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Brakuje odpowiedzi na pytania najprostsze. Trudno orzec, ilu członków liczy 

„Solidarność”. Nie wiadomo, co dzieje się na zebraniach związkowych, co robią 

poszczególne komitety zakładowe. Mało wiadomości dobiega o zebraniach 

przedwyborczych. Nieznane bliżej są programy przyszłych posłów i senatorów. To, co 

do mnie dociera, brzmi zbyt ogólnikowo i szczerze mówiąc – nieprzekonywająco. Co 

gorsza – kandydaci obu stron posługują się tym samym językiem. Stawiają równie 

słuszne, co oczywiste żądania. 

Nie znamy też  odpowiedzi na pytania trudniejsze. Jaką rolę przypisuje sobie 

odrodzona „Solidarność”? Czy też  chce pełnić  funkcje przypisane tradycyjnie 

związkowi zawodowemu, czy też  widzi dla siebie rolę w przekształcaniu struktur 

gospodarczych i politycznych (współdecydowanie w procesie zarządzania z ryzykiem 

niepopularnych decyzji, podejmowanie własnych inicjatyw gospodarczych, 

przeszkalanie robotników)? A może „Solidarność” chce odgrywać  rolę partii politycznej 

organizującej masowe poparcia dla opozycji politycznej? Jeżeli tak, to poważna część  

związkowców znalazłaby się w dość  niewygodnej dla siebie sytuacji. Często musieliby 

udzielać  poparcia celom, z którymi się nie zgadzali. Zachowywaliby swoje członkostwo 

w Związku z racji, nazwijmy to, ogólnych, opozycyjnych sentymentów, a jednocześnie 

czuliby się uwikłani w układ tyleż  dla nich politycznie niewygodny, co dwuznaczny. Z 

kolei część  potencjalnych członków Związku tworzyłaby alternatywne instytucje lub 

ugrupowania dlatego, że nie utożsamiałaby się z tak upolitycznioną „Solidarnością”. 

Niejasno przedstawia się wreszcie stosunek do Związku do innych ugrupowań o 

charakterze politycznym. 

Nie wiadomo, jak swoją rolę w parlamencie widzą posłowie i senatorowie. Czy, 

jak chce Tomasz Łubieński2, mają być  przede wszystkim dobrymi aktorami sprawy, 

dowcipnie i godnie broniącymi podstawowych pryncypiów ruchu, czy też  mają jedynie 

równoważyć  i kontrolować  rząd i sejmową większość . Czy więc rzeczywiście będzie 

tak, że jedność  opozycji wyznaczy słowo „nie”, czy też  związkowcy będą stale ożywiali 

obrady obu izb parlamentarnych wysuwając coraz to nowe projekty ustaw. 

Tych pytań i wątpliwości jest więcej. Nie będąc wystarczająco poinformowany 

(jak nie jest poinformowana większość  obywateli), mogę jedynie wymyś lać  kolejne 

pytania i kolejne odpowiedzi nie wiedząc, czy mają one jakiekolwiek osadzenie w 

rzeczywistości. Im mniej jasno przedstawia się sytuacja, im mniej ugruntowana i 
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okreś lona jest polityczna tożsamość  poszczególnych ugrupowań, tym trudniej 

spekulować  na temat przyszłości, tym bardziej zagadkowo musi się ona jawić  aktorom 

politycznej gry. Oni sami pewnie jeszcze nie wiedzą, na co ich stać  i gdzie tkwią ich 

słabe punkty. 

Na dwa problemy chciałbym w tym miejscu zwrócić  uwagę. Pierwszy zawiera się 

w alternatywie: postawa rewindykacyjna, czy też  ruch ku samoorganizacji? O co mi 

chodzi? W glosach strajkujących górników, rozżalonych rolników, sfrustrowanych 

nauczycieli i lekarzy na plan pierwszy wybija się żądanie: więcej pieniędzy, więcej 

środków i ułatwień. Każda grupa zawodowa, wiekowa, każdy zakład pracy prokuruje 

listę słusznych postulatów i żalów. Wszystkie kierowane są do władz państwa, do 

rządu. Kierując pod tym adresem swoje oczekiwania dowodzi się, że dotychczasowa 

polityka władz była co najmniej nieskuteczna, ale jednocześnie stwierdza się, że ten 

sam organ władzy, który rzecz zawalił, ma teraz ją poprawić . Żąda się więc od tej ostro 

krytykowanej władzy, by korzystała ze swoich uprawnień, by działała energiczniej i w 

ogóle była bardziej aktywna. Tak oto postawa antyrządowa i rewindykacyjna zarazem 

jest postawą pro centralistyczną a jednocześnie służy dzieleniu poszczególnych grup, 

rozbudzaniu zawiści i wzajemnych niechęci. Wiadomo przecież , że jeżeli dostanie coś  

jedna grupa, to inna zostanie z niczym. Ciasto do podziału jest całkiem malutkie. 

Postawa rewindykacyjna po trosze konserwuje istniejące struktury gospodarcze i 

administracyjne (chcemy więcej, ale nie inaczej), a zarazem doprowadza je do ruiny. 

Mam wrażenie, że większość  z nas, żyjących w Polsce, doświadcza przede 

wszystkim niesprawności instytucji państwowych. Nie działa transport, telefony, 

zaopatrzenie jest złe, wali się oświata i system opieki zdrowotnej. Z tą sytuacją radzimy 

sobie na dwa sposoby: albo klnąc stoimy w kolejkach i bezradnie czekamy na mięso i 

nadejście montera od telefonów, albo też  wchodzimy w układ. W zamian za równie 

deficytowe usługi uzyskujemy szybciej to, czego nam potrzeba. Warunkiem zawarcia 

tego układu jest oczywiście posiadanie jakiegoś  dobra, co najczęściej oznacza – 

faktyczną prywatyzację jakiejś  instytucji. Korzystając ze swoich moż liwości 

sprzedajemy towar lub usługę poza wszelkimi ustalonymi przez państwo regułami. I tak 

pogłębia się tylko sytuacja braku. Korupcja pomaga nam żyć  i zarazem stabilizuje 

istniejący układ społeczny. W tym miejscu można sformułować  następujące prawo: im 

więcej osób żyje z korupcji, im bardziej korupcja jest demokratyzowana, tym trudniej ją 

karać  i tym bardziej dany układ polityczny broni się przed pojawieniem 

zorganizowanych a radykalnych grup wywrotowych. Trudno oczekiwać , że państwo 

pokona korupcję. Trudno uwierzyć , że samo pokona podstawowe niedomogi, które 

sprawiają, że żyjemy w nieustannym zagrożeniu, niepewności i rywalizacji. 

Postawa samorganizacji oznaczałaby zwrot od państwa, tworzenie regionalnych 

czy może branżowych instytucji służących zaspokojeniu istniejących potrzeb. A to 

promując na przykład terytorialnie pomyś lany system zaopatrzenia i produkcji, 

tworząc lokalne banki, szkoły czy odpowiadające warunkom systemy opieki społecznej. 



	 	 	
Można dość  łatwo zaprojektować  całą listę takich moż liwych inicjatyw powoływanych 

oddolnie i działających poza istniejącym systemem rozdzielnictwa. Nie trzeba zresztą 

tu nic szczególnego wymyś lać , a jedynie oprzeć  się na istniejących już  teraz 

półlegalnych instytucjach samopomocy lokalnej. Oczywiście, niezbędne są prawa 

legalizujące takie poczynania, ale po wielokroć  ważniejsze – rezygnacja z myś lenia 

procentralistycznego na rzecz myś lenia potrzebami i moż liwościami małych jednostek 

gospodarczych i terytorialnych. Związek, który by działał na rzecz tak pomyś lanych 

inicjatyw, musiałby zrezygnować  z traktowania swoich członków jako siły 

przetargowej w walce o cele ogólnospołeczne i ogólnopaństwowe. Musiałby, co jasne, 

poważniej potraktować  swój federacyjno-regionalny charakter. 

I w tym miejscu należałoby wspomnieć  o jeszcze jednym dylemacie, przed 

którym stoi Związek czy szerzej opozycja. Centralistyczno-etatystyczna struktura 

administracyjna znajduje swoje odzwierciedlenie (jak dotąd) w centralistycznych 

skłonnościach „Solidarności”. Jeżeliby taka tendencja się utrzymywała, to wzrastałoby 

znaczenie związkowej biurokracji kosztem czynnika politycznego. W takiej sytuacji 

przewagę zyskiwałaby zasada podporządkowania nad zasadą negocjacyjną, zasada 

biurokratyczna nad zasadą polityczną. 

Konflikt biurokracja czy polityka dotyczy w tej samej mierze pryncypiów 

demokracji, co wykształcenia nowej, odmiennej kultury politycznej. Tyczy sprawy 

pluralizmu, stylu różnicowania. Polityka (inaczej niż  biurokracja) żywi się wielością i z 

niej chce korzystać . Sprawa ta wydaje mi się tak ważna, bowiem chodzi o to, w jakim 

otoczeniu duchowym przyjdzie nam żyć . Jako nieuleczalny inteligent czuję się lepiej 

tam, gdzie panuje tolerancja, gdzie wolność  polityczna nie służy niczemu innemu jak 

właśnie korzystaniu z wolności.  


