego, aby ludzie 
„mogli lepiej, pełniej i skuteczniej uczestniczyć we wspólnocie". 

Sprzeciw jako protest i poszukiwanie. Można i należy powołać się tutaj na Polskie 
Miesiące, które w rzeczy samej były miesiącami sprzeciwu. Ludzie sprzeciwiają-
cy się w czasie czerwców, października, marca, grudnia oraz gorącego lata '80 
nie występowali przeciwko społeczeństwu polskiemu. Występowali oni w imieniu 
tego społeczeństwa. Robotnicy i inteligenci, pokrywający stoły komitetów swoimi 
czerwonymi legitymacjami w ciągu ostatniego roku, nie demonstrowali w ten spo-
sób swej woli zniszczenia PRL. Protest ich był wymierzony przeciwko modelowi 
kształtowania tego państwa, który to okazał się modelem gruntownie oszukań-
czym. W tych dwu przykładach sprzeciw nie jest destrukcyjny, a budujący. O d -
n ó w a w Polsce zaczęła się od o d m o w y - od sprzeciwu, który z postawy prze-
istoczył się w czyn. Minął rok - odnowa w swych autentycznych przejawach jest 
ciągle sprzeciwem. To jest jej szansa 

„Sprzeciw konstruktywny", jak nazywa tego rodzaju protest rzeczone dzieło, 
jest „postawą zasadniczo solidarną". W pewnej mierze wykracza poza solidar-
ność rozumianą ściśle. Gdy ta akcentuje jedność i spójność, to sprzeciw nakazuje 
bunt i zrywanie więzi formalnych, obyczajowych czy psychicznych. Jednak ciągle 
bunt i manifestacja jako swój cel posiadają jedność i spójność wspólnoty. Stąd 
dziś i zawsze nie można być solidarnym, nie będąc gotowym na sprzeciw; jak też 
w postawie sprzeciwu musi się zawierać wymiar i gotowość bycia solidarnym. 

8. Te dwie autentyczne postawy mają w życiu społecznym swoje antytezy. 
Książka, na którą powołujemy się w tym felietonie, wymienia je jako postawę 
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k o n f o r m i z m u oraz postawę u n i k u . Są to postawy nieautentyczne we wspól-
nocie. Biorąc pod uwagę nasz temat, są to postawy antysolidarne. Przyjrzyjmy 
się im. Dziś specjalnie warto to uczynić. 

Pierwsza z postaw nieautentycznych, konformizm, jako swoją zasadę wyznaje 
d o s t o s o w a n i e s i ę do aktualnej sytuacji, hierarchii wartości preferowanej 
w danym układzie sił, przeważających w społeczeństwie. „Urządzić się" - oto cre-
do konformistyczne wszechczasów, przy czym tylko w najwulgarniejszym sensie 
hasło to afirmuje wartości materialne i wygodę życia. W istocie rzeczy konfor-
mizm to nie samochód i obszerne mieszkanie. To raczej pewien komfort psy-
chiczny. Luksus braku odwagi. Urządzić się psychicznie to u n i k a ć s p r z e c i -
w u. Za cenę gwałtu własnych przekonań, zakłamania, pewnych istotnych przeci-
wieństw moralnych żyje się spokojnie z przysłowiową już książeczką partyjną prze-
wiązaną różańcem. Jest to groźna postawa, drzemie w niej sprzeczność zabójcza 
dla wspólnoty, czy to będzie nią milionowy związek zawodowy, wspólnota kato-
licka czy po prostu społeczeństwo Polaków. 

9 Jak „konformizm unika sprzeciwu", tak unik - druga postawa nieautentyczna 
„uchyla się od konformizmu", mówi cytowane dzieło. W postawie konformizmu -
przejawia się pewna doraźna aktywność, wybór tymczasowej wartości, która do-
starcza wygody i przyjemności, a przynajmniej nie budzi zagrożenia. Człowiek 
o światopoglądzie katolickim, zapisujący się z motywów konformistycznych do 
PZPR, realizuje jednak pewną decyzję, dokonuje jakiegoś wartościowania i wysił-
ku intelektualnego. Ten okruch decydowania, moment wyboru wartości i ślad wy-
siłku stwarzają szansę, że konformista otrząśnie się ze swojej filozofii przystoso-
wania, że odkryje właściwy sens wartości i świata, i jego generalna postawa sta-
nie się postawą autentycznie społeczną. Inaczej - tragicznie gorzej - jest z po-
stawą uniku. 

Unik polega na w y c o f a n i u s ię . Postawa społeczna ślimaka chowającego 
się do swojego domku; postawa kogoś, kto „nie wie, o co tu chodzi", kto w chwili 
największych przełomów stwierdza, że on „tu tylko sprząta". Z konformistą moż-
na walczyć, zdemaskować go, gardzić nim lub go nawracać. Człowiek reprezentu-
jący postawę uniku jest przezroczysty i nienamacalny moralnie; walka z nim przy-
pomina walkę z cieniem. Bezsilność, jaką odczuwa się, tocząc z nim dyskusję, 
można porównać do mitręgi uchwycenia w zaciśniętej dłoni wody. Przecieka mię-
dzy palcami. 

Częstość postawy uniku jest w społeczeństwie wprost proprocjonalna do świa-
domości obywateli. Złowroga epidemia tej postawy szerzy się w naszym kraju 
w okresach szczególnego kryzysu, gdy zmęczenie, zdenerwowanie, jadowita ma-
nipulacja przez oficjalne środki masowego przekazu powodują u osób mniej uod-
pornionych na tę „chorobę PRL" odruch wycofania się. Zanika instynkt społecz-
ny i obywatelski, znużenie nakazuje kryć się do skorup prywatności, trosk oso-
bistych, często schronienia użycza płaszcz egoizmu. 

Postawa uniku jest w najmocniejszym sensie postawą antysolidarności. Gdy 
w konformizmie dopatrzeć się można rodzaju naśladowania postawy solidarnej 
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z jakąś wspólnotą, postawy w gruncie rzeczy pseudo-solidarności - to w przy-
padku uniku nie istnieje nawet nikle podobieństwo. Obojętność, brak zaangażo-
wania. kwietyzm. Postawa uniku jest nie tylko zabójcza dla wspólnoty osób, dla 
prawdziwie ludzkiego społeczeństwa. Jest to także postawa samobójcza dla oso-
by ludzkiej w jej wymiarze społecznym. Zniszczeniu lub obumarciu ulega to. co 
wiąże człowieka ze wspólnotą innych ludzi w sposób najżywotniejszy - o d p o w i e -
d z i a l n o ś ć jednostki osobowej za społeczeństwo, kulturę i dzieje 

10. Postawa solidarności, a właściwie ona oraz trzy postawy z nią związane 
i określające ją: postawa sprzeciwu - która ją dopełnia: postawy konformizmu 
i uniku - które ją negują i wykluczają Cztery postawy, wyznaczające w dużym sto-
pniu życie społeczeństwa, a w nadzwyczajnej ostrości objawione w Sierpniu. Od-
tąd na codzień mamy okazję weryfikować przedstawione wyżej twierdzenia 
z dziedziny filozofii społecznej. Codziennie bowiem zmaga się w naszym kraju 
solidarność z unikiem, postawa sprzeciwu walczy z postawą konformistyczną 

Czas na pointę. Teoretyczny wyraz tych prawd, z którymi w sposób dotkliwy 
i naoczny mamy szczególnie dziś do czynienia na codzień, znalazł swoje urze-
czywistnienie w 1969 r. w dziele filozoficznym wydanym w krakowskiej oficynie 
„Znak". Na stronach 310-317 dzieła Osoba i czyn Karola Kardynała Wojtyły mie-
ści się koncepcja, która w 11 lat później w jedyny swego rodzaju sposób potwier-
dziła się w życiu tego narodu, którego wielkim synem jest jej autor. 

Komentarz wydaje się zbyteczny 

11. Należy nam się na koniec pewne dopowiedzenie. Zapytaliśmy na początku 
niniejszego felietonu, powołując się na solidarność mafii lub koterii partyjnej: 
„Czy solidarność z istoty swej zawiera w swym znaczeniu dwuznaczność i skazę?" 
Czy można odnieść pojęcia solidarności do wszelkich grup społecznych, także 
tych o strukturze zwyrodniałej i wynaturzonej? 

Ciągle w oparciu o książkę, będącą kanwą naszych rozwiązań - odpowiadamy 
Nie Wspólnoty ludzkie, których zasadą winna być postawa solidarności, nie są 
wspólnotami odizolowanymi od siebie. Wszystkie razem wchodzą w skład wielkiej 
wspólnoty osób, to ona jest ostateczną płaszczyzną odniesienia postaw konstytu-
ujących pozostałe wspólnoty 

Jeśli w jakimś społeczeństwie, wspólnocie, wewnętrzna jej spójność istnieje 
kosztem innych osób czy wspólnot - jak to się zdarza np. w partiach o totalitarnych 
tendencjach albo w państwach o imperialistycznych dążeniach - to spójności tej nie 
można nazywać solidarnością. Solidarność bowiem - nie raz to już akcentowaliś-
my - implikuje postawę sprzeciwu Wobec wspólnoty czerpiącej siłę z innych 
wspólnot czy ludzi należny jest sprzeciw. Protest zaś i sprzeciw nie jest zasadą 
mafii. Jest to struktura zamknięta i autorytarna: postawa sprzeciwu zagraża jej 
spójności. Mówić w odniesieniu do takiej społeczności „solidarność" to nad-
używać tego słowa. 

Oddajmy raz jeszcze głos dziełu Karola Wojtyły. W świecie autentycznego spo-
łeczeństwa osób, w świecie prawdziwie ludzkim „chodzi o taką strukturę wspól-
not, o taki ich ustrój, aby s p r z e c i w , który wyrasta na gruncie zasadniczej so -
l i d a r n o ś c i , mógł w ich obrębie nie tylko się wyrazić, ale aby mógł spełniać 
swoją funkcję dla dobra wspólnoty" 
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Objawy schizofrenii pozorowanej 

Ludmiła Żuk-Łapińska 

W aktualnej sytuacji społecznej rytualnym zabiegiem jest pomstowanie na tych, 
którzy doprowadzili kraj do kryzysu i zdemoralizowali społeczeństwo oraz powta-
rzanie w różnych konfiguracjach magicznego zaklęcia: odnowa. Liczne objawy 
schizofrenii pozorowanej, polegającej na dwutorowości myślenia typu: „oni (nie 
bardzo wiadomo kto) są przyczyną zla", „my jesteśmy za odnową" (nie bardzo 
wiadomo, na czym konkretnym ma ona polegać), układają się w schemat, który 
skutecznie pozwala uchylać się od odpowiedzialności, unikać poczucia winy 
i umożliwia zachowanie dobrego mniemania o sobie. 

Kiedy pojawia się określenie: „demoralizacja społeczna", wyobraźnia przywo-
łuje obraz wulgarnego osobnika o groźnym i niechlujnym wyglądzie, jeśli nawet 
bez noża w zębach, to przynajmniej z butelką w kieszeni - i wszyscy są zgodni 
co do tego, że to straszne, aby takie typy chodziły po świecie i nie było na nich 
prokuratora. Ocena społeczna takich objawow demoralizacji, które podpadają 
pod kodeks karny, jest na ogół jednomyślna, aczkolwiek postawy wobec konkre-
tnych osób naruszających przepisy prawa bywają różne. Poza obszarem zjawisk, 
które są zaliczane do „wielkiej demoralizacji", istnieją zjawiska świadczące o ko-
rozji kryteriów moralnych, które można by nazwać objawami „malej demoraliza-
cji", gdyby nie fakt. że jest to obszar ogromny. Powszechność takich zjawisk 
sprawia, że często traktujemy je jako coś normalnego i nie zauważamy, że sami 
jesteśmy ich współtwórcami, co pozwala nam uniknąć przykrej świadomości, że 
to zdemoralizowane społeczeństwo, na które pomstujemy - to właśnie my. 

Do „Solidarności" należy około 10 min pracujących. To ogromny procent spo-
łeczeństwa. A przecież nie tylko członkowie „Solidarności" są zwolennikami od-
nowy. Powszechność przekonań o tym, że coś jest normalne i oczywiste, zdeter-
minowana jest postawą większości. Można więc sądzić, że tak powszechne ob-
jawy „małej demoralizacji" i braku rzetelności uznają za normalne także zwolen-
nicy odnowy, w tym również członkowie „Solidarności". 

Niekiedy odnowa kojarzy się ludziom tylko z możliwością ukarania byłych pro-
minentów. Odnowa moralna, ograniczająca się do satysfakcji z tego, że źli (przy-
najmniej niektórzy) zostali ukarani - to bardzo mało. Być może wystarczy parę 
lat, aby wyśledzić i ukarać najjaskrawsze wypadki łamania prawa, ale zmiana 
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postaw społecznych, to nie jest kwestia kilku lat; czasem jest to problem pokoleń. 
Prominenci stanowią nikły procent 36-milionowego społeczeństwa i jeżeli więk-
szość sędzi, że to nieliczna grupa prominentów zdemoralizowała społeczeństwo, 
to nikłe są szanse na odnowę w sferze postaw moralnych. Społeczeństwo w pa-
tologicznych warunkach demoralizowało się przez wiele lat, akceptując funkcjo-
nujący, nie tylko wśród prominentów, stereotyp, który zakładał, że postawy typu: 
„normalka - takie jest życie" - to objaw rozsądku, a postawy typu: „tak być nie 
powinno" - to objaw naiwności i nudnego skrupulantyzmu moralnego. 

Trwałość tego sterotypu jest wynikiem działania mechanizmu, który można 
nazwać s c h i z o f r e n i ą p o z o r o w a n ą . Ten proces rozwija się w pierwszym 
etapie dorastania, kiedy młody człowiek określa swoją wizję świata i dokonuje 
wyboru postawy wobec „świata, jaki jest" i „świata, jaki być powinien". 

Wyobraźmy sobie młodego człowieka, który bardzo ceni maksymalistyczne 
wzorce moralne i przykłady tych, którzy pozostali uczciwi w zdemoralizowanym 
otoczeniu, okazali heroizm w środowisku tchórzliwych egoistów, nie zawiedli zau-
fania, nie zdradzili, cierpieli broniąc słabszych. Szkalowani i prześladowani, po-
zostali wierni swoim ideałom, dzielnie znosili przeciwności losu, zachowując du-
mę i skromność. Taka wizja zakłada jako oczywistość określony ciąg dalszy, tzn. 
epilog, w którym los wynagrodzi im doznane krzywdy, zostaną docenieni, pojawi 
się szacunek i uznanie, oraz miłość tych, którzy pozostali szlachetni. I właśnie to 
założenie sprawdza się w książkach i filmach oraz wszelkich przypowieściach 
z „morałem" - ale nie w życiu. Raz i drugi młody człowiek zostaje oszukany i wy-
kpiony. Nieuczciwi nie tylko nie są karani, ale bywają nagradzani; nie tylko nie 
mają poczucia winy, ale jeszcze szydzą z poczciwych frajerów. Sprawiedliwym ja-
koś się nie wiedzie, a cwaniacy miewają wiele radości i sukcesów. Raz i drugi ce-
niony człowiek okazuje się hipokrytą, szanowana osoba oszukuje, ewidentne 
kłamstwo zyskuje powszechną aprobatę. Ten i ów, w przypływie pobłażliwej ży-
czliwości, namawia młodego człowieka, aby przestał być naiwny. 

Są t r z y różne sposoby „rozwiązywania" tego konfliktu; niewiele one mają 
wspólnego z autentyczną mądrością i dojrzałością psychiczną. Pierwszy sposób, 
d e p r e s y j n o - u n i k ó w y , odznacza się zachowaniem szacunku dla ładu mo-
ralnego świata wbrew świadectwom rzeczywistości. Ale sam świat wydaje się 
wtedy straszny, podły, fałszywy i groźny. Pojawiają się nerwice egzystencjalne 
i lękowe, depresje i kryzysy psychiczne, których głównym problemem jest totalna 
niezgoda na świat taki, jaki jest. 

Drugi sposób, konfrontacji wyobrażeń z rzeczywistością, postawa cynicznie za-
kłamana, wywodzi się z e g o i z m u i e g o c e n t r y z m u . Młody człowiek zaczy-
na postępować tak, żeby się to opłacało. A ponieważ nie opłaca się mówić głośno 
o lekceważeniu obowiązujących reguł i norm, bo to grozi niepopularnością, więc 
młody człowiek milczy, kłamie lub drwi z naiwniaków i poczciwców. W obu wypad-
kach funkcjonuje mechanizm sprzężenia zwrotnego. Nieśmiały nadwrażliwiec 
nie jest groźny, więc można go bezkarnie oszukiwać, a to potwierdza jego obraz 
świata i zwiększa jego niepewność. Cyniczny „twardziel" jest groźny i ma „siłę 
przebicia", więc skutecznie realizuje swoje cele, a to upewnia go, że postępuje 
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Pierwsze książki o Polskich Miesiącach 

Wojciech Chudy, Radosław Drwal 

Jednym z owoców Sierpnia'80 jest ukazywanie się w państwowych oficynach 
pierwszych prób opisu, dokumentacji i analizy wydarzeń przełamujących w jakiś 
- najczęściej gwałtowny - sposob dzieje powojennej Polski. Po wydawnictwach 
emigracyjnych, których zawartość historyczna i faktograficzna musi być silą rze-
czy niepełna oraz po publikacjach w krajowych oficynach niezależnych, w których 
jednakże, jak dotąd, nie ukazało się opracowanie na temat Polskich Miesięcy trak-
tujące zagadnienie w sposób wystarczający - odnotować należy trzy książki, za-
początkowujące - jak sądzimy - bogatą literaturę dotyczącą tych, objętych dotąd 
w zasadzie oficjalnym schematem lub po prostu milczeniem, spraw. 

W przeciągu ostatniego roku znacząco ujawniły się w nastawieniu na trzy hasło-
wo przez nas powyżej sformułowane cele (oois - dokumentacja - próba analizy) 
książki mające za swój przedmiot poznanski Czerwiec i ubiegłoroczny Sierpień. 
Czerwca dotyczy praca zbiorowa, która pod redakcją J. Maciejewskiego i Z. Tro-
janowiczowej ukazała się w Wydawnictwie Pożnańskim (Poznań 1981) w objęto-
ści 348 stron i w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy. Tytuł. Poznanski Czerwiec 
1956. Sierpnia dotyczą dwie książki Pierwsza, będąca właściwie natychmiastową 
- jak na polskie stosunki i możliwości wydawnicze - reakcją na wydarzenia na Wy-
brzeżu i rozchwytana „na pniu" (nakład 10 tysięcy!) to 12 numer „Punktu - almana-
chu gdańskich środowisk twórczych", poświęcony w całości niedawno toczącym 
się sprawom. „Punkt", datowany - październik-grudzień 1980 r„ wydało Wydaw-
nictwo Morskie, tom liczy 304 strony. Druga książka została wydana (Warszawa 
1981) przez formalną oficynę PZPR „Książka i Wiedza" w nakładzie 100 tysięcy 
egzemplarzy, jej autorami są W. Gielżyński : L. Stefański. Na jej reporterski cha-
rakter wskazuje tytuł: Gdańsk. Sierpień' 80. książką ta liczy 224 strony. 

Są to pierwsze poważne publikacje, które wyszły w tej sprawie z oficyn pań-
stwowych. czyli przeszły szereg, rutynowo zakładanych przez politykę kultural-
no-wydawniczą, etapów kontroli. Oprócz tycr książek do dziś mamy już na rynku 
czytelniczym więcej pozycji (np. Przesilenie grudniowe wicepremiera), te jednak, 
które tutaj bierzemy pod uwagę, są wystarczająco reprezentatywne tak dla mery-
torycznej płaszczyzny zagadnienia ;ak i dla scosobu podejścia do niego przez ofi-
cjalne środki przekazu. Spojrzenie na te książki ujawnia także odpowiednie zroż-
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nicowanie rysujące się na plans2y oficjalnych wydawnictw. Ten rys pluralizmu jest 
także zastugą ostatniego roku i nie może nie budzić nadziei na uzupełnienie naszej 
wiedzy o tych miesiącach zrywów narodu polskiego. 

Przejdźmy do bliższego zaznajomienia się z odnośnymi książkami. Książka 
o poznańskim Czerwcu sktada się z trzech części. Pierwsza, zajmująca blisko dwie 
trzecie objętości rzeczonej pozycji - nie wyróżniona jednak specjalnym tytutem -
mieści siedem opracowań rekonstruujących i częściowo wyjaśniających przebieg 
wydarzeń „czarnego czwartku" i dni z nim związanych. Szczególną uwagę poświę-
ca się w tej części napięciom w zakładach pracy Poznania, które eksplozję spote-
czną 1956 r. poprzedziły oraz ponurym następstwom wypadków poznanskich: roz-
prawom toczącym się na salach sądowych jesienią tego samego roku. Druga część 
to blok fotografii reprodukowanych najczęściej po raz pierwszy w kraju 
z czasopism zachodnich („Quick", „Spiegel", „Paris Match" i in.); blok ten wstrzą-
sa swoją surowością i naocznym sensem. Wreszcie część trzecią stanowią Ma-
teriały, na które sktada się wybór wspomnień i dokumentów z tego okresu. 

Poznański Czerwiec 1956 otwiera tekst J. Maciejewskiego Po dwudziestu pięciu 
latach. Przedstawia on krótko przebieg pamiętnego dnia 28 czerwca (był to czwar-
tek), meandry oficjalnej interpretacji wydarzeń, zrodła informacji, z jakich ko-
rzystać mogli autorzy książki, trudności kompletowania tych informacji obecnie. 
Wyliczenie „biaiych plam", które do dziś widnieją zamiast odpowiedzi na szereg 
istotnych dla wyjaśnienia Czerwca'56 pytań, jest swoistym symptomem całej ksią-
żki. Mówi ona wiele, jednakże więcej spraw jawi przed czytelnikiem w formie wiel-
kich - problematyzujących ustrój społeczno-poiityczny, przesłanki gospodarcze 
ustawodawczo-sądownicze, moralne, czy cały system władzy w tych realiach -
pytań. 

Pytania typu: dlaczego wtedy? dlaczego Poznań? jaki był dynamizm i mecha-
nika przebiegu czerwcowego protestu? jaki był zespół głównych przyczyn generu-
jących tak wielką siłę buntu? jakie polityczne konkluzje naieży wyprowadzić z fak-
tu Czerwca, stojącego na progu następnych gwałtownych przełomów w naszej sy-
tuacji społeczno-politycznej? - pozostają w książce zwykle bez odpowiedzi albo 
udziela się odpowiedzi o mocy hipotezy. Z końcowej- noty Od Redaktorów okazuje 
się, iż książka ta została napisana w przeciągu niecałych 3 miesięcy. Do wielu źródeł 
nie znaleziono dostępu, niektórych po prostu nie zdążono opracować. Już po uka-
zaniu się książki, prof. J. Maciejewski stwierdził na sesji naukowej poświęconej wy-
darzeniom poznańskim, iż otrzymał ostatnio szereg nieznanych materiałów mogą-
cych złożyć się na nową publikację o podobnej objętości. Stwierdzenie to stanowi 
podstawę dla sądu, który jest tezą ogólną całej niniejszej recenzji: literatura, która 
powstaje obecnie w Polsce w bardziej powszechnym zakresie odnośnie do naszych 
dramatycznych miesięcy - znajduje się na etapie w s t ę p n e g o z b i e r a n i a 
m a t e r i a ł ó w . 

W dalszym ciągu części pierwszej Poznańskiego Czerwca 1956 Wł. Markiewicz 
omawia Społeczno-polityczne przesłanki wypadków poznańskich, przy czym 
spojrzenie jego nie przekracza granic optyki marksistowskiej socjologii. Ł. Łuka-
siewicz przedstawia podłoże strajku w największym zakładzie przemysłowym Po-
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znania - „Cegielskim". W tekście autorka wykorzystuje wyniki badań warunków 
pracy i nastrojów panujących wśród poznańskich robotników w latach następują-
cych po roku tragicznych wydarzeń. 

Po tych trzech wprowadzających artykułach następują próby rekonstrukcji fak-
tów. A. Ziemkowski przedstawia chronologię: od pierwszych konfliktów w „Cegiel-
skim" (lipiec 1953 r.) poprzez oficjalną rehabilitację sprzeciwu robotniczego, jaka 
werbalnie nastąpiła na VIII Plenum KC PZPR, aż po brutalną odmowę spełnienia 
postulatów załóg (listopad 1957 r ). Wypadki dziejące się w „czarny czwartek" 
opisane są w tym tekście dokładnie, godzina po godzinie, mimo to jednąk pozo-
staje wiele niedomówień, postawić należy wiele znaków zapytania. Pytania te i nie-
wiadome są tym bardziej palące, że są to pytania tragiczne. Lista zabitych i ran-
nych w wypadkach (odpowiednie dane wahają się od 74 do ponad 100 ofiar i od 
177 do 900 rannych), problem „pierwszego strzału" przy gmachu UB na ul. Ko-
chanowskiego, nie wyjaśniona sprawa śmierci Romka Strzałkowskiego, „polskie-
go Gavroche'a" Czerwca - problemy te swoją powagą i rangą domagają się ma-
ksymalnie jednoznacznej odpowiedzi. Charakter kalendarium ma też opis proce-
sów sądowych, wytoczonych jesienią 1956 r. wielkiej liczbie uczestników zajść 
poznańskich; odnośny tekst opracował A. Berger na podstawie relacji w ówczesnej 
prasie. Beznamiętny ton sprawozdania zwykłej sądowej rutyny robi niezwykłe wra-
żenie w kontekście tej permanentnie zakłamanej sytuacji, stanowiąc wielkie oskar-
żenie polskiego sądownictwa tych lat. 

Blok artykułów zamyka tekst nawiązujący do relacji z procesów. Opracowanie 
J. Sandorskiego Procesy poznańskie z 1956 roku - wątpliwości, polemiki, klimaty 
podejmuje temat najbardziej ważnych lub charakterystycznych procesow sądo-
wych wobec uczestników zajść. 

Materiały, to - umieszczony w kolejności po wstrząsającym zestawie fotografii 
z wydarzeń czerwcowych a dokonany przez współautorkę książki, Z. Trojano-
wską, wybór wspomnień i dokumentów z tego czasu. Wybór wspomnień zawiera 
11, spośród około 60, relacji spisanych po 25 latach. Dystans czasowy z pew-
nością oddala autentyczność i świeżość opisów, są to jednak teksty bez ceny, 
jeśli idzie o zawartość dokumentacyjną i faktograficzną, mogącą stac się pod-
stawą dla systematycznych analiz socjologicznych lub psycho-socjologicznych. 
Znajdują się tu relacje delegatów robotniczych, przypadkowych uczestników po-
chodów i walk, lekarzy i pielęgniarki mających najbliższą styczność z krwawym 
żniwem tego dnia, wdowy po robotniku, który zginął w trakcie zajść i innych. Nie-
jakim brakiem jest nieobecność w tym bloku relacji „z drugiej strony barykady", 
czyli wypowiedzi przedstawicieli ówczesnych władz, wojska, milicji czy Urzędu 
Bezpieczeństwa. 

Dział Materiałów dopełniony zostaje przez wybór dokumentów z lat 1956-1957. 
Są to teksty komunikatów (np. PAP-u z 29 czerwca), uchwał, przemówień (Ocha-
ba i Gomułki), stenogramów sądowych, mów obrończych (np. mec. St. Hejmo-
wskiego). Na specjalną uwagę zasługuje zapis przesłuchania sądowego biegłego 
socjologa, prof. Józefa Chałasińskiego, będący dobitnym świadectwem i przy-
kładem godności sumienia naukowca w czasach ciemności i pogardy moralności. 
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Tak ma się pian i zawartość książki wydanej w Poznaniu o Czerwcu — po 
ćwierci wieku. Już teraz można powiedzieć, że mimo niepetność materiału doku-
mentacyjnego odnoszącego się wprost do ognia wydarzeń 1956 r„ mimo niewy-
starczalność namysłu analitycznego przedstawionego w konkluzjach autorów 
opracowań, mimo pewną powściągliwość w tezach socjologicznych, politycznych, 
ekonomicznych i ideologicznych, wynikającą zapewne z faktu ojicjalno-państwo-
wego charakteru wydawnictwa (cenzura? autocenzura?); mimo więc te wszystkie 
niedostateczności, książka Maciejewskiego i Trojanowiczowej jest n a j w a r t o -
ś c i o w s z ą z trzech pozycji tu omawianych. 

Dwie pozostałe książki trzeba omawiać łącznie. Ich tematem jest Sierpień 
1980 r. Okolicznościowy numer „Punktu - almanachu gdańskich środowisk twór-
czych" - trafił rzeczywiście w punkt oczekiwań społeczeństwa polskiego. Ukazał 
się prędko, bo jeszcze w 1980 r., dostarczył czytelnikom zupełnej prawie satysfa-
kcji informacyjnej w postaci zestawu sprawozdań z obrad, przebiegu strajku gdań-
skiego, wspomnień, twórczości strajkowej itp. Książka Giełżyńskiego i Stefańskie-
go jest z założenia pozycją komplementarną w stosunku do „Punktu". Jest boga-
tym i nasyconym emocjonalnością reportażem sierpniowym z Gdańska, książką 
z pewnością bardziej od „Punktu" jednolitą konstrukcyjnie i stylistycznie. Gdańsk. 
Sierpień '80 jednak, rzecz robiona przez wytrawnych dziennikarzy partyjnego kon-
cernu prasowego, obciążona jest pewną interpretacją, z którą trudno, a nawet n i e 
w o l n o s i ę z g o d z i ć . Przejdźmy jednakowoż najpierw do zawartości oby-
dwu pozycji. 

Układ „Punktu" jest charakterystyczny dla książek dokumentujących ważne 
wydarzenia historyczne, podobny jest w tym do omawianej wyżej książki o Poz-
nańskim Czerwcu. Wyodrębnione tu zostają 3 części zatytułowane kolejno: Pró-
ba rekonstrukcji, Próba dokumentacji i Próba interpretacji. Tom otwiera poemat 
Norwida Praca, zamyka - kilkanaście (niestety, tylko!) fotografii ze strajku w Sto-
czni Gdańskiej. 

Próba rekonstrukcji to dokonany w stylu telegraficznym, chronologiczny i bar-
dzo szczegółowy opis strajku sierpniowego w Stoczni im. Lenina, obrad Między-
zakładowego Komitetu Strajkowego i jego rokowań z Komisją Rządową. Ten blok 
relacji, prowadzony od 14 do 31 sierpnia opracował A. Orchowski. 

W Próbie dokumentacji najobszerniejszy i - jak się wydaje - najcenniejszy 
w całym tomie tekst to spisane z taśmy magnetofonowej obrady MKS-u oraz pier-
wsze (21-23 sierpnia) rozmowy z komisją Jagielskiego. Tekst ten przygotował 
S. Rosiek. W tej części znajdują się wiersze strajkowe (oprać. M. Bieńkowski), 
zbiór haseł widniejących na murach Stoczni, lista 21 postulatów, ulotki obydwu 
stron: strajkujących i władz, zestaw oświadczeń solidaryzujących się ze strajkiem 
(w tym głośny Apel 64 intelektualistów z 20 sierpnia), protokół Porozumienia 
Gdańskiego, końcowe przemówienia Wałęsy i Jagielskiego oraz komentarz od re-
dakcji „Punktu". 

Próba interpretacji mieści materiały najmniej adekwatne do tytułu tej części 
książki. Otwiera ją fragment powieści B. Faca zatytułowany Mąż zaufania, a ilu-
strujący proces kryzysu oraz upadku prestiżowego i moralnego działacza „starych" 
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związków zawodowych w Stoczni. Dalej następują w tej części relacje organizato-
rów i uczestników strajku (nadające się raczej do części poprzedniej!), relacje 
- reportaże obserwatorów wydarzeń z zewnątrz, eseje komentujące dość pobież-
nie wątki patriotyczne i religijne Sierpnia, wreszcie utwory poetów gdańskich -
hołd oddany strajkowi. Zestaw w całości jest w malej mierze interpretacją - było 
na to zbyt wcześnie - oraz sprawia wrażenie przypadkowości i sztuczności. 

Gdańsk. Sierpień 80 Giełżyńskiego i Stefańskiego jest książką lżejszą barw-
niejszą i silnie zorientowaną interpretacyjnie. Posiada wiele cech dobrego repor-
tażu zachodniego: tempo, ruch i różnorodność faktów, a nade wszytko natu-
ralność opisu dziania się tych wydarzeń, składających się na wielki przełom społe-
czny i kulturowy w Polsce. Obrazki, takie jak śpiący na stole Fiszbach czy przasny 
robotnik zwierzający się glosno z uciążliwości długotrwałej ascezy seksualnej 
wskutek strajku, dodają „soli realizmu" i wiarygodności opisywanym dniom War-
tości formalne i stylistyczne służą jednak w tej książce do przekazania raczej ofi-
cjalnej interpretacji, głoszącej tezę o odpowiedzialności dawnej ekipy rządzącej 
oraz o istocie błędu tkwiącej w ludziach, nie zaś w systemie. 

Podporządkowanie tej tezie publikacji Giełżyńskiego i Stefańskiego zbliża ją 
do rodzaju kultury telewizyjnej, gdzie wielość bodźcow, faktów i jakości emocjo-
nalnych nastawiona jest na przedstawienie i poparcie jednej, dość prostej tezy 
najczęściej o zabarwieniu ideologicznym. Sama zawartość książki potwierdza tę 
sugestię, w kilku rozdziałach robi wrażenie doraźnosci lub przypadkowości do-
boru. 

Najbardziej jednolite i przekonywujące wrażenie sprawia główny blok reporta-
żowy książki składający się z 18 - tylu, co opisanych tu dni strajku - rozdziałów 
będący „gorącą" relacją dziennikarską z Gdańska. Szczególnie dobrze i cie-
kawie pokazują się tutaj opisy obrad, rozmów i interpretacji w Komitecie Woje-
wódzkim partii w Gdańsku. Te fragmenty książki, oddające z pewną powścią-
gliwością - ale dla znającego kontekst czytelnika dosc wyraźnie - mentalność 
strategię i cechy myślenia aparatu partyjnego, wypełniają istotną lukę istniejąca 
w publikacjach wydanych do dziś na temat Sierpnia. 

Blok ten - poprzedzony krótką notą Od autorów oraz rozdziałem Przed Sierp-
niem byl Grudzień - zostaje podsumowany tekstem Giełżyńskiego i Stefańskie-
go Pisane w grudniu 1980. który jest swoistą diagnozą zdarzeń społeczno-po-
litycznych, zapoczątkowanych przez Sierpień oraz, chyba zbyt pochopnie opty-
mistyczną, prognozą na przysztosć stosunków: „Solidarność" - społeczeństwo 

T , P a 2 a „ C a ł ° S C ' d 0 p 6 t n i a P ° S t 0 w i e b ę d ą c e zaadaptowanym przedrukiem arty-
Kułu W. Markiewicza, który ukazał się w 38 numerze „Kultury" z 1980 r • tekst ten 
wydaje się byc doklejonym „na silę" ao książki i jako iej zamknięc.e nie zadowa-
la w żadnym razie ze względu na nikły stopień zdystansowania badawczego do 
sprawy oraz niejaną ogoinikowość, a nawet schematyczność, konkluzji (które 
w 2. połowie roku 80 mogły, owszem, stanowić pewna nowość). Pozycję zamy-
kającą protokoły Porozumień: Gdańskiego i Szczecińskiego. 

Przechodząc do cceny obu tomów: „Punktu" oraz Gdańsk. Sierpień 80 trzeba 
powiedzieć, ze obydwie one posiadają dość istotne mankamenty w aspekcie ich 
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zorientowania ideowo-politycznego czy ideowo-społecznego. W „Punkcie" po 
prostu b r a k jakiegokolwiek systematycznego namysłu, który dałby ocenę po-
lityczną i społeczną dokumentowanych zjawisk. Brak ten - spowodowany na 
pewno względami czasowymi - pociągnął takie konsekwencje w samym meri-
tum książki, jak: nużące przeładowanie faktami, opisami dublującymi to samo 
zjawisko albo nie wnoszącymi nic do jego zrozumienia, dość sporne uporząd-
kowanie materiału czy wręcz nieporozumienie w przypadku części zatytułowanej 
Próby interpretacji. Jeśli usprawiedliwi się jednak te mankamenty i mały stopień 
zreflektowania zawartości książki przez. opracowujących ją autorów - a są racje, 
aby dopuścić to usprawiedliwienie, gdyż „Punkt" ukazał się prędko po Sierpniu 
i był pierwszy - to powiedzieć należy, że materiały, jakie znalazły się w tej książ-
ce, stanowią kopalnię danych dla zajmującego się tym fragmentem dziejów na-
rodu i kultury polskiej naukowca. 

Oczywiście, nie jest to kopalnia wystarczająca i zupełna. Powtórzmy znowu: 
literatura na temat Polskich Miesięcy rodzi się dopiero. Te jaskółki wydawnictw 
oficjalnych nie mogty nie tylko wyczerpać puli faktów istotnych dla Czerwca 
w Poznaniu i Sierpnia w Gdańsku, ale nie były w stanie - także ze względów 
cenzurainych, lecz nie tylko - podjąć wszystkich istotnych aspektów spraw. Pro-
blemy polityczne: odpowiedzialności systemu społeczno-ekonomicznego za kolej-
ne „szoki społeczne" w Polsce, stopień „naruszalności" tego systemu przez ko-
lejne wstrząsy, rola totalitarnego stylu zawiadywania państwem dla powstawania 
kolejnych wybuchów; zagadnienia społeczne i kulturowe: świadomość społecz-
na robotników polskich i wpływ opozycji demokratycznej na polaryzację tej świa-
domości, wreszcie rola Kościoła katolickiego i jego przedstawicieli tak przed 
Sierpniem, iak w trakcie i po Sierpniu, w konstytuowaniu i obronie autentyczno-
ści i godności ludzi pracy - te i inne jeszcze problemy czekają na podjęcie i po-
głębione opracowanie. Nie zostały podjęte w omawianych tu publikacjach. 

Nie mogły zostać podjęte z przyczyn, można rzec, a priori w książce Giełżyń-
skiego i Stefańskiego. W związku z istotnym swoim przesłaniem - o którym już 
byto wyżej - służy ona mianowicie dwu tezom. Po pierwsze, twierdzeniu o ura-
towaniu robotników dla socjalizmu. Po drugie, tezie lansowanej uporczywie od 
lat przynajmniej 25. w środkach oficjalnej interpretacji PRL, o odpowiedzialności 
zasadniczo personalnej za kolejne deprawacje partii i władzy, doprowadzające 
naród do granic wytrzymałości (teza o plewach i ziarnie w PZPR). 

Tej pierwszej tezie towarzyszy jednostronne o d p o l i t y c z n i e n i e proble-
matyki sierpniowej w rzeczonej książce. Polega ono na starannym unikaniu 
diagnozy politycznej nowych związków zawodowych, rodzących się wtedy 
w Gdańsku, a poczętych przecież kilka lat wstecz w określonym kontekście ide-
owym i politycznym. Innym zabiegiem jest wprowadzenie swoistej dysproporcji 
w podnoszeniu rangi politycznej Ruchu Młodej Polski i deprecjacji KOR-u i KPN-u. 
Dobrany zostaje zestaw wypowiedzi robotników odżegnujących się od KSS „KOR" 
i jego działaczy. Wreszcie nie znajduje odbicia w relacjach Giełżyńskiego i Stefań-
skiego problem „deklaracji socjalistycznej" strajkujących jako deklaracji faktycznej 
oraz jako deklaracji taktycznej. Problem taki istniał pod koniec Sierpnia, jest on 
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także obecny dziś. 
Ideologiczne podłoże każe autorom drugą tezę (o złych władcach do Sierpnia 

i ich dobrych następcach) uzasadniać w sposób nie budzący ufności. Zbyt ła-
twym bowiem procederem dziennikarskim jest ukazywanie w ostro negatywnym 
świetle ówczesnych wydarzeń ludzi, którzy należeli do ekipy już teraz „minionej" 
(Szlachcica, Wrzaszczyka, R. Wojnę; żenujące są strony 68-78, gdzie autorzy 
uprawiają radosną i nader ułatwioną kompromitację m.in. Pyki) oraz komple-
mentowanie mądrości, powagi i rozsądku tych, którzy zachowali lub zdobyli no-
we, wysokie pozycje (Kani, Fiszbacha, Jagielskiego czy gen. Janczyszyną). 

Porównując opisy pojedynczych faktów i cytaty z tekstów i wypowiedzi przedsta-
wione (lub pominięte) w książce Giełżyńskiego i Stefańskiego z dokumentalnym 
„Punktem'' czy strajkowymi numerami ..Solidarności zauważymy charakterystycz-
ne opuszczenia i przeinaczenia. (W cytatach nawet nie zawsze zaznaczone wielo-
kropkiem, np, na s. 23). Nie wiemy czy są zasługą reporterow czy cenzury Każde 
z osobna wydają się mało ważne (jak ..drukarnia stoczni zamiast . w o l n a drukar-
nia Stoczni.. '). i przypadkowe, ale rozpatrywane łącznie okazują się tendencyjną 
manipulacją. 

Chciałoby się, aby z tych dwu książek o Sierpniu jedna dopełniała drugą. Su-
rowy materiał „Punktu", „mięso" dokumentów i relacji winno zostać poddane 
intelektualnemu i oceniającemu opracowaniu, pogłębieniu i rozwinięciu. Gdańsk. 
Sierpień '80 nie czyni zadość tym oczekiwaniom. Mimo interesującego wymiaru, 
formalnego i stylistycznego, książka ta zawraca nas z drogi, którą wskazał Sier-
pień i skierowuje od - n o w a w regiony ciemności, wieloznaczności i mani-
pulacji. 

Lektura trzech książek na temat Czerwca Poznańskiego oraz Sierpnia i wnio-
ski, jakie ona każe wyprowadzić - przywołuje pewną myśl. Czerwiec, rozpoczy-
nający w tragiczny sposób walkę polskiego człowieka pracy o godność tej pracy 
i o godność społeczeństwa, wyznacza perspektywę długich zmagań społeczeń-
stwa polskiego toczących się w istocie o to samo - aż do Sierpnia. Jednakże błę-
dem byłoby stawianie - śladem niektórych publikacji i utworów - optymistycznej 
cewzury przy dacie końca sierpnia 1980 r. Pomiędzy Czerwcem i Sierpniem po-
wstała linia będąca niezwykłym wskazaniem ideowym dla narodu i społeczeństwa 
polskiego. Porozumienie sierpniowe było punktem na tej linii, w przeciągu roku 
punktów tych przybyło. Okres kolejnych rewindykacji, okres walki o byt i wolę Zwią-
zku, następne punkty stanowiące kontynuację tej linii, której kierunek wyznacza 
tożsamość i podmiotowość społeczną i narodową. 

Na początku był Czerwiec. Rok temu nastąpił Sierpień. 
Sierpień trwa. 
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O Człowieku z żelaza 

Człowiek dobry - z żelazem gorzej 

Andrzej Jaroszyński 

Istnieją dzieła, które dzięki sytuacji historycznej oraz swej olbrzymiej wadze 
oddziaływania i spełnienia dążeń społecznych osiągają status ponadartystyczny 
Akademickie oceny i opisy schodzą w tym wypadku na plan dalszy. Ważna staje 
się wtedy warstwa treściowa i wymowa ideowa utożsamiana automatycznie z war-
tością całego utworu, a jednocześnie traktująca dzieło jako artystyczny odpowied-
nik danej ideologii lub wyraz przemian i oczekiwań społeczeństwa czy epoki. 

Tradycja polskiej sztuki służenia społeczeństwu i narodowi oraz pełnienia fun-
kcji oświeceniowych została tylko częściowo przerwana przez odgorne wprowa-
dzenie dyrektyw realizmu socjalistycznego i pokrewnych mu instrumentalnych 
sposobów zarządzania sztuką. Wtedy właśnie - w okresie stalinizmu - rozpoczęła 
się nie tylko wulgaryzacja i uschematyzowanie kultury, ale co najważniejsze - ce-
le i ideały, jakim miała służyć sztuka, okazały się obce, a nawet przeciwstawne ca-
łemu naszemu systemowi wartości. Marzenie, aby powieść czy film stały się 
zwierciadłem epoki, uczestniczyło w kształtowaniu świadomości i wskazywało na 
model bohatera, nigdy nie zostało spełnione przez szermierzy spod znaku trakto-
ra i pieców martenowskich. 

Film Andrzeja Wajdy Człowiek z żelaza jest w jakiś paradoksalny i przewrotny 
sposób spełnieniem założeń tej ośmieszonej, ale nigdy nie porzuconej jako ideał, 
koncepcji sztuki. Film ten bowiem - oczywiście w formie bardziej wyrafinowanej 
i inteligentnej - opiera się w swej zasadniczej strukturze na pryncypiach soc-
realizmu. Spróbuję to pokazać. 

Dzieło Wajdy akcentuje potrzebę i d e o w o ś c i . Autor pragnie tu dawać świa-
dectwo prawdzie „nowego" AD 1980 t służyć dążeniom walczącego proletariatu. 
Łączy się to z d y d a k t y z m e m . Utwór powinien być - wedle tej zasady - nie tyl-
ko zwierciadłem epoki, ale pomagać ludziom w dorastaniu do nowych zadań 
i oczyszczeniu się z błędów i fałszów okresu poprzedniego. Trudno też nie zgo-
dzić się z tym, że film Wajdy opowiada się po jednej stronie barykady i że swym 
zaangażowaniem stara się walczącym po tej stronie pomóc. A więc - słynna 
t e n d e n c y j n o ś ć . Realizm socjalistyczny zakłada także t o n a c j ę o p t y -
m i s t y c z n ą , wiarę w przyszłość i zwycięstwo ideałów, którym służy artysta. 
W filmie Wajdy znajdujemy także spełnienie postulatu a k t u a l n o ś c i , b o h a -
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t e r a p o z y t y w n e g o , ukazanego w ścisłym związku z otoczeniem oraz po-
stulat a k c y j n o ś c i , czyli nasycena utworu żywą, zagarniającą swym zasięgiem 
najszersze zakresy rzeczywistości - dynamiczną fabułą. Jest to jednak - trzy-
mając się zaczarowanego kręgu pryncypiów socrealizmu - tylko powierzchnia zja-
wiska. 

Człowiek z żelaza bowiem nie spełnia jednej,- a w praktyce najważniejszej, za-
sady tej normatywnej koncepcji, czyli tzw. z a s a d y p a r t y j n o ś c i . Mamy tu 
więc - ogólnie rzecz biorąc - ciekawy przypadek odwołania się - lub świadomego 
czy nieświadomego zapożyczenia - wzorca, który jednocześnie użyty został 
przeciwko samemu sobie, a co najważniejsze przeciwko celom, z powodu któ-
rych został kiedyś wymyślony. 

Twierdzę, iż właśnie ślady socrealistycznego kanonu zaważyły na tym, że dzie-
ło Wajdy powoduje reakcje pełne sprzeczności i rozdarcia. Główne tego przy-
czyny leżą przede wszystkim w schematycznym widzeniu niedawnej przeszłości, 
sterotypowości postaci 1 uproszczonym wizerunku „przeciwnika". Schematyzm 
w ukazywaniu rzeczywistości tła historycznego bierze się chyba z intencji jej una-
ocznienia przeciętnemu (także zagranicznemu!) odbiorcy, który był nieświadom 
mechanizmów 1 faktów zakazanej części przeszłości. Jednocześnie szereg upro-
szczeń wynika z przekonania, iż widz wyraża powszechną zgodę na temat fun-
damentalnego zła tejże. rzeczywistości. Nie mamy tu do czynienia z ilustrowa-
niem historii, ale raczej z przedstawieniem takiego jej widzenia, którego istotne 
składniki znajdują się w aprobującej świadomości - poza ekranem. Dlatego też 
film wywołuje nieraz wrażenie, że został zrobiony jak gdyby „pod" widza zacho-
dniego Stąd schemat: marzec - studenci, grudzień - robotnicy, sierpień - całe 
społeczeństwo oraz następny: my - to właśnie społeczeństwo wraz z twórcą fil-
mu, oni zaś - to SB, miiicja i czerwona burżuazja. 

Nie jest też przypadkiem, że większość postaci jawi się jako postaci uprosz-
czone,'Zbliżone do stereotypu. Szczególnie Winkel - dziennikarz (M. Opania), jako 
przedstawiciel pamięci zniewolonej, a zarazem jako przeciwwaga drogi głównego 
bohatera - Maćka Tomczyka (J. Radziwiłlowicz), wyposażony został w cechy, zbyt 
typowe, proste do odszyfrowania, stając się przez to zbyt łatwym „chłopcem do 
bicia". O ileż bardziej skomplikowany i trudniejszy byłby wydźwięk filmu, gdyby 
reżyser posłużył się modelem dziennikarza typu Urbana czy Passenta. 

Drugim przykładem budowania postaci wedłua zasady stereotypu jest rola matki 
Hulewicz. Zbyt przejrzyste jest tu nawiązanie to typu Matki Polki i niepotrzebne 
wydaje się być wykorzystywanie ładunku emocjonalnego poprzez natrętne użycie 
symboliki narodowej (szycie opasek). Cytować można także wiele przykładów 
uproszczonego obrazu aparatu władzy (komiksowe postacie grane przez Gajosa, 
Trzeciaka czy Seweryna). Warto tu przywołać porównanie z pierwszym filmem 
Wajdy Popiołem i diamentem z niemalże kryształowym komunistą - Szczuką. 
Ewolucja tej postaci, widoczna w Człowieku z żelaza, posiada nie tylko swoistą 
wymowę moralną, ale także artystyczną. W obu wypadkach reżyser nie potrafił 
się zdobyć na pogłębiony, prawdziwy portret. 

Ale film Wajdy wzrusza, oczyszcza, uświadamia, uczy. Jego waga społeczna 
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i moralna w odbiorze społecznym jest niepodważalna. Dzieło Wajdy przywróciło 
wiarę w pełnienie przez sztukę funkcji przekazywania prawdy i obrony wartości 
zarówno narodowych, jak i uniwersalnych. Film ten stał się więc niejako artystycz-
nym wyrazem dążeń i ideałów, które przewodzą zmianom zachodzącym w na-
szym kraju. Stąd też wszelka polemika z Człowiekiem z żelaza przyjmowana by-
wa jako forma przeciwstawienia się nowemu ruchowi społecznemu, dlatego uni-
ka się z reguły interpretowania utworu z punktu widzenia artystycznego, czy este-
tycznego. 

Nie można jednak pozwolić na niedopuszczanie lub zagłuszanie optntt indywi-
dualnych, niezależnych od reakcji kolektywnych, czy przekornych wotoec nich. 
Nie jest zasługą buntować się przeciwko reakcjom stadnym, gdy głoszą one idee 
prymitywne i oczywiste w swej negatywnej wymowie. Tutaj-stajemy przed wy-
padkiem dzieła, z którego intencjami się zgadzamy, które uc2y nas i wzrusza -
w każdym razie w swych fragmentach - ale jednocześnie wywołuje rwĘpofcój 
swymi niebezpiecznymi zabiegami konstrukcyjnymi i stylistycznymi. Ostatni ftłłn 
Wajdy nie należy do wyjątków w świecie dzisiejszej sztuki. Wiele mamy przyktó-
dów utworów literackich i filmów opartych na schematyźmie. uproszczeniach 
i- posługiwaniu się stereotypami wywołującymi stany emocjonalne łatwe do prze-
widzenia i nader klarowna w intencjach. W dalszym więc ciągu otwartym pozo-
staje pytanie: czy nawet w słusznych i powszechnie aprobowanych celach arty-
sta ma prawo do takich zabiegów? Jakie są g r a n i c e postawy twórcy jako ka-
płana i czy w ogóle.są one możliwe na tle rozwoju sztuki współczesnej, która pa-
tronuje raczej postawie artysty - błazna? 

Moim zdaniem Wajda granicę ową przekroczył. Zbyt łatwo zrezygnował z pod-
stawowej zasady wszelkiej sztuki jaką jest dwuznaczność, napięcie semantycz-
ne, różnorodność perspektywy w przekazie idei. Tym bardziej, iż schemat, który 
prześwituje z jego dzieła, tzn. schemat socrealistyczny, chociaż użyty do celów 
odwrotnych, powoduje właśnie, że wychodzimy z kina z mieszanymi 
uczuciami. 
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Zapobiec zatarciu śladów 

Jadwiga Niewczas 

Człowiekowi z żelaza Andrzeja Wajdy już w trakcie jego powstawania towarzy-
szyła atmosfera ogromnego społecznego zainteresowania, graniczącego z sensa-
cją. Funkcjonująca w opinii powszechnej wieść, że powstaje film „o Sierpniu '80", 
„o strajkach w stoczni" intrygowała, zważywszy fakt, że jeszcze nie tak dawno pro-
paganda w środkach masowego przekazu zamiast słowa strajk używała umowne-
go sformułowania „przestoje w pracy" (znamienna scena filmu, w której redaktor 
Winkel (M. Opania) „preparujący" program w studio, poprawia przedszkolankę 
używającą zakazanego słowa). Reakcja zupełnie zrozumiała, zważywszy fakt, że 
oto na naszych oczach powstał p i e r w s z y f a b u l a r n y p o l s k i f i l m p o l i -
t y c z n y o t e m a t y c e d o t y c z ą c e j n a s z y c h o s t a t n i c h la t i, jako ta-
ki, ma wartość prekursorską. Byty wprawdzie próby pokazania niedowładu funkcjo-
nowania mechanizmów polityczno-społecznych, paraliżujących ludzkie działania, 
rodzącej się frustracji i niezadowolenia, załamania się świata wartości, daremności 
konstruktywnych poczynań itp. Dość wspomnieć o Barwach ochronnych K. Zanus-
siego, Aktorach prowincjonalnych A. Holland. Wodzireju F Falka (przykłady moż-
na mnożyć). Ambicje artystyczne tych dzieł szły jednakże w innym kierunku, a te-
mat polityczny pojawiał się niejako na uboczu. Brakowało więc gruntownej, cało-
ściowej analizy systemu społeczno-politycznego. Wskazywano na symptomy zła, 
na jego skutki, nie dociekając źródeł, przyczyn, genezy zaistniałej sytuacji. To roz-
ległe, trudne zadanie realizuje Człowiek z żelaza. 

Twórcy filmu mieli do pokonania ogromne trudności. Zarówno te najważniejsze, 
które towarzyszą powstawaniu współczesnego dzieła politycznego i decydują o je-
go być albo nie być (mowa o cenzurze, której rola zaznaczyła się choćby w „okrojo-
nej", śpiewanej przez K. Jandę, Balladzie o Janku Wiśniewskim\ jak również 
szeregu trudności technicznych (pośpiech realizacji - A. Ścibor-Rylski napisał 
scenariusz w ciągu sześciu dni; analiza ogromnego materiału dokumentacyjnego: 
filmy, nagrania, zdjęcia, relacje świadków wydarzeń, materiały prasowe, odezwy, 
ulotki itp.). Twórcom towarzyszyła w ich poczynaniach troska o to. by przetworzo-
na artystycznie polska współczesność nosiła znamiona aktualności i warygodności. 

Człowiek z żelaza jest jedynym polskim filmem o tym, co się dopiero rozpoczęło, 
a co jest problemem otwartym: o początku drogi do demokracji, otwartej dzięki 
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Polskiemu Sierpniowi. Przy czymjilm nie daje tu bynajmniej optymistycznej prog-
nozy. W charakterystycznej, końcowej scenie przedstawiciel władz Trójmiasta, 
Badecki (F. Trzeciak) uświadamia redaktorowi Winkelowi, że podpisane porozu-
mienie społeczne jest tylko kartką papieru... Oświadczenie Badeckiego spełnia 
więc funkcję przestrogi dla tych, którzy zbyt łatwo uwierzyli władzy i stanowi dyso-
nansowy zgrzyt wobec nastroju radosnego podniecenia, towarzyszącego ludziom 
wychodzącym z sali obrad. 

Realizacja Człowieka z żelaza była, o czym już wspomniano, zadaniem niezwy-
kle trudnym. Należy tu uświadomić sobie niebezpieczeństwo, którego nośnikiem 
jest sam temat filmu. Praca. Produkcja. Środowisko ludzi pracy. Robotnicy. Sto-
sunki społeczne. Historyczne przełomy. Walka o sprawiedliwość społeczną. Oto 
typowa problematyka skompromitowanych socrealistycznych „produkcyjniaków". 

W przypadku dzieła Wajdy należy odrzucić te niesławnej pamięci skojarzenia, 
przychodzące na myśl być może na zasadzie aluzji do Człowieka z marmuru, który 
to film o epoce błędów i wypaczeń-opowiadał i który jest z omawianym tu dziełem 
organicznie związany. 

Tym razem samo życie obroniło się przed znanym i skompromitowanym schema-
tem. Film Wajdy jest obrazem rzeczywistości p r a w d z i w e j , a u t e n t y c z -
n y c h nastrojów społecznych, emocji, zaangażowania. Jako przykład może tu 
posłużyć doskonale w filmie oddana atmosfera Wybrzeża - kolebki sierpniowe-
go przełomu. Mówi o tym Agnieszka, żona Tomczyka, w rozmowie z Winkeiem: 
„wspaniali ludzie", „inny świat, kierujący się swoimi prawami" („innymi" od tych 
rządzących w skorumpowanej rzeczywistości PRL). Tu od dawna istnieją wolne 

związki zawodowe; działają w nich Agnieszka (K. Janda), Maciek (J. Radziwiło-
wicz), Wiesława Hulewicz, jej matka. W strajki zaangażowani są dosłownie wszy-
scy. Matka Hulewicz szyje symbliczne biało-czerwone opaski. Barmanka w barze 
hotelowym kategorycznie odmawia sprzedaży alkoholu Winkelowi, bo zarządzo-
na przez komitet strajkowy prohibicja jest dla niej zakazem, którego nie wolno prze-
kroczyć. I to się dzieje w kraju, w którym podobno wszystko można „załatwić". 
W o b i e k t y w n y sposób oddaje stan świadomości ludzi, którzy zaprotestowali 
z pełnym przekonaniem, że tak dłużej nie można żyć, oddaje rodzącą się solidar-
ność. Jak bardzo to różne od socrealistycznych schematów: zafałszowanej rze-
czywistości, partyjności, oficjalności, osławionej, nieprawdziwej jednomyślności, 
zgody i poparcia dla oficjalnej ideologii, sztuczności „pomnikowych" bohaterów 
- monolitów „bez duszy" i życia osobistego. 

> jeszcze jedna istotna uwaga: to nie traktor, koparka, huta czy stocznia sama 
w sobie; nie środki propagandowe, nie tzw. „aparat" są treścią Człowieka z żelaza-, 
tak działo się w przypadku „produkcyjniaków". Film Wajdy opowiada o a u t e n -
t y c z n y m c z ł o w i e k u „z krwi i kości"; jego emocjach, charakterze, życiu pry-
watnym i społecznym. Człowiek ten jest rzeczywistym p o d m i o t e m h i s t o r i i ; 
on ją k s z t a 11 u j e To nie władza i propaganda, którą uosabia dziennikarz Winkel, 
lecz Maciej Tomczyk, jego koledzy - stoczniowcy, dziennikarze protestujący prze-
ciw blokadzie informacji z Wybrzeża - przemówią wreszcie sami, gdyż chcą sta-
nowić o wfasnym losie. Syn Birkuta nie daje się już manipulować władzy, zredu-
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kować do roli p r z e d m i o t u wydarzeń. Jest k r y t y c z n y i n i e u f n y wobec jej 
obietnic. Jest ś w i a d o m y i toskłania go do przeciwstawienia się ztu. 

Film Wajdy postuluje taką postąwę, kontrastując ją na pewnym etapie z poczyna-
niami Dzidka (B. Linda), dawnego kolegi Tomczyka z czasów studenckich, który 
- wierząc obietnicom nowego aparatu wtadzy - wysyła Gierkowi gratulacyjny tele-
gram. 

Trudno w tak krótkiej recenzji zawrzeć całość znaczeń, jakie niesie film Wajdy. 
Więc jeszcze tylko istotna uwaga końcowa. Jaką funkcję ma przede wszystkim 
spełniać Człowiek z żelaza? Mówił o tym wielokrotnie sam twórca. Film na zapo-
biec zatarciu śladów wydarzeń. 

Tak się zwykle dzieje, że o ważnych dla historii narodu momentach - zwłaszcza 
tych, w których dochodzi do konfliktu władzy i społeczeństwa - b r a k w i e d z y . 
Tak było w 1968 r. po wystąpieniach studenckich, podobnie - po grudniu 1970'r., 
do których to wydarzeń film również nawiązuje. Pierwsze z nich było udziałem syna 
- Maćka, w drugim tragicznie zginął ojciec - Mateusz Birkut. B r a k w i e d z y był 
tu jedną z ważniejszych przyczyn pokoleniowego (ojciec - syn) i społecznego 
(robotnicy - studenci) zaniku porozumienia Przychodzą nowe pokolenia i nie za-
stają już dokumentów, pamiątek; nie są w stanie wyobrazić sobie przeszłości w jej 
autentycznym kształcie (w każdym razie - nie z oficjalnych źródeł). Nie dopuścić 
do tych „ciemnych plam"; zachować w społecznej pamięci narodziny zalążków 
demokracji i towarzyszącą im atmosferę radości i nadziei - ale także niepokoju - to 
-zadanie, które spełnia Człowiek z żelaza. 

1 Oto pełny lekst Ballady o Janku Wiśniewskim Fragmenty wytłuszczone to te, których do-
tknęła ręka „posierpniowego" cenzora filmowego. 

IV 
Jeden raniony, drugi zabity 
Krwi się zachciało słupskim bandytom 
To partia strzela do robotników. 
Janek Wiśniewski padł. 

V 
Krwawy Kociołek - to kat Trójmiasta 
Przez niego giną dzieci, niewiasty 
Poczekaj draniu,my cię dostaniem. 
Janek Wiśniewski padł. 

VI 
Stoczniowcy Gdyni, Stoczniowcy Gdańska 
Idźcie do domu, skończoną walka 
Świat się dowiedział, nic nie powiedział. 
Janek Wiśniewski padł. 

VII 
Nie płaczcie matki, to nie na darmo 
Pod stocznią sztandar z czarną kokardą 
Za chleb, za wolność i nową Polskę. 
Janek Wiśniewski padł. 

Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni 
Dzisiaj milicja użyta broni 
Dzielnieśmy stali, celnie rzucali, 
Janek Wiśniewski padł 

II 
Na drzwiach ponieśli go Świętojańską 
Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom 
Chłopcy Stoczniowcy pomścijcie druha. 
Janek Wiśniewski padł 

III 
Huczą petardy tścielą s ięgazy 
Na robotników sypią się razy 
Padają dzieci, starcy, kobiety, 
janek Wiśniewski padt 
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Spojrzenie z Zachodu. 
Życie na ostrzu noża 

Kathy Mc Tigue (Kanada) 

Zeszłej nocy śnili mi się strajkujący Polacy Nic dziwnego - wiadomości o nich 
wypełniają pierwsze strony gazet. Każdej towarzyszą fotografie. 

Zdjęcia pokazują ich. gdy słuchają dyskusji, zdobywają gazetki strajkowe, krzy-
czą o ustępstwach rządu, gdy leżą swobodnie na murze, rozmawiając z ludźmi, 
którzy przynieśli żywność i wiadomości zza bramy lub po prostu, gdy siedzą, 
patrząc otwarcie, z niezarozumiałą dumą. prosto w kamerę. 

Tak wyglądają polscy robotnicy podczas swojej walki, I pytanie, które powstaje, 
gdy patrzę na te zdjęcia i teksty leżące przede mną: Dlaczego jest tak, że ich zma-
gania wydają się o tyle szlachetniejsze od naszych? 

Pytanie to zaskakuje mnie samą. bo nie przywykłam traktować „robotników" jako 
elitarnej siły wywołującej i inspirującej ruchy zmian rewolucyjnych. Zacznę od 
zdefiniowania „nas" i „naszej walki". W innej sytuacji moje pojęcie „nas" byłoby 
może szersze. Mogłoby zawierać - tutaj, w Hiszpanii - wszystkich ludzi sprzeci-
wiających się służbie wojskowej, cenzurze, czy wstąpieniu Hiszpanii do NATO. [...] 

„My" mogłoby znaczyc wałczących przeciwko rasizmowi i ciągle odradzającemu 
się faszyzmowi. Mogłoby oznaczać ludzi działających przeciwko absurdowi wyko-
rzystywania energii nuklearnej, od farmerów południowej Francji, którzy lżą geode-
tów wymierzających miejsca zakopywania odpadów radioaktywnych do anonimo-
wych ludzi sabotujących budowy elektrowni atomowych w Hiszpanii. 

W innych czasach wszyscy ci. jak ich nazywam, „nasi ludzie" mogliby stworzyć 
to moje „my" - obejmujące wszystkich walczących o Prawo przeciw Sile. Ale 
w aktualnym czasie i kontekście obawa przed staczaniem się świata ku zagładzie 
zatapia wszystko. Dlatego moje „my" jest teraz określone przez ludzi, którzy pełni 
tej obawy, próbują znaleźć wyjście z obecnej sytuacji. Znowu więc, patrząc na twa-
rze polskich robotników, pytam, dlaczego ich walka wydaje się o tyle szlachetniej-
sza od naszej? 

Rzeczywiście, ich żądania dotyczą fundamentalnych praw życiowych: zapewnie-
nia pracy, ograniczenia biurokracji, wolności słowa, zebrań, zrzeszania się. 
W tych żądaniach jest dążenie do odzyskania prawa samostanowienia o swoim 

* Przedruk z „The Open Road". Nr 12. wiosna-lato 1981. 
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życiu - to, co wzbudza w nas entuzjazm gdziekolwiek i kiedykolwiek się zdarza. 
Napisałam „fundamentalne prawa życiowe". Porównuję walkę tych robotników 

z naszą walką. Co może być bardziej fundamentalne i bardziej pilne niż wysiłek 
zapobiegnięcia zagładzie świata? 

Mamy wrażenie, jakbyśmy żyli na ostrzu noża. Niepewne i budzące grozę 
miejsce, ale na nie zostaliśmy skazani, przywiedzeni tutaj pod presją poprzednich 
pokoleń i pozostawieni z niezmiernie małą swobodą ruchu. Większość z nas prze-
żyła całe swe dotychczasowe życie z przeczuciem zagłady szepczącym tuż na gra-
nicy świadomości, przeczuciem, które rosło latami i teraz zaczyna dławić paniką 
nasze gardła. 

„Zagłada". Nadajemy jej też inne nazwy: „holocaust", „apokalipsa". Wszystkie 
opisują to, czego się boimy, przeciw czemu walczymy, lecz są zbyt niedokładne, by 
pomóc nam zdefiniować dokładnie, to co nadchodzi. 

Gdzie żyją miliony ludzi, które zginą od pierwszego wybuchu? Jak będą żyć po-
zostałe miliony w okresie poprzedzającym ich powolny rozkład? Czy czas ten jest 
bliski (dziś? jutro?)? Czy istnieje jakaś część świata, która przetrwa? Jeżeli tak, to 
czy powinniśmy tam uciec, czy też pozostać tutaj i nadal pracować nad odwróce-
niem zagrożenia? Ile z nas przeżyje pierwszy (drugi, trzeci) wybuch wystarczająco 
długo, by zdać sobie sprawę z potworności sytuacji? 

I co począć z ludźmi, tymi dziwacznymi ludźmi, pijanymi władzą, którzy nawet 
teraz, gdy ja siedzę i patrzę w łagodne oczy robotników polskich, są zdolni do sza-
leńczego zepchnięcia nas wszystkich w przepaść, by utorować sobie drogę do 
przygotowanych zawczasu schronów, ocalając siebie, a więc „porządek" i „cią-
głość" świata, w chwili, gdy NASZ świat się rozpada. 

Pytania te, jak czasy, które je rodzą, paraliżują. Ale nadają nazwy ewentualno: 
ściom, które naszymi nikłymi wysepkami ludzkiej siły i myśli staramy się udaremnić. 

Jednak nie, nie wyglądamy tak szlachetnie, jak gdańscy robotnicy, uśmiechamy 
się sztucznie, stojąc przed obiektywem kamery. Wystarczy spojrzeć: o, tutaj nasza 
grupa wspinająca się na mur w Lockheed (wojskowe zakłady samolotowe); tutaj 
znów inna grupa, siedząca na torach w Rocky Flats, by zatrzymać transport odpa-
dów radioaktywnych; tu zaś widać grupę blokującą dostęp do laboratoriów Lawren-
ce Livermore, gdzie hoduje się ziarna bomb nuklearnych. 

W południowo-zachodnich Stanach można zobaczyć nas jeżdżących, blokują-
cych co tylko można - by zapobiec przeoraniu tej ziemi przez wyrzutnie MX. 
W Black i w Australii żądamy wstrzymania wydobycia uranu. W całych Stanach 
Zjednoczonych staliśmy przed urzędami pocztowymi, nakłaniając dziewiętnasto-
latków do odmowy rejestrowania w komisjach poborowych. 

I tak na całym świecie, w rozpaczliwy sposób maszerujemy, krzyczymy, orga-
nizujemy, piszemy i myślimy o niekontrolowanej militaryzacji, nowej „strategii" 
nuklearnej rządu USA, o możliwościach zapobieżenia wojnie nuklearnej, która 
z winy pomyłki komputera niemal wybuchła trzy razy w ciągu jednego roku. Z winy 
pomyłki komputera. 

Rzeczywiście, nie wyglądamy szlachetnie. Myślę, że jest tak. ponieważ poza 
potworem, którego mamy nadzieję zwyciężyć, jesteśmy ciągle gnębieni przez in-
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nego potwora, znacznie subtelniejszego - n i e w i a r ę . Niewiarę, która pokrywa 
wszystkie twarze, wywołuje obojętność izolującą ludzi, tak jak morze izoluje wyspy 
Niewiarę, która nawet w naszych szeregach sprawia, że czujemy się trochę niepo-
ważnie. 

Gdańscy robotnicy przyciągają naszą wyobraźnię, ponieważ walczą o życiową, 
wyobrażalną wolność, która jest nam wszystkim droga. Któż chciałby umniejszyć 
znaczenie tej wolności przez zestawienie jej z zagładą, która wolność pozbawia 
znaczenia? 

Łatwiej jest wierzyć przywódcom ciągle opowiadającym - nawet w obliczy jawnej 
polityki pierwszego uderzenia - o tym, że wojna nuklearna nigdy się nie zdarzy, 
ponieważ obie strony uważają ją za „niewyobrażalną". Lepiej nie pytać, jak spra-
wić, by wojna nuklearna pozostała niewyobrażalna przy tylu megafonach zagłady 
atomowej stojących w progu, rodzących się z każdym dniem (to tak, jak patrzeć na 
beczkę prochu z palącym się lontem i nie myśleć o możliwości wybuchu). Łatwiej 
jest być posłusznym enigmatycznym wskazaniom ekspertów i robić wojnę nukle-
arną bezmyślnie, tylko przez fakt unikania myślenia o niej. 

Wyjrzyj przez okno: czy dzieci bawią się na podwórku? kot znalazł plamę słońca, 
na której się wygrzewa? słyszysz odgłos gromu? czy jakiś ptak śpiewa w zasięgu 
twojego słuchu? mucha lata po pokoju, szukając okna? 

Wszystko jest tak normalne. Nic nie budzi obaw: żadna chmura nie zaciemnia ho-
ryzontu. Lepiej to wszystko zostawić, tak jak jest: nie grzeoac zbyt głęboko, nie 
myśleć zbyt poważnie o skutkach codziennych wiadomości. Negować możliwość, 
negować nawet myślenie; to tylko szaleni panikarze biegają w kółko, więc cóż? 
Każda epoka ma swoich dziwaków. 

Łatwo jest zamknąć się w małym kręgu, jak pies, który zwija się do snu, owinąć 
wszystko w papier i wysłać daleko. I to jest właśnie piekło bitwy o otrząśnięcie nas 
ze snu. Ponieważ obawiać się, być przytomnym, to znaczy mieć świadomość nie 
tylko nadciągającej Apokalipsy, lecz taKże tego. że mamy boleśnie mało czasu 
i żałośnie mało siły, by odwrócić nie tylko wyobrażalne, lecz logicznie nieuchronne 
zdarzenia, jeśli nadal wszystko będzie się toczyło, tak jak dotychczas. 

Czy mamy szanse zmienić bieg zdarzeń? Nie powinno dziwić nas, że czujemy 
się tak dziwacznie i niestosownie w obliczu wszystkiego, co musi być zrobione. 
Nie jesteśmy przygotowani do tego. by czuć się silni. Uczono nas słuchać eksper-
tów, nie oponować im. Nigdy nie wypróbowaliśmy naszej realnej i potencjalnie 
wszechmocnej siły, my jako „my" i dopóki nie sprawdzimy tego, nie poznamy, jak 
wiele mocy mamy w sobie. 

To, co możemy zrobić, pozostaje niejasne. Będziemy musieli to odkryć w chwili 
próby. Lecz to, że działamy, że trwamy w działaniu, jest tak niezbędne, jak oddy-
chanie. 

Jeszcze raz patrzę w oczy polskich robotników. Szlachetne? Jaka waika o wol-
ność nie jest szlachetna? Oni wytrwają i my 'wytrwamy. Siejemy miłość wolności 
i miłość życia. I czy przyjmujemy świadomość tego, czy też nie, wszyscy razem 
balansujemy na ostrzu noża. Nasz czas i naszą energię musimy poświęcić na 
przetworzenie tego ostrza noża w świat taki, jakim być powinien: łagodną, dobrą 
ziemię, na której przestaniemy się chwiać i zaczniemy tańczyc. 

Tłumaczyła Ewa Kipta 
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OŚWIADCZENIE 
RADY GŁÓWNEJ EPISKOPATU POLSKI 

W związku z istniejącą sytuacją w Kraju, która budzi wiele uzasadnionego niepo-
koju o naszą przyszłość, w dniu 13 sierpnia w Warszawie zebrafa się Rada Główna 
Episkopatu Polski. Posiedzeniu przewodniczył Prymas Polski Arcybiskup Józef 
Glemp. 

Wspomniana sytuacja w kraju spowodowała zajęcie stanowiska przez Ra-
dę Główną wobec niektórych zjawisk w naszym życiu publicznym. 

1. Mija rok od pamiętnych dni sierpniowych, kiedy robotnicy Wybrzeża, a za nimi 
ludzie pracy innych regionów Kraju, wystąpili z protestem przeciw ówczesnemu kie-
rownictwu politycznemu i państwowemu, domagając się słusznych praw, należnych 
im i całemu społeczeństwu. Były to dni napięcia, lęku, ale i modlitwy oraz wielkiej 
nadziei. Były stawiane pytania, czy Polacy sami rozwiążą swe problemy bez obcoj 
ingerencji, czy sprawujący władzę wyjdą naprzeciw społecznemu oczekiwaniu. 
Dzień 31 sierpnia 1980 r. stanowi wielkie wydarzenie w stosunkach między spra-
wującymi władzę a społeczeństwem. Podpisane bowiem w Gdańsku. Szczecinie 
i Jastrzębiu porozumienia społeczne stały się początkiem procesu odnowy we 
wszystkich dziedzinach życia naszego Kraju. 

2. Każda odnowa dokonuje się nie bez trudności: stare walczy z nowym. Dlatego 
dochodziło do napięć, których podłożem była także nieufność między sprawującymi 
władzę a grupami społecznymi zorganizowanymi w związki zawodowe. Odkryte zo-
stały mechanizmy zla, bezkarnej nieudolności rządzenia krajem i doprowadzeń,c 
go do katastrofy gospodarczej. 

Rok ten był lekcją i nauką dla społeczeństwa, które poczuło się woine. a zarazem 
odpowiedzialne za właściwy kierunek rozwoju Kraju. Rok ten &ył także -lekcją «la-
rządzących. Musieli oni się przekonać, że nie sposob dalej kierować krajem w opar-
ciu tylko o wąską grupę społeczną. Mimo trudności i konfliktów rok ten był bardzo 
ważny dla Polski i na pewno zapisze się w historii jako przełomowy w naprawie 
Rzeczypospolitej. Dal on nam powstanie nowych niezależnych samorządnych 
związków zawodowych, zarówno robotników i pracowników umysłowych, jak toż 
rolników i rzemieślników. 

Jest to wartość dla Narodu ogromna. Wierzymy, że sila tych nowych związków 
zawodowych użyta będzie zarówno do obrony praw pracowniczych, jak i do wypro-
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wadzenia kraju z kryzysu. Społeczeństwo wiąże wielkie nadzieje z nowym ruchem 
związkowym. Te nadzieje nie mogą być zawiedzione. 

3. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak trudne jest wyjście z kryzysu, zwła-
szcza gospodarczego, który odczuwają nasze rodziny, indywidualne osoby i całe 
społeczeństwo. Jak wiele potrzeba będzie jeszcze ponieść ofiar i wyrzeczeń. Wie-
rzymy, że społeczeństwo jest gotowe do tych ofiar, jeśli będzie miało pewność, 
że jego wysiłki nie idą na marne; jeśli będą tworzone oczekiwane struktury odpo-
wiedzialności pracowniczej, zarządzania warsztatem pracy; jeśli w przygotowaniu 
i realizacji reformy gospodarczej będą brały udział wszystkie siły społeczne a pro-
gram ten możliwy będzie do przyjęcia przez cały Naród. Słusznie ludzie pracy chcą 
mieć możliwość kontroli nad tym, co zostało wspólnie wypracowane; w jaki sposób 
owoce wspólnej pracy są rozdzielane. 

Istniejącego kryzysu, zarówno gospodarczego jak i moralnego, nie da się prze-
zwyciężyć inaczej jak tylko wspólnym wysiłkiem całego Narodu. 

Współodpowiedzialność za losy kraju domaga się od wszystkich - zarówno rzą-
dzących jak i rządzonych - przestrzegania iadu. rzetelnej pracy, wypełniania za-
wartych umów i poszanowania praw osoby ludzkiej. 

Ze stanowczym sprzeciwem muszą się spotkać dążenia do wykorzystywania 
istniejącej sytuacji i narastających napięć do waik frakcyjnych i politycznych, bez 
względu na to, z której strony one pochodzą. 

4. W tej trudnej sytuacji wrażliwość społeczeństwa na słowo przekazywane przez 
środki masowej informacji jest szczególna. Kościół od lat przestrzegał przed mani-
pulowaniem środkami społecznego przekazu. Stanowią one bowiem własność ca-
łego Narodu i muszą służyć w prawdzie wszystkim. Ci, którzy ich używają, powin-
ni się powstrzymać od jątrzenia i drażniącej propagandy. 

Sprawą o doniosłym znaczeniu jest udostępnienie radia i telewizji nowym związ-
kom zawodowym, Kościołowi i wszystkim ośrodkom opinii publicznej w Polsce. 

5. Przeżyliśmy w mijającym okresie wiele trudnych dni. Zawsze umieliśmy z nich 
wyjść zwycięsko, osiągając porozumienie w cparciu o rzetelne rozmowy zaintere-
sowanych stron. To pozwala żywić nadzieję, ze i obecne napięcia zostaną rozwią-
zane i zespolone zostaną wysiłki rządzących, związków zawodowych oraz całego 
społeczeństwa w wytwarzaniu dóbr tak bardzo koniecznych dla wyprowadzenia 
Kraju z kryzysu. 

Do wszystkich więc zwracamy się z gorącym wezwaniem o działanie rozważne, 
o zaniechanie pobudzania emocji i o podejmowanie zadań maiących nadrzędne 
znaczenie dla całego Narodu i Państwa. 

Jak dotąd, daliśmy wobec świata dowody wysokiej dojrzałości i kultury w porząd-
kowaniu spraw we własnym domu. 

6. Wobec gromadzących się lęków i niepokojów o losy Ojczyzny, pomni na liczne 
zachęty Ojca św. i świetlanej pamięci Wielkiego Prymasa Polski Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego, zechciejmy pójść wytyczonymi przez Nich szlakami odnowy. Każda 
zaś odnowa musi zaczynać sie od zmiany postaw w życiu osobistym i wobec dru-
giego człowieka. 

Nikt z nas niech nie zaciska pięści. Każdy natomiast niech wyzbędzie się niena-
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wiści i chęci zemsty oraz postawienia za wszelką cenę na swoim. Jesteśmy naro-
dem, który w obliczu dziejowych wydarzeń umiał być zwarty w obronie najświęt-
szych spraw. 

Miesiące sierpień i wrzesień w Ojczyźnie naszej niosą dobrze znane naszemu 
sercu święta Maryjne. 

Niech więc Uroczystość Wniebowzięcia NMP i Matki Boskiej Częstochowskiej 
zgromadzą nas we wspólnej żarliwej modlitwie na Jasnej Górze, w parafialnych 
świątyniach i w nowych ośrodkach duszpasterskich. 

Obchodzone więc sierpniowe i wrześniowe uroczystości mech nie będą tylko ma-
nifestacjami, lecz żarliwym wołaniem do Boga za pośrednictwem Maryi o pokój i ład 
w sercach i w życiu publicznym ochrzczonego Narodu. 

Wołajmy czystym sercem do Tej, która jest dana ku obronie Narodu Polskiego. 
Ufajmy Jej, że wyprowadzi nas na proste drogi sprawiedliwości i miłości w życiu 
społecznym. 

Warszawa, 13 sierpnia 1981 r. 

DEKLARACJA 
PIERWSZEGO ZJAZDU DELEGATÓW 

NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ 

Celem nadrzędnym NSZZ „Solidarność'' jest tworzenie godnych warunków 
życia w gospodarczo i politycznie suwerennej Polsce. Chodzi o życie wolne od 
ubóstwa, wyzysku, strachu i kłamstwa w społeczeństwie zorganizowanym demo-
kratycznie i praworządnie. 

Dziś naród oczekuje: 
1. Poprawy zaopatrzenia w żywność poprzez ustanowienie kontroli nad jej 

produkcją, podziałem i cenami we współpracy z „Solidarnością Rolników Indywidu-
alnych". 

2. Reformy gospodarczej poprzez tworzenie autentycznych samorządów pra-
cowniczych i likwidację nomenklatury partyjnej oraz wdrożenie efektywnych me-
chanizmów ekonomicznych. 

3. Prawdy poprzez społeczną kontrolę środków masowej informacji i odkłamanie 
polskiej szkoły i kultury, 

4. Demokracji poprzez przeprowadzenie wolnych wyDorów do Sejmu i Rad 
Narodowych. 

5. Sprawiedliwości poprzez zapewnienie równości wszystkich wobec prawa, 
uwolnienie uwięzionych za przekonania i obronę represjonowanych na działalność 
."/ydawniczą i związkową. 
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6. Ratowania zagrożonego zdrowia narodu poprzez ochronę środowiska, 
zwiększenie nakładów na służbę zdrowia i zapewnienie ludziom niepełnosprawnym 
należnych im praw w społeczeństwie. 

7. Węgla dla ludności i przemysłu poprzez zagwarantowanie górnikom odpo-
wiednich warunków życia i pracy. 

Cele te osiągniemy w warunkach jedności naszego Związku i solidarności jego 
członków. Działania różnych sił stwarzających poczucie zagrożenia zewnętrznego 
nie odbiorą nam woli walki o ideały Sierpnia 80, o realizację Porozumień z Gdań-
ska, Szczecina i Jastrzębia. 

NIEPODLEGŁOŚĆ PRACY 

Kazanie wygłoszone w czasie Mszy św. 
w drugim dniu I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność" 
przez ks. Józefa Tischnera. Gdańsk, 6 września 1981 r. 

Czegoś podobnego jeszcze u nas nie było. Na czym polega wyjątkowość 
dzisiejszego spotkania? Nie jest łatwo na to pytanie odpowiedzieć. Wszyscy to 
czujemy: jest historyczne miejsce, jest historyczna rocznica, jest jakieś budowanie, 
jest Polska. Ale co w tym wyjątkowego? Wydaje mi się, że dotknę sedna sprawy, 
gdy powiem: po raz pierwszy w naszej historii podjęliśmy na taką skalę pracę nad 
pracą. Tak, o to chyba nam idzie: o pracę nad pracą, tego jeszcze na taką skalę 
nie byio. Dotychczas najczęściej uwagę Polaków przykuwało pytanie: co robić? 
Co robić, aby Polska była krajem niepodległym? Co robić, aby było więcej chleba? 
Co robić, aby było więcej książek? Dziś sytuacja jest inna. Nie, nie można powie-
dzieć, że pytanie „Co robić?" nie jest aktualne. To także ważna dziś sprawa, ale na 
pierwszym planie jest: Jak robić? Naszym problemem stała się jakość pracy. Na-
sze dzisiejsze spotkanie należy rozpatrywać jako wydarzenie w dziejach polskiej 
kultury pracy. 

Bo należy przede wszystkim pamiętać o tym, że praca człowieka ma swoje 
własne dzieje, ma swą historię. Inaczej pracowali nasi praojcowie, a inaczej my 
pracujemy. Kiedyś orało się ziemię sochą. Potem sochę zastąpił pług. Kiedyś po-
mocnikiem oracza był koń, dziś jest nim maszyna. Historia pracy to historia narzę-
dzi pracy Ale nie tylko to. Historię pracy kształtują również więzi wzajemności 
między ludźmi, które niejako z natury tworzy praca. Ważne jest to, kto z kim pracu-
je. Kiedyś pracował ojciec z synem, z rodziną, dziś wspólnota się poszerzyła. 
Wzajemność przekroczyła granice sił. miasta, granice państwa. Nie wiem, kto zro-
bił pióro, które mam w kieszeni Ktokolwiek je zrobił, ma udział w swojej pracy. Jest 
moim współpracownikiem, jest ogniwem ogromnego łańcucha. 

Tak więc zmieniają się narzędzia i poszerza wzajemność. Praca jest jak rzeka, 
która rośnie zbierając w siebie boczne dopływy. Jesteśmy niedaleko ujścia Wisły. 
Wisła zbiera wody większości polskich rzek. Nasz Zjazd zbiera dziś w jedno stru-
mienie polskich prac i chcę się im dobrze przyjrzeć. Chcę tę polską pracę zrozu-
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Wywiady z pierwszej tury Zjazdu 

Andrzej Niewczas 

0 problemie władzy Związkowej, samorządach pracowniczych, roli działacza 
związkowego i eksperta, polityce wewnętrznej i zewnętrznej Związku mówią: Jan 
Rulewski - przewodniczący Zarządu Regionu w Bydgoszczy. Kazimierz Świtoń -
członek Zarządu Regionu Śiąsko-Dąbrowskiego oraz Jan Olszewski - ekspert 
KKP. 
Rozmowy przeprowadził Andrzej Niewczas. 

1 z Kazimierzem Świtoniem 

Miesiące: Minęły trzy dni Zjazdu. Czy Pana 
zdaniem pozwoliły one na wysnucie jakichś 
prognoz dotyczących przyszłych działań Związ-
ku; czy dyskusje, jakie toczą się wokół spraw 
statutowych ocenia Pan jako konstruktywne? 

Kazimierz Świtoń: Omawialiśmy dotąd sprawy 
proceduralne, dlatego najwięcej czasu zeszło 
na dyskusjach dotyczących techniki zmian sta-
tutowych. Dlatego o" prognozach na przyszłość 
niewiele jeszcze mogę powiedzieć. 

Miesiące: Odczytywany był referat sprawozdaw-
czy KKP 
Kazimierz Świtoń: Uważam, że nie wniósł on 
za wiele elementów konstruktywnych i raczej 
rozczarował nie tylko mnie, ale także wielu in-
nych delegatów. 

Miesiące: Wczorajszy wieczór wniósł - moim 
zdaniem - mocny akcent w obrady związkowe. Dyskutowany był punkt zmian sta-
tutowych dotyczący ważnego problemu: władzy związkowej. Zarysowały się dwie 
główne tendencje: jedna - centralistyczna, postulująca konieczność istnienia 
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silnego Prezydium KKP; druga - decentralistyczna, akcentująca potrzebę powoła-
nia Rady Naczelnej jako organu uchwatodawczego. Jaka jest Pana opinia w tej 
kwestii? 
Kazimierz Świtort: Uważam, oczywiście, że Związek musi być demokratyczny, 
chociaż w obecnej chwili potrzebna jest nam silna władza. Powinna być ona jednak 
podzielona na władzę ustawodawczą i wykonawczą. 

Miesiące: Czyli optowałby Pan za wariantem akcentującym konieczność istnienia 
Rady Naczelnej? 

Kazimierz Świtoń: Projekt ten nie był dość sprecyzowany, myślę, że konieczne 
byłyby tu różne dopracowania. Ale po odpowiednim dopracowaniu tego wariantu 
popierałbym go. 

Miesiące: Panie Kazimierzu, niejednokrotnie akcentował Pan, że jest Pan postacią 
kontrowersyjną w Związku. Czy nie przeszkadza to Panu w działaniu i nie przy-
sparza rozmaitych dodatkowych problemów? 

Kazimierz Świtoń: Czy mi to przeszkadza? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, 
ale na pewno w wielu przypadkach tak. Mam jednak obraną linię. Jestem kontro-
wersyjny bo akcentuję mocno sprawy moralne, uważam bowiem, że bez przestrze-
gania zasad moralnych odnowa w kraju nie jest możliwa. 

Miesiące: A czy po roku działania „Solidarności" dostrzega Pan odnowę moralną 
w kraju? 
Kazimierz Świtoń: Częściowo na pewno; jednak jeszcze w wielu środowiskach -
nie, i wciąż brak tam jednolitych zasad moralnych, np. w naszym regionie, jeszcze 
w starym MKZ-cie różnie z tym było. Między innymi różnica zdań między mną 
a Andrzejem Rozpłochowskim dotyczyła spraw moralnych. 
Miesiące: Jest Pan więc radykalistą w sprawach moralnych? 
Kazimierz Świtoń: Radykalista - to może zbyt mocne określenie; faktem jest 
jednak, że mocno akcentowałem zawsze czynnik moralny. Myślę jednak, że nie 
jestem konfliktowy w działaniu związkowym, mimo iż niektórzy, mając dostęp do 
środków przekazu, starali się negatywnie przedstawiać moje poczynania, chcąc 
mnie zdyskredytować. 

Miesiące: Mówi Pan o akcentowaniu przez siebie zjawiska odnowy moralnej 
i o różnicach zdań, jakie powstawały pomiędzy Panem a innymi działaczami 
Związku w tej sprawie. Myślę, że wiąże się to z innym problemem, który Pan także 
czasem dobitnie zaznaczał; formułował Pan mianowicie opinie o niejednolitości 
Związku i o niemożności utrzymania na długo jego jedności. 
Kazimierz Świtoń: Chciałbym tu od razu dodać, że nigdy nie twierdziłem, iż jed-
ność Związku jest zjawiskiem niedobrym. Mówiłem tylko, że kiedyś, w przyszłości, 
nastąpi podział naszego Związku. Biorąc jako przykład moją postawę: ja jestem 
katolikiem i takich jak ja jest wśród działaczy związkowych wielu. Zaliczam się do 
tych ludzi, którzy w oparciu o naukę- społeczną Kościoła rozpoczynali działalność 
opozycyjną a także związkową. Jest jednak również grupa innych działaczy, która 
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z takim światopoglądem nie ma nic wspólnego. I dlatego myślę, że w ruchu tym 
nastąpią podziały. 

Miesiące: Mógłby Pan bliżej tę drugą grupę określić? 

Kazimierz Świtoń: Myślę, że nie jest to konieczne bo wiadomo raczej o kogo cho-
dzi. Dodać też chcę, że mnie ta inna postawa nie oburza, ale nie widzę możli-
wości, aby bardzo długo mogła trwać jedność Związku, chociaż na pewno byłoby 
dobrze, aby Związek był iiczny i silny. 

Miesiące: Jeśli rozumiem Pana odpowiedź, owe - zarysowane przez Pana podzia-
ły światopoglądowe - wiążą się w jakimś sensie ze stosunkiem „Solidarności" do 
zagadnień politycznych. 

Kazimierz Świtoń: Ja uważam, że Związek powinien być apolityczny. Politykę 
róbmy poza Związkiem. Wiadomo, że trudno ustalić granicę, od której zaczyna się 
działanie polityczne. Często wielu działań nie da się rozgraniczyć na polityczne 
i niepolityczne. Chodzi jednak o to. ze nasz Związek nie powinien dążyć do przeję-
cia władzy. Rozumiem, że nie jesteśmy teraz tyle związkiem zawodowym ile ru-
chem społecznym, w którym są -cżne ugrupowania i różne nurty. Myślę, że kie-
dyś nurty te wyjdą poza Związek. Chciałbym, aby stało się to jak najszybciej; nie by-
łoby wówczas tego problemu. 

Miesiące: Czyli, inaczej mówiąc, powinny utworzyć się organizacje o charakterze 
politycznym, a konkretnie: partie polityczne? 

Kazimierz Świtoń: Tak. chciałbym by powstały jak najszybciej. 

Miesiące: „Solidarność" występuje w obronie ludzi, którzy są prześladowani za 
przekonania zasadniczo odmienne od oficjalnie usankcjonowanych przez władze 
PRL. Czy tego typu działalność Związku uważa Pan za niewłaściwą lub błędną 
taktycznie? 

Kazimierz Switoń: Nie. bo dopoki ci ludzie czy organizacje nie będą na tyle silne 
by same się bronić, „Solidarność" musi udzielać im pomocy; jest to przecież obro-
na wszystkich ludzi z jakichś względów dyskryminowanych. Dlatego należy tak czy-
nić bez względu na to jakie nurty oni reprezentują, jaki jest ich światopogląd. 

Miesiące: Był Pan jednym ze współzałożycieli Wolnych Związków Zawodowych 
przed Sierpniem. Gdyby miał Pan ocenić działanie ówczesnych Wolnych Związków 
i „Solidarności" to czy dostrzega Pan jakieś różnice, które nadawałyby działaniem 
któremuś z tych ruchów większą wartość. Pomijam oczywiście „możliwości tech-
niczne" działania związane, najogólniej mówiąc, z oficjalnością obecnego a nie-
oficjalnością tamtego, przedsierpniowego ruchu? 

Kazimierz Świtoń: Wyraził się Pan trochę nieściśle. Ja nie byłem współzałożycie-
lem, ale inicjatorem tamtego ruchu. Ja byłem założycielem pierwszego Wolnego 
Związku Zawodowego. 

Miesiące: Kiedy to było? 

Kazimierz Świtoń: 23 lutego 1978 r. w Katowicach powstał pierwszy Wolny Zwią-
zek Zawodowy, a myśl zrodziła się dokładnie 30 grudnia 1977 r. w kościele św. 
Krzyża podczas naszej rodzinnej gtodówki. kiedy aresztowano moich synów. 
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A jeśli chodzi o porównanie działania Wolnych Związków przed Sierpniem i obecne-
go ruchu to, moim zdaniem, wartości ich są zbliżone. 

Miesiące: Powróćmy do problemów Zjazdu. Jest Pan delegatem z Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego; regionu, który ma zdecydowanie największą ilość członków 
„Solidarności" i który zarazem jest bardzo ważnym okręgiem gospodarcżym przez 
co jego siia przebicia jest, oczywiście, większa niż innych regionów Czy fakt ten 
jest - Pana zdaniem - istotny tu na Zjeździe? 

Kazimierz Świtoń: Jestem, jak każdy z obecnych na obradach, zwykłym delega-
tem. Zdaję sobie sprawę z siły, jaką reprezentuje nasz region, ale nie uważam by 
miał on z tego powodu odgrywać dominującą rolę. Żaden region, nasz także, nie 
powinien sterować poczynaniami Zjazdu, narzucać swej woli. Są regiony silniejsze 
i słabsze, ale w działaniu związkowym powinniśmy być solidarni, niezależnie od 
regionów, z jakich pochodzimy. 

Miesięce: Czy w takim razie nie ma w Związku „rozgrywek" między regionami, 
tworzenia się bloków itp.? 

Kazimierz Świtoń: Są takie tendencje. Ja jednak jestem zdecydowanie przeciwny 
tworzeniu się bloków, bo wtedy przestaniemy być „Solidarnością". Możemy inaczej 
myśleć, mieć różne interesy regionalne, ale na płaszczyźnie obrony praw ludzi 
pracy musimy działać wspólnie. 

Miesiące: Jak ustosunkowuje się Pan do kwestii samorządów - jednego z naj-
ważniejszych aktualnie problemów społecznych i gospodarczych w Polsce? 
Kazimierz Świtoń: Bardzo pozytywnie. Uważam, że reformy nie zrobi się bez sa-
morządów. Mało tego; tu mówimy o samorządach pracowniczych ale ja myślę, że 
powinny także powstać samorządy społeczne, samorządy obywatelskie, to znaczy 
takie ciała, które wpływałyby na politykę państwa i które miałyby bezpośredni wpływ 
na rady narodowe, na Sejm. 

Miesiące: Czyli Pan proponuje strukturę społeczno-polityczną kraju opartą na sa-
morządach różnego typu? 

Kazimierz Świtoń: Tak jest. Jestem zwolennikiem różnego typu samorządów. 
Musimy w końcu sami - obywatele - wziąć odpowiedzialność za ten kraj. 
Miesiące: Mówiliśmy między innymi o problemie władzy związkowej. Teraz pyta-
nie bezpośrednio do Pana: czy, jeśli zostanie zgłoszona pańska kandydatura, 
będzie Pan ubiegał się o miejsce we władzach krajowych Związku i - ewentualnie 
- o stanowisko przewodniczącego „Solidarności"? 

Kazimierz Świtoń: Myślę, że tak. Nie chciałbym zagrażać Wałęsie i myślę, że 
nigdy nie będę mu zagrażał, ale, być może, będę kandydował na przewodniczące-
go, choć trudno mi to w tej chwili stwierdzić zdecydowanie. 

Miesiące: Czy są w „Solidarności" działacze, których darzy Pan szczególną sym-
patią? 

Kazimierz Świtoń: Najwięcej sympatii mam dla Lecha za jego odwagę, zdecydo-
wanie, za oficjalne wyznawanie poglądów religijnych, co mi jest szczególnie bliskie. 
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Miesiące: A czy nie obawia się Pan, że wielka popularność Lecha Wałęsy, zwłasz-
cza wśród załóg robotniczych, może prowadzić do wykształcenia się mechanizmów 
dyktatury w działaniu związkowym? 

Kazimierz Świtoń: Nie sądzę. Myślę, że to nam nie zagraża. Siła tak zwanych 
„dołów" jest tak duża, że zmusi tego czy innego przewodniczącego do służenia 
Związkowi. 

Miesiące: Dziękuję Panu za rozmowę. 

Miesiące: Jak oceniasz obecną, po roku istnie-
nia „Solidarności", sytuację polityczną w naszym 
kraju? 

Jan Rulewski: Jest to obecnie wielkie kłębo-
wisko, złożone z „Solidarności", partii, rządu 
i prostych ludzi. Czasami wydaje sie. że trwamy 
wszyscy jakby w śmiertelnym klinczu i nie ma 
kto i jak rozdzielić wzajemnie walczących stron. 

Miesiące: Czy nie musi dojść w takim razie do 
bardziej radykalnych przemian politycznych: 
przemian, które - najogolniej ujmując - nie tyle 
byłyby walką o władzę ile o możliwy do przyjęcia 
przez społeczeństwo porządek, spokoj społecz-
ny? 

Jan Rulewski: Nie chciałbym uprzedzać mojego 
wystąpienia programowego, z którym chcę wystąpić w II części Zjazdu, a które 
zmierza do odpowiedzi na pytanie, które postawiłeś, choć - być może - w szer-
szym kontekście. Mianowicie, czy można w warunkach istnienia Imperium Breżnie-
wa pokusić się o autonomię, a w związku z tym dopiero - o znaczne reformy spo-
łeczne, gospodarcze. Obecna polityka władz rosyjskich powoduje dostosowanie 
gospodarki państw satelickich do jej potrzeb. Inwestycje budowane są często 
z punktu widzenia militarnego a rząd, broniąc pozycji planowania centralnego broni 
w istocie także prawa do budowania infrastruktury wojskowej. 

Miesiące: Jednak owe reformy społeczne, polityczne jeśli mogą liczyć na szanse 
powodzenia, to muszą być podejmowane z jakichś punktów oparcia. „Solidarność" 
w chwili obecnej zdecydowanie walczy o samorząd pracowniczy, który miałby pro-
wadzić do tego, by zakłady pracy stały się autentycznie własnością społeczną. 
Ty w swoich wystąpieniach akcentowałeś często nieufność wobec form samorzą-
du pracowniczego. Dlaczego? 
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Jan Rulewski: Jestem przeciwnikiem samorządu na dzisiaj. Dziś musimy pójść 
na pewne ugody i ratować gospodarkę metodami ściśle dyrektywnymi, które mu-
szą być uzgodnione, nie mogą być dowolne. 
Miesiące: Ile czasu miałby trwać taki stan? 

Jan Rulewski: Do stabilizacji; jakieś 5 lat, aż dojdziemy do warunków quasinor-
malnych i wtedy można puścić samorządy. Bo zobacz; mamy zrujnowaną gospo-
darkę; więc co ma być falą nośną tych samorządów. Zysk, ale jak mierzony, w sto-
sunku do zakładów wysoko rozwiniętych, przeciętnych, małych? A poza tym - co 
będzie motywacją dla ludzi pracy; uchwały samorządu, trzynastki, dywidendy? To 
musi być sprecyzowane; chodzi o to, że nie rozstrzygnięto dotąd w idei samorządu 
tego bezpośredniego styku: oddziaływania zwykłego robotnika na gospodarkę. 
Trzeba także przewidywać niezbędne wyrzeczenia, a nie sądzę, że w rozdrobnio-
nej strukturze wszystkie samorządy na te wyrzeczenia się zgodzą. Jeszcze jeden 
problem: jak miałaby w przyszłości „Solidarność" zachowywać się wobec samo-
rządów; wobec nowej władzy, bo przecież w myśl naszej definicji reformy gospo-
darczej samorząd będzie władzą. Na pewno dojdzie do konfliktów na linii: związek 
zawodowy - samorząd. Uważam, że te problemy trzeba rozstrzygnąć, bo inaczej 
interesy ekonomiczne ludzi pracy mogą zostać jeszcze bardziej zachwiane niż 
jest to teraz. Mam jeszcze inne - irracjonalne może - uzasadnienie. Przypatrzmy 
się sobie; kim są Polacy? Zbiorem indywidualistów, najlepiej pracujących na swoim 
własnym gruncie. Dlatego nie przeszła u nas nigdy kolektywizacja na wsi. Trzeba 
i to uwzględniać w dyskusjach nad reformą gospodarczą, by nie wprowadzać 
abstrakcyjnych schematów. 

Miesiące: Pomówmy o sytuacji wewnętrznej w „Solidarności" w związku z trwają-
cym Zjazdem. Chcę Cię spytać na początek: czy uważasz siebie za działacza kra-
jowego czy regionalnego i na którym z tych poziomów lepiej się czujesz? 
Jan Rulewski: Zdecydowanie w regionie; boję się kraju, obawiam się, że mógł-
bym stracić kontakt z ludźmi z mojego terenu. Mam nawet w związku z tym pewną 
koncepcję, której tutaj nie przedstawiam, bo narobiłbym zamieszania, a i tak go 
przecież sporo robię. Uważam jednak, że my, działacze Związku, powinniśmy pra-
cować w zakładach pracy, być razem z załogami; może pracować w mnejszym za-
kresie, ale być razem z ludźmi pracy. 

Miesiące: Czy to, co mówisz, wynika z obaw, że może wykształcić się swoisty apa-
rat rządzący, oderwany od członków Związku? 

Jan Rulewski: Tak, dlatego uważam, że praca w zakładach, z których wyrośliśmy, 
powinna być naszym obowiązkiem. Moglibyśmy się czasem spotykać na wspól-
nych obradach i wówczas, po rozważeniu rad ekspertów, fachowców, popartych 
naszym doświadczeniem, podejmować decyzje o takim czy innym działaniu. Wra-
camy potem do załóg pracy i tam im przewodzimy. Wówczas nie stracimy nigdy 
więzi z własnym środowiskiem a poza tym nie wyalienujemy się z normalnego ży-
cia. 

Miesiące: Zastosowanie Twojej koncepcji nakładałoby nowe, ciężkie obowiązki 
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na działaczy związkowych. 
Jan Rulewski: Zdaję sobie sprawę z trudności; nie mam też precyzyjnej formuły. 
Wiem jednak, że działacz musi być związany silnie z własnym środowiskiem pracy. 
Miesiące: Czy sądzisz więc, że działacz związkowy, który oderwie się od środo-
wiska pracy i regionu, w którym mieszka, nie może dobrze działać? 

Jan Rulewski: Tak myślę. Mogę na swoim przykładzie powiedzieć, że np. nie 
znam wszystkich rodzajów kartek, bo nie mam czasu ich poznać. Natomiast będąc 
u siebie, mając te same co inni kłopoty codzienne miałbym chyba większą świa-
domość i motywację co do różnych, koniecznych zmian. A tak zawszę, istnieje 
problem, w jakim stopniu działacz zaadoptuje wszystkie informacje, które dotrą 
na zebranie. 

Miesiące: Jaka ma być rola ekspertów związkowych, zwłaszcza gdyby na działa-
czy spadły dodatkowe obciążenia? 

Jan Rulewski: To jest zespół usługowy. On ma nam zawsze określić wszystkie 
możliwe techniki I taktyki działania. 

Miesiące: Czy niepokojącym jest zjawisko, iż po wyborach regionalnych jest 
we władzach poszczególnych regionow. na ogół, mniej robotnikow niż było ich 
w MKZ-ach? 

Jan Rulewski: To jest to o czym mówiłem poprzednio. Robotnik nie jest przyzwy-
czajony do ciągłej pracy w aparacie. Mógłby natomiast uczestniczyć dużo aktywniej 
w życiu publicznym, gdyby mógł to czynić nie odrywając się całkowicie od swojej 
pracy. A tak powstaje u niego obawa, że musiałby wejść w środowisko, gdzie liczą 
się ładne przemówienia, artykuły, pisemka itp. A zresztą zauważ, że gdyby Kra-
jowa Komisja Porozumiewawcza licząca 65 osób - a są to w większości ludzie po-
chodzący z dużych zakładów - była osobiście, poprzez swych członków związana 
z załogami pracy to choćby tylko przez te „nasze" zakłady możemy zdecydowanie 
wpływać na życie w kraju. 

Miesiące: Jak układają się Twoje stosunki z władzami wojewódzkimi? 
Jan Rulewski: W ogóle z nimi nie rozmawiam. Określiłem im trzy warunki, jakie 
powinny spełnić, abyśmy mogli razem dyskutować. Po pierwsze: w budynku WRN 
ma być dokonany dokładny przegląd, czy nie znajdują się tam jeszcze jacyś mili-
cjanci czy inne pochodne typy; po drugie: muszą wszyscy - łącznie z wojewodą -
wyspowiadać się; po trzecie: uzyskać rozgrzeszenie z przeszłości. 

Miesiące: Czy są tu na Zjeździe ludzie, których darzysz jakąś szczeaólna sym-
patią? 

Jan Rulewski: Jest to w ogóle bardzo ciekawe środowisko. Ale gdybym miał do-
konywać jakich wyborów to muszę powiedzieć, że dla mnie charakterologicznie 
ciekawy jest Wałęsa a intelektualnie Gwiazda. To bardzo ciekawe postacie. Poza 
tym Alina Pieńkowska, bardzo napięta, wrażliwa na sprawy społeczne. 
Miesiące: W jakim stopniu toczy się w Związku walka o władzę? 
Jan Rulewski: Oczywiście, walka taka się toczy, jak zresztą w każdym demokra-
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tycznym mechanizmie. Ale jest to walka o władzę, która dawałaby przepustkę do 
realizowania własnych koncepcji społecznych; natomiast dla tych z drugiej strony 
władza jest przepustką do przywilejów materialnych. 

Miesiące: A czy nie sądzisz, że i tu może dojść do walki o przywileje? 
Jan Rulewski: Nie, parcie mas członkowskich jest tak silne, że do tego nie będzie 
mogło dojść. 

Miesiące: Dziękuję Ci za rozmowę. 

III Z Janem Olszewskiem 

Miesiące: Wczoraj, w swoim wystąpieniu na Zjeździe poruszał Pan zagadnienie 
władzy związkowej i optował Pan za systemem decentralistycznym, w którym wła-
dza wykonawcza byłaby oddzielona od ustawodawczej. Głos ten wywołał sprze-
ciw wielu delegatów, obawiających się osłabienia siły Związku. 
Jan Olszewski: Ja w swoim wystąpieniu próbowałem - prawdopodobnie dość nie-
udolnie - przedstawić ten problem sali. Późna pora. zmęczenie moje i słuchaczy 
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„Czy za propozycją rozwiązania samo-
rządowego nie kryje się jednak chęć od-
sunięcia państwa od wpiywu na gospo-
darkę [...]". 

Związek nie ma takich zamiarów. 
„Prawdą jest natomiast, że autentyczny 
samorząd "jest równoznaczny z likwida-
cją państwowego monopolu decyzyj-
nego w kierowaniu gospodarką i demo-
kratyzacją systemu zarządzania nią". 
(„Tygodnik Solidarność" nr 15). 16 nu-
mer „Tygodnika Solidarność" przynosi 
jeszcze jeden analityczny materiał w tej 
samej sprawie. T. Żukowski w ten spo-
sób kończy tekst Póki nie jest za późno: 

Ustawa m a stanowić kartę praw i zobowią-
zań zw iązków zawodowych wobec państwa 
i spo łeczeństwa. O d niej zależy pozyc ja związ-
ków w zak ładach pracy i w ca łym kraju, ich rola 
w życiu gospodarczym i spo łecznym. Dlatego 
nie można dopuścić do tego, by ostateczny 
kształt us tawy był n iekorzystny dla ludzi pracy, 
ruchu zw iązkowego . „Sol idarnośc i " i dla wszy-
stkich pos tępowych si l społecznych. A takie 
właśnie zarysowuje się n iebezpieczeństwo. 

Kolejnym sygnałem zaostrzającej się 
sytuacji wokół projektów nowych ustaw 
jest pełen rozgoryczenia List otwarty do 
Rady Państwa PRL wystosowany przez 
członka KKP NSZZ „Solidarność" Ada-
ma Niezgodę. Podając szczegółową 
analizę obu stanowisk, autor stwierdza: 

Przykłady losów projektu Ustawy o związkach 
zawodowych, jak również umowy społecznej 
z 3 0 marca b r „ oraz umowy o zamrożeniu plac 
(...) muszą doprowadz ić do wyciągnięc ia wnio-
sków. że w ładza - wykorzystu jąc pozytywne na-
stawienie naszego Związku i poważne trakto-
wanie podp isanych przez n iego porozumień -
podejmuje zwykłą grę pozorów ce lem wprowa-
dzenia cz łonków naszego Związku i całego spo-
łeczeństwa w b łąd. 

List kończy rezygnacja Adama Nie-
zgody z funkcji przewodniczącego jed-
nej z komisji KKP wobec przekonania 
o nieskuteczności dalszych rozmów. 

Niezbyt wesoło zatem rysuje się per-
spektywa dalszej współpracy między 
Solidarnością" a rządem. Dokładnie 

rok po rewolucji sierpniowej stanowisko 
władzy w rozmowach ze społeczeń-
stwem ulega stopniowemu usztywnie-
niu. 

Sprawy związkowe. Karta portowca 
i problem LOT-u 

Jak wiadomo, lipiec był okresem 
szczególnie gorącym w działalności 
NSZZ „Solidarność". 

Ciągłe zagrożenie strajkowe podsy-
cało atmosferę niepewności, która to-
warzyszyła zbliżającemu się terminowi 
zjazdu PZPR. jak również samym obra-
dom. Przyczyną takiej sytuacji były żą-
dania polskich dokerow, a także pro-
blemy pracownikow LOT Obecnie obie 
te sprawy „Solidarność" ma już za so-
bą. Nie wdając się w szczegóły, podsu-
mujmy minione fakty, opierając się na 
doniesieniach .Agencji Solidarności": 

21 07. W Stoczni Szczecińskie) odby ło się 
spotkanie przedstawicie l i dużych zak ładów pra-
cy regionow poświęcone ocenie - prowadzone] 
przez KKK Pracownikow Branży Portow Mor-
SKICH - akcj i w sprawie Karty Portowca. 

W tym dn iu o godzin ie 12°° rozpoczęły się 
rozmowy delegaci ! Sol idarności ' z udzia łem 
członka ZR I KKP St. Wądo łowsk iego z komi-
sją rządową pod przewodn ic twem min Bejgera. 

O godzin ie 3M w nocy z 21. 07 na 22. 07 osią-
gnięto porozumien ie Wynegoc iowany doku-
•neni w d u ż y m stopniu spełni ł zadania porto-
,vcow Osiągnięto kompromis w sprawach: wy-
sokosci nagród jub i leuszowycn i 14 pensj i 
oraz charakteru coda tkowego urlopu po 15-let-
niei pracy w warunkach uciążl iwych. 

22 07 KKK Pracownikow Branży Portow 
Mo rskich odwo ła ła zapowiedziany na 23 07. 
strajk por towcow [ . j " 

2" 07 Zakończył się trwaiący od końca 
n a j a konfl ikt w PLL LOT A oto krótkie kale-
-aar^un yyda izen 
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27. 06. KSR „LOT' ' wybiera B Klimaszews-
kiego na swojego dyrektora. Ministerstwo nie 
akceptuje elekta. Trwają rozmowy 

30. 06. Rakowski podczas kolejnej tury roz-
mów odrzuca możliwość kompromisu, uzasad-
niając to .nadrzędnym interesem państwa ". 

6 07. Wobec zerwania rozmów z rządem KZ 
„Soł tdamosc" uchwala harmonogram akcji 
strajkowe) 

9. 07 Rozpoczyna się 4-godzinny strajk os-
trzegawczy. O godz. 1600 minister Za|fryd wrę-
cza nominację na dyr „Lotu" gen J. Kowal-
skiemu 

20 i 21. 07. W URM odbywają się rozmowy 
przedstawicieli KSR „Lot" z podsekretarzem 
stanu Z. Rybickim. Doprowadzają one do osiąg-
nięcia porozumienia. Tego dnia KZ NSZZ „So-
lidarność" podejmuje decyzję o zawieszeniu 
strajku na czas nieokreślony, stwierdzając, że 
„wymieniony przez premiera społeczny projekt 
ustawy o przedsiębiorstwie [...] zawiera usta-
lenia dające załodze PLL „Lot" wpływ na powo-
ływanie dyrektora przedsiębiorstwa". 

27. 07 B. Klimaszewski (kandydat „Solidar-
nośd" ) otrzymuje nominację na wicedyrektora. 

Opracowany przez ekspertów projekt 
ustawy o przedsiębiorstwie państwo-
wym PLL „Lot" ma wyraźnie kompromi-
sowy charakter. 

Kontrowersje w sprawie demokra-
cji wewnątrzzwiązkowej 

13-17. 07 w Gdyni odbyła się druga tura I 
Walnego Zjazdu Delegatów Regionu Gdań-
skiego (...) Po uzupełnieniu listy kandydatów na 
Zjazd Krajowy, m. in. o L. Wałęsę, który po-
przednio nie wyraził zgody na kandydowanie, 
odbyły się wybory przewodniczącego Regionu. 
Przewodniczącym w I turze głosowania został 
L Wałęsa, który uzyskał 366 głosów (A. Gwia-
zda - 134 głosy). Po ogłoszeniu wyników 
L. Wałęsa wygłosił krótkie przemówienie, 
w którym podkreśli ł potrzebę jedności Związku, 
tak by nikt nie wykorzystywał „Solidarności" do 
własnych, grupowych celów. W tym samym 
dniu Wałęsa odpowiadał też na konłerencji 
prasowe) na pytania dziennikarzy [...] Zapo-
wiedział wycołanie się z działalności, jeśli zo-

stanie uchwalony zakaz łączenia stanowisk 
związkowych, motywując to potrzebą posiada-
nia silnej pozycji w KKP, która może być nie do 
utrzymania, gdyby zrezygnował z kierowania 
regionem. Jeśli będzie to konieczne, odłączy 
się wraz z Gdańskiem od Związku, ponieważ 
podjął grę, którą musi wygrać (...) 

Następne dni Walne Zebranie Delegatów 
poświęciło wyborom do Zarządu Regionu, do 
Komisji Rewizyjnej i na Zjazd Krajowy oraz dy-
skusji nad programem Związku [...] W I turze 
głosowania na członków Zarządu MKZ wybrano 
39 osob. W kolejnych pięciu turach wybrano 
jeszcze 21 osób, nie udawało się jednak wybrać 
brakujących 6. [...] Po długiej dyskusji przegło-
sowano zmniejszenie liczby członków Zarzą-
du do 60 [...] Skład nowo wybranego Zarządu 
Regionu wzbudził sprzeciw części delegatów, 
ich zdaniem zbyt mało weszło w jego skład ro-
botnikow. L. Wałęsa stwierdził, że eliminuje się 
ich świadomie, ponieważ nie umieją składnie 
mówić [...] Skład delegacji regionu na Zjazd 
Krajowy, którą wyłoniono w tym samym (16. 07.) 
i następnym dniu nie wzbudził już takich za-
strzeżeń („AS" nr 25) 

Trwające obecnie w całym kraju wy-
bory delegatów na związkowy zjazd 
przebiegają - jak widać - w atmosferze 
burzliwej i nie pozbawionej różnego ro-
dzaju „politycznych gierek" 

Niepokoją przeto autorytarne wypo-
wiedzi przewodniczącego KKP, a kla-
rowne dotąd wyobrażenia sympatyków 
„Solidarności" o demokracji wewnątrz-
związkowej zmącone zostały w ostat-
nich dniach licznymi kontrowersjami, 
dochodzącymi z sali związkowych ob-
rad. 

Pomoc dla służby zdrowia 

Rozwija się, propagowana przez Polonię 
Amerykańską, akcja „bank leków'. Realizacja 
zamówienia „Solidarności" na 58 najważmej-
szych leków ratujących życie i na nici chirur-
giczne opiewa na 166 tys. dolarów Drugą 
grupę stanowią specjalne odżywki dla dzieci 
i niemowląt za ok. 1 200 tys. dolarów. Dotych-
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czas zebrano 300 tys. dolarów, z tym, że wiele 
przedsięwzięć organizacyjnych jest jeszcze na 
wstępnym etapie. W najbliższym czasie prze-
widuje się nawiązanie kontaktów z ośrodkami 
polonijnymi w krajach Europy Zachodniej i Au-
stralii w celu założenia dalszych oddziałów 
„banku leków".(SIM). 

Jak podaje biuro informacji MKZ Jarocin, 
służba zdrowia w tym mieście otrzymuje 10% 
potrzebnej ilości aparatów do przetaczania 
krwi. Powodem ma byc zaprzestanie ich pro-
dukcji przez zakłady „Polfa" Lublin Biuro 
uznaje sytuację za alarmującą, domaga się jej 
sprawdzenia w innych rejonach kraju oraz pod-
jęcia działań zmierzających do ponownego 
uruchomienia produkcji i sprowadzenia apara-
tów z zagranicy. (AS). 

Na skutek przerw w dopływie wody i jej złej 
jakości w ostatnich dniach w szpitalu w Świe-
bodzicach zmarło kilka niemowląt. Alarmowane 
od dłuższego czasu władze miasta nie uczy-
niły nic, by poprawić sytuację i uniknąć trage-
dii. (BI Wrocław 10. 07 ). 

13. 07. w Warszawie odbyło się spotkanie 
Rady Funduszu Społecznego NSZZ „Solidar-
ność". W czasie spotkania [...] omówiono przy-
szły statut Rady Funduszu. (SIM) 

Polacy, my lubim rocznice 

Fakt, że w kalendarzu polskim nie 
istnieje już żaden wolny od wspomnień 
miesiąc, sprawia, iż cały niemal ostatni 
rok zasługuje na miano narodowego. 

Czerwiec i lipiec przyniosły ze sobą 
kolejną porcję rocznicowych uroczysto-
ści. 

„Stąd upomniano się po raz pierwszy 
o prawo do ludzkiej godności" - głosi 
napis na pomniku upamiętniają-
cym 25 rocznicę wydarzeń czerwco-
wych z 1956 r. 

Ten pomnik tryska z głębokich zfoż pamięci 
tłumionej, otwiera ludzką świadomość na to 
wszystko, co mieściło się w zakazanej strefie, 
broni przed powrotem nakazów. 

- pisze Jan Strzelecki w artykule Pa-

mięć i przysztosć („Tygodnik Solidar-
ność" nr 14). Dalej wymienia autor trzy 
wątki tłumionej dotąd pamięci: 

Wątek historii robotniczego protestu prze-
ciwko różnym postaciom arogancji władzy [...). 
Wątek historii protestu obywatelskiego prze-
ciwko zakresowi i sposobowi sprawowania wła-
dzy bez kontroli Wątek protestu, podejmowa-
ny w imię wartości i symboli uznawanych za fun-
damentalny składnik narodowe| kultury^ a rugo-
wanych ze sceny życia politycznego. 

Podobne treści niesie ze sobą Lubel-
ski Lipiec - początek robotniczych pro-
testów, które doprowadziły do pier-
wszego w historii PRL zwycięstwa. 
W Lublinie również stanęły pomniki. 

Manifestacje i wiece wypełniły pro-
g r a m obchodów, które przyćmiły trady-
cyjne święto Odrodzenia Polski. 

Synchronizacja obu tych wydarzeń 
posiada w sobie coś z magii i stanowi 
o ewenemencie lubelskiej rzeczywi-
stości. 

Lipiec jest również miesiącem, kiedy 
po raz pierwszy oficjalnie obchodzona 
była rocznica śmierci gen. Władysława 
Sikorskiego. T A. Szumowski tak pisze 
o tej postaci: 

Dziś. gdy po latach przychodzi ocenić nam 
osobę Sikorskiego i jego politykę, rołę i znacze-
nie generała w latach II wojny światowej, nie 
sposob pominąć sporow, które toczyły się po 
jego śmierci. (...) Zapomniano, że Sikorski byt 
przede wszystkim wojskowym, a politykiem 
został z potrzeby chwili. 

Po latach zabłysła gwiazda generała Sikor-
skiego Przypomniano sobie o jego zasługach, 
odwołano potępienia z lat pięćdziesiątych (...) 
Sprawia to wrażenie wyjścia naprzeciw tęskno-
tom ludzi, którzy co roku licznie stawiali się na 
mszach odprawianych w rocznicę zgonu gene-
rała. Ale budzi jednocześnie obawy, że inicjato-
rom [,..] obchodów 100, rocznicy urodzin [...] nie 
chodzi jedynie o przywrócenie narodowi jedne-
go z dotychczas nie uznanych przez władze 
wielkich Polaków. („Tygodnik Solidarność" 
nr 14). 
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Przypomnijmy, że władze podjęły ini-
cjatywę sprowadzenia prochów Sikor-
skiego do Polski Jedyne utrudnienie 
w negocjacjach z decydentami w W 
Brytanii stanowi testament Sikorskiego, 
a konkretnie klauzula zezwalająca na 
przewiezienie jego prochów dopiero po 
odzyskaniu niepodległości przez Pols-
kę. 

Z rocznic lżejszego kalibru odnoto-
wać należy rocznicę śmierci Antoniego 
Słonimskiego. 

Obok komentarza w radiowym Kalen-
darzu Kultury i Nauki Polskiej oraz zna-
komitego monodramu, nadanego w te-
lewizji (niestety późnym wieczorem 
i w drugim programie), obszerne szkice 
na temat owego jubileuszu odnaleźć 
można w 16. numerze Tygodnika Soli-
darność". a także w 82. numerze ..Nie-
zależności" 

Pierwszy z nich, to lapidarne kalen-
darium życia poety: 

Do powojennej Polski wrocil w 1951 roku [ . ] 
Ówczesna rzeczywistość była mroczna ale 
wiełu wierzyło, że bliski |est świt lepszej przy-
szłości. że jest to droga prowadząca do za-
bezpieczenia świata przed nawrotem dopiero 
minionego kataklizmu Podobnemu prze-
konaniu uległa duża częśc lewicy polskiej i eu-
ropejskiej inteligenc|i. 

Milcząc w obliczu wielkiej nieprawości Sło-
nimski nie czynił tego ze strachu Przedtem 
i potem dawał dowody że nie jest człowiekiem 
lękliwym. 

Pan Antoni to tytuł świetnego tekstu 
pióra A. Michnika., w którym wspomnie-
nia osobiste przeplatają się z niezwykle 
precyzyjną i błyskotliwą charakterystyką 
postaci pisarza: 

Był osobowością fascynującą Harmonijnie 
łączył temperament warszawiaka z manierami 
długoletniego mieszkańca Londynu wielbiciel 
Żeromskiego współżył z nim zgodnie z entuzja-
stą Wellsa, ktorego po wojnie wypari Orwell Pa-
triota i kosmopolita, socjalista i liberał, liryczny 

poeta i autor felietonowych dowcipow. Niepod-
ległość Polski, sprawiedliwość społeczna, wol-
ność i prawa człowieka oraz odwaga i humor -
ten stop wartości i cech składał się na duchowe 
wyposażenie Słonimskiego. [.. j 

Był jednym z ostatnich przedstawicieli wspa-
niałego plemienia niepokornej polskiej inteligen-
cji. którzy deklarowali za Kantem, że „niebo 
gwiazdziste nade mną, a prawo moralne we 
mnie . 

Jeśli wszakże przyjrzeć się dokładnie doko-
naniom tych ludzi, to łatwo spostrzec, że postę-
powali tak jakby - wedle określenia pana Anto-
niego - mieli prawo moralne nad sobą. a niebo 
gwiazdziste w sobie 

Biskup Józef Glemp - Prymasem 
Polski 

7 lipca 1981 r. Rada Główna Episko-
patu Polski podała, że Ojciec święty Jan 
Paweł II ustanowił arcybiskupem metro-
politą gnieźnieńskim i warszawskim, 
prymasem Polski biskupa Józefa Glem-
pa, dotychczasowego ordynariusza 
warmińskiego Oto jego krotki życiorys 
Nowy prymas Polski urodził się 18 grud-
nia 1929 r w Inowrocławiu. W mieście 
tym w 1950 r. ukończył Liceum Ogólno-
kształcące. a następnie wstąpił do Se-
minarium Duchownego w Gnieźnie. 25 
maja 1956 r przyjął święcenia kapłań-
skie. Pracował na placówkach dusz-
pasterskich w Mogilnie. Mielżynie, Pol-
skiej Wsi i Miasteczku Krajeńskim. 

Ukończył studia prawnicze w Rzy-
mie, uzyskując doktorat obojga praw 
na Uniwersytecie Laterańskim Odbył 
także trzyletnie studium rotalne i zdo-
był tytuł adwokata Roty Rzymskiej 

W 1964 r powrocił do kraju, gdzie 
pełnił funkcje sekretarza w Prymaso-
wskim Seminarium Duchownym oraz 
notariusza Kurii Sądu Metropolitalnego 
w Gnieźnie W 1972 t piastował god-
ność kapelana papieskiego, a jedno-
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czesnie został mianowany kanonikiem 
Kapituły Prymasowskiej w Gnieźnie 

W 1979 r. Ojciec święty Jan Paweł II 
mianował go biskupem warmińskim 
a konsekracji biskupiej udzielił mu 
ksiądz prymas Wyszyński 21 kwietnia 
1970 r. w Gnieźnie 

Ksiądz arcybiskup J Glemp jest 
osiemdziesiątym arcybiskupem metro-
politą gnieźnienskim, dwunastym arcy-
biskupem metropolitą warszawskim 
pięćdziesiątym szóstym prymasem 
Polski. 

Z zainteresowaniem będziemy śledzi-
li kolejne posunięcia Episkopatu Polski 
i jego przewodniczącego 

Tymczasem warto zwrocic uwagę na 
obszerny wywiad jakiego udzielił nowy 
prymas tygodnikowi Polityka Wywiad 
Z prymasem J Glempem przeprowadzi 
Adam Krzemiński. 

Kultura 

Siedemnasty numer Tygodnika Sc 
lidarnosć' zamieszcza interesujący esei 
K Dybciaka Wielkie doświadczenie lite-
ratury polskiej Autor stawia tezę, ze 
wielkość polskiej literatury polega na 
specyfice polskich losów, które rozsiały 
pisarzy po całym niemal świecie 
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PRASA ŚWIATOWA O POLSCE 

Zagraniczne agencje na temat 
Zjazdu Partii 

Pierwsze strony wszystkich mąma 
gazet światowych zajmują wszech-
stronne komentarze dotyczące spraw 
polskich w obliczu lipcowego kongresu 
PZPR 

Polska czeka na tydzień który może 
sprawić, ze jej system komunistyczny 
stanie się wyjątkowy w Europie wschod-
niej Zdanie to. podane przez Agencję 
Reutera mogłoby posłużyć za motto dc 
wszystkich artykułów podejmujących 

próbę przewidywania co przyniesie naj-
bliższa przyszłosc 

Zachodni komentatorzy uwagę skup'i< 
głownie na samym przebiegu Zjazau 
podkreślając, jego demokratyczną nie-
zwykłość na tle dotychczasowych praK-
*,k komunistycznych 

Szeroko omawiane było wystąpienie 
•adZ'eckiego aeiegata a fakże gwałto-
wne przemownie Czecha który przy-
pomniał że Polacy gdy kraj jego zna. 
azt się w potrzebie także pospieszyli 

Z m i ę d z y n a r o d o w y b rd t» - J pomoc-3 " 
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Interesujące ponadto wydaje się za-
chowanie radzieckiej agencji TASS, 
która nie wspomniała w swym sprawo-
zdaniu ani o wystąpieniu delegata 
CSRS, ani o nowym trybie wyboru pier-
wszego sekretarza. Także przemówie-
nie Kani zrelacjonowane zostało przez 
nią z pominięciem fragmentów doty-
czących reform. UPI podaje, że: „TASS 
nie wspomniała o decyzji zjazdu nt. taj-
nego wyboru przywódcy partii, a skon-
centrował się na wystąpieniach robo-
tniczych apelujących o odnowienie kie-
rowniczej roli partii". „Prawda" nato-
miast nie informuje o wykluczeniu 
E. Gierka z szeręgów PZPR, publikując 
jedynie głosy o wyraźnie konserwaty-
wnej barwie. 

Obok normalnych, w takich sytua-
cjach, dywagacji na temat układu sił 
w partii po wyborach jej kierownictwa, 
odnaleźć można w doniesieniach agen-
cyjnych refleksje natury ogólnej. AFP 
donosi: 

Często mówiono, że Polacy znacznie prze-
kroczyli granice tolerancyjności. Czy więc „Dok-
tryna Breżniewa" nie przeżyła próby czasu? 
Wydaje się w każdym razie, jeśli wierzyć specja-
listom zbl iżonym do kół oficjalnych, ze Kreml 
dokonał wobec Polski nowego rodzaju zakładu 

„Tygodniowy Biuletyn Specjalny" 
podaje opinię jednego z owych specja-
listów, który twierdzi, że: 

Rozwiązanie siłowe zostało oddalone z ra-
cji samego kontekstu międzynarodowego, 
a także dlatego, że Rosjanie nie chcą mieć do 
czynienia z tysiącami Polaków. Można więc 
wyobrazić sobie, że przywódcy radzieccy po-
stanowili pozwolić Polsce ześlizgiwać się ku 
modelowi przybliżonemu do węgierskiego, 
przy zachowaniu jednak pewnych podstawo-
wych wymagań: wierności wobec ZSRR i prze-
strzegania pewnych zobowiązań wobec wspól-
noty socjalistycznej. 

Ważne wydają się także wypowiedzi 
na temat zjazdu pewnych wybitnych 

osobistości świata politycznego 
W wywiadzie telewizyjnym sekretarz 

A. Haig powiedział, że: 
Administracja z zadowoleniem przyjmuje fakt. 

że Polacy, pomimo nacisków i gróźb, przepro-
wadzają w tak swobodny, demokratyczny 
sposób swój zjazd. 

Regan natomiast oświadczył, że wy-
darzenia w Polsce są objawem pogrą-
żania się socjalizmu. („Tygodniowy 
Biuletyn Specjalny"). 

Zadłużenie 

„Financial Times" (22. 06.) zamiesz-
cza artykuł na temat sytuacji, jaka wy-
tworzyła się po odrzuceniu przez ame-
rykańskie instytucje kredytowe propozy-
cji przesunięcia na późniejszy termin 
spłaty zadłużenia Polski. 

Polska zaciągnęła pożyczki w 460 in-
stytucjach kredytowych i w ten sposób 
wysunęła się na pierwsze miejsce 
(przed Turcję) w dziedzinie zmian te-
rminarza spłat zadłużenia. 

Bankom zachodnioeropejskim zależy 
na szybkim podpisaniu porozumienia 
w sprawie zmiany rozkładu spłat, gdyż 
przedłużanie niepewnej sytuacji grozi 
wyłamaniem się któregokolwiek z ban-
ków, a tym samym zaprzepaszczeniem 
całej sprawy rozliczenia polskiego. Po-
za tym porozumienie takie miałoby 
umożliwić postawienie gospodarki pol-
skiej na nogi. Nie bez znaczenia jest 
także czynnik natury politycznej. Rząd 
polski bowiem, w obliczu największego 
kryzysu wszechczasów, potrzebuje 
zarówno dewiz, jak i prestiżu, którego 
dostarczyć może jednoznaczny sukces 
w zakresie zadłużenia. Jeśli jednak nie 
dojdzie do podpisania umowy o pro-
longacie „Polacy byliby zmuszeni do 
zwrócenia się do Moskwy o dalszą po-
moc. W końcu zaś powitaliby oni z ra-
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dością wkraczających Rosjan". 
Jak wiadomo, Polska zwróciła się do 

EWG z prośbą o pomoc w środkach 
płynnych, dzięki którym będzie mogła 
wypełnić luki w budżecie państwowym 
Prośba ta spotkała się z zastrzeżeniami 
czterech państw wspólnoty 

A oto co na ten temat pisze „Sud-
deutsche Zeitung" (27. 06 ): 

W stolicach zachodnioeuropejskich rodzą 
się obawy, że zachodnie kredyty państwowe 
dla Polski mogą prowokować Kreml, jeśli doj-
dzie on do wniosku, że oznacza to uzależnie-
nie tego kraju od Zachodu 

Dostawy żywności z nadwyżek EWG były 
natomiast możliwe do zaakceptowania przez 
Moskwę, gdyż z nadwyżek tych korzystają 
również Rosjanie 

„Newsweek" o sprawach Związku 

W artykule „Solidarność" nie jest az 
tak jednolita („Newsweek" 6, 07. 
1981 r.) popularny tygodnik omawia 
skomplikowaną sytuację w Polsce, 
szczególnie zaś atmosferę panującą 
w związkach zawodowych. Sprawami, 
wokoł których toczy się życie Związku 
i całej Polski, są - według autora - wy-
bory delegatów na zjazd „Solidarności". 
Zjazd PZPR, manewry wojsk rosyjskich 
i polskich na terytorium PRL. Aurę kry-
zysu politycznego uzupełnia brak jed-
ności w NSZZ „Solidarność" z jednej 
strony, z drugiej zaś frakcyjny podział 
partii 

Obosiecznym niejako problemem, 
jeśli chodzi o brak jedności w obu orga-
nizacjach, jest sprawa tych, którzy legi-
tymację partyjną łączą z przynależno-
ścią do Związku. 

W trakcie wyborów związkowych „Ci 
kandydaci, którzy są komunistami także 
przeżywają emocje. Członkowie związ-
ku pytają ich o to, jak się zachowają, je-

żeli „Solidarność" proklamuje strajk, 
a partia sprzeciwi się temu. [...] Nie jest 
zaskoczeniem, że co trzeci z trzech mi-
lionów członków partii należy także do 
„Solidarności". 

Trudno powiedzieć, czy „Solidar-
ność" jest w partii, czy partia jest w „So-
lidarności", mówi wicepremier Mieczy-
sław Rakowski [...]. 

Podobny obraz sytuacji polskiej rysu-
je tekst Polska fala reform („Newsweek" 
15. 06, 1981 r). 

Omawiając kolejne problemy poli-
tycznej i społecznej rzeczywistości PRL 
(sprawa reformy, nowe ustawy, Zjazd 
Partii, pogrzeb Wyszyńskiego, zagad-
nienia takich organizacji społecznych 
jak KOR czy ..Uniwersytet latający") au-
trzy snują refleksje nad możliwością in-
terwencji Rosjan: 

..Co ma oznaczać dla sowieckiego 
systemu, jeśli Rosjanie nie wkroczą? 
Byłoby przesadą twierdzić, że polska 
pokojowa rewolucja zapoczątkowała 
upadek komunistycznego prestiżu, lecz 
byłoby też kłamstwem sugerować, że 
nić zgoła nie dokonała. [...] 

Z punktu widzenia Kremla polski no-
wy socjalizm będzie wysoce gorszą-
cym wzorem dla pozostałej części 
Europy Wschodniej, 

Od kilku miesięcy daje się zaobser-
wować zjawisko przenikania treści pol-
skiego sierpnia do takich państw obozu 
socjalistycznego, jak Węgry, Czecho-
słowacja, a nawet ZSRR 

Dlatego też działania zmierzające 
w kierunku likwidacji „Solidarności", po-
dyktowane instynktem samozachowa-
wczym upadającego systemu, będą się 
nasilać. 

Czy polskie wojsko będzie walczyc -
to tytuł kolejnego artykułu, zamieszczo-
nego w tym samym numerze amerykań-
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skiego tygodnika. 
Próbuje on odpowiedzieć na nastę-

pujące pytanie: „Jeśli Rosjanie wkro-
czą do Polski, czy polskie wojsko po-
może im zlikwidować „Solidarność", 
czy też Polacy stawią zbrojny opór ' 
Rozważania tego typu z łatwością od-
naleźć można w licznych numerach za-
chodnich czasopism, wychodzących 

w gorącym, przedzjazdowym okresie 
Fala ta, wywołana najprawdopodobniej 
nie dającym się odeprzeć skojarzeniem 
z wypadkami w Czechosłowacji 
w 1968 r., zanikła całkowicie parę dni 
po rozpoczęciu Zjazdu, jakkolwiek za-
grożenie interwencji zbrojnej w począ-
tkowych dniach sierpnia znów stało 
się aktualne. 

Newsweekowy przegląd informacji 
o Polsce zakończyć wypada wywiadem 
ze Stanisławem Barańczakiem, poetą, 
krytykiem literackim i teoretykiem litera-
tury, wykładowcą Uniwersytetu Poznań-
skiego i współredaktorem, wychodzą-
cego poza zasięgiem cenzury, miesię-
cznika „Zapis". 
Oto jeden z ciekawszych fragmentów 
tego wywiadu (nr z 6. 07): 

Kirkland: Jaka powinna być rola partii? 
Barańczak: Członkowie partii powinni być 

bardziej ostrożni. Większość ludzi w Polsce nie 
chce postępowej i zreformowanej partii. Refor-
ma to sprawa „Solidarności". Przemiany 
w Polsce zaczęły się wewnątrz „Solidarności", 
a nie wewnątrz partii. Wręcz przeciwnie, cza-
sami myślę, że partia komunistyczna w Polsce 
powinna byc tak konserwatywna, jak to możli-
we. Nie będzie wtedy dawała pretekstu do 
rosyiskiej interwencji. 

NA ŚWIECIE 

Francja po wyborach (przegląd 
opinii} 

Jedną z najbardziej podatnych na 
różnego rodzaju spekulacje aferą świa-
tową, stało się ostatnio przymierze 
zawarte we Francji przez dwie partie: 
socjalistyczną Mitteranda i komunisty-
czną Marchaisa. 

A oto kilka wypowiedzi na łen temat 

„Le Monde" (24 06): 
Franz Jozef Strauss uważa, że 

nowy rząd francuski będzie miał trudności 

z pogodzeniem swych obietnic wyborczych 

z rzeczywistością ekonomiczną 
Jeśli cnodzi natomiast o francuską politykę 

zagraniczną [...] jego zdaniem F Mitterand 
aprobuje politykę sojuszu atlantyckiego [ ; 
i podobno wypowiedział się w sposób o wiele 
•'a^dziei wyraźny od swego poprzednia 
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Prawie 25 lat temu, w 1981 roku ukazał się w Lublinie pierwszy numer pisma 
„Miesiące", w całos'ci pos'więcony lubelskim strajkom z lipca 1980 roku. Tylko 
ten numer „Miesięcy" trafił do czytelników, cały bowiem nakład następnego 
numeru został skonfiskowany i zniszczony przez bezpiekę zaraz po wprowa-
dzeniu stanu wojennego. W 2005 roku odnaleziono jedyny ocalały z tego 
nakładu egzemplarz pisma, w którym brakuje kilkunastu stron. Egzemplarz ten 
wydrukowany został w grudniu 1981 roku w pracowni poligraficznej Politechniki 
Lubelskiej. Jest to pierwsza odbitka z nakładu, która trafia zwykle na biurko 
szefa drukarni. Tam włas'nie ocalała. Nie był to ostatni numer, gdyż inicjatywę 
kontynuowania pisma pod tym samym tytułem i z ciągłą numeracją podjął 
i realizował w stanie wojennym Jan Magierski. 

Historia pojedynczego egzemplarza „Miesięcy" jest historią ocalonej 
Pamięci, historią cudu potwierdzającego powiedzenie Bułhakowa: „Rękopisy 
nie płoną". Idea wydania na 25-lecie Lubelskiego Lipca '80 tamtego zniszczo-
nego numeru „Miesięcy" pokazuje, że wolne słowo jest silniejsze od zła, które 
chciało je zabić. W miejscu brakujących stron umieszczamy niezadrukowane, 
białe kartki. 

Wydawcami reprintu „Miesięcy" są Wydawnictwo UMCS, Akademia Oby-
watelska przy Os'rodku „Brama Grodzka - Teatr NN" i drukarnia Petit. 

Wojciech Guz 

Andrzej Peciak 

Tomasz Pietrasiewicz 



Wydano z okazji 25. rocznicy Lubelskego Lipca '80 w nakładzie 400 egzemplarzy 
dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu drukarni Petit s. c. w Lublinie 
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Historia tego pojedynczego egzemplarza „Miesięcy" jest historią 
historią cudu potwierdzającego powiedzenie Bułhakowa: „Ręko 

Idea wydania na 25-lecie Lubelskiego Lipca '80 tamtego zniszczonego 
numeru „Miesięcy" pokazuje, że wolne słowo jest silniejsze od zła, 
które chciało je zabić W miejscu brakujących stron umieszczamy 

niezadrukowane, białe kartki. 
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