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Ostatnie wybory sejmowe w Polsce odbyły się w 1947 r. Od tego czasu władze
urządzają plebiscyty, w których społeczeństwo moż e albo zatwierdzić kandydatury
wyznaczane przez PZPR, albo odmówić udziału w głosowaniu. Wybrać własnych
przedstawicieli nie sposób: obywatelom odebrano nawet prawo wysuwania
kandydatów na posłów do sejmu. W istocie stawiani jesteś my wobec koniecznoś ci
odpowiedzi – tak, lub nie. Udział w głosowaniu traktowany jest bowiem przez PZPR
jako poparcie programu tej partii.
Ten rządowy plebiscyt stwarza sytuację szczególną. Od lat przekonuje się nas, ż e
akceptacja rządów PZPR to jedyna moż liwoś ć pozytywnej pracy dla kraju. Przeważ nie
więc wybieramy miedzy mniejszym a większym złem. Konformizm bywa nie tylko
obroną własnej wygody, lecz takż e dobra ogólnego. Zdarza się, ż e lekarz czy inż ynier
zapisujący się do PZPR sadzi, ż e w ten sposób przyczyni się do zwiększenia swych
moż liwoś ci działania dla poż ytku kraju. Ten szczególny wallenrodyzm składający się na
szarą sferę naszego codziennego ż ycia w wypadku głosowania nie ma uzasadnienia.
Nasz udział nie wpłynie na produkcję węgla czy chleba, nie przysporzy mieszkań ani
szpitali. Wasz udział będzie jedynie potwierdzeniem, ż e jako społeczeństwo jesteś my
ciągle jeszcze bezsilni wobec komunistycznej władzy.
Dotychczasowe osiągnięcia PZPR w rządzeniu Polską są znane. Dysponując
olbrzymim potencjałem przemysłowym i surowcowym i milionami zdolnych obywateli
kraj nasz z wolna przeistacza się w ruinę. Do prawd obiegowych należ y stwierdzenie, ż e
mamy do czynienia z załamaniem się dotychczasowego systemu rządzenia i
gospodarowania. We wszystkich analizach obecnego kryzysu wskazuje się, ż e
rozwiązań należ y szukać na drodze zasadniczych reform politycznych. Wś ród nich
kwestia przywrócenia wolnych wyborów zajmuje waż ne miejsce:
Jednym z najbardziej demoralizujących skutków systemu politycznego, w
którym ż yjemy jest ubezwłasnowolnienie społeczeństwa. Konsekwencje moż na
obserwować na co dzień, chociaż by w funkcjonowaniu gospodarki, o tym pisano już
wiele: obywatele coraz częś ciej odmawiają współpracy z państwem, które ogranicza się
do roli aparatu przymusu. „Sam podstawowy sens istnienia państwa jako wspólnoty
politycznej – pisał Jan Paweł II2 w Encyklice Redemptor Hominis – polega na tym, ż e
całe społeczeństwo, które je tworzy, w danym wypadku odnoś ny naród, staje się
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niejako panem i władcom własnych losów. Ten sens nie zostaje urzeczywistniony, gdy
na miejsce sprawowania władzy z moralnym udziałem społeczeństwa jesteś my
ś wiadkami narzucania władzy przez okreś loną grupę wszystkim innym członkom tego
społeczeństwa”.
Władze PRL podały do wiadomoś ci publicznej, ż e 23 III 1980 r. odbędą się
wybory do sejmu. Jeś li rzeczywiś cie mają to być wybory, a nie jeszcze jedno
głosowanie powinny zostać spełnione następujące warunki: 1. do list wyborczych
należ y dopuś cić wszystkich kandydatów zgłoszonych przez poszczególne grupy
obywateli; 2. wszyscy kandydaci, ugrupowania polityczne i społeczne powinny mieć
moż noś ć prowadzenia kampanii wyborczej w państwowych ś rodowiskach masowego
przekazu; 3. trzeba zagwarantować kontrolę społeczną, która umoż liwi wszystkim
wyborcom swobodne wyraż anie ich rzeczywistej woli.
Zmian takich domagano się już wielokrotnie. Ograniczają one dalece zakres
władzy PZPR. Dlatego nie dopuszczono do ich realizacji, a często samo sformułowanie
tych postulatów ś ciągało represje. Wieloletnie doś wiadczenia wskazują, ż e komuniś ci
ustępują jedynie pod naciskiem. Dlatego jeś li prawo wyborcze nie zostanie zmienione,
jeś li – co prawdopodobne – nie będziemy mogli uczestniczyć w wyborach, głosowanie
23 marca należ y zbojkotować.
Mamy bogate tradycje walki o niepodległoś ć. Istotna rolę w tworzeniu się tej
tradycji odegrała II wojna ś wiatowa. Nigdy nie zanotowano tak powszechnego
bohaterstwa, solidarnoś ci, odwagi. W XIX wieku nad Wisłą napisano, ż e naród jest
najgroź niejszą organizacją spiskową w walce o wolnoś ć. Póź niej Edward Abramowski
wzywał do Zmowy powszechnej przeciw rządowi carskiemu. Programy czasu
rozbiorów wcielono w ż ycie latach 1939-1945. Legenda państwa podziemnego
przetrwała upokorzenia stalinizmu i po dziś dzień kształtuje nasze wyobraż enie o
przeszłoś ci narodowej i powinnoś ciach Polaków.
Brak nam zaś tradycji walki o prawa obywatelskie. Znamy reguły małego
sabotaż u, lecz niewiele wiemy o publicznych działaniach zbiorowych. Lata rozbiorów i
okupacji nauczyły nas odruchowego stosowania bojkotu towarzyskiego wobec
szpiegów i kolaborantów. Nie nauczyliś my się jednak bojkotowania wieców i
pochodów, do których zmuszają nas władze komunistyczne. Nie nauczyliś my się zasad
walki cywilnej tam, gdzie PZPR wymaga aktywnego uczestnictwa, tam więc, gdzie
zachowania publiczne są najważ niejsze dla zbiorowej ś wiadomoś ci. Bojkot
tegorocznego głosowania to dopiero początek drogi.
Od stanowiska jakie zajmie w tej sprawie opozycja zależ y bardzo wiele.
Ugrupowania opozycyjne sformułowały program uwłaszczenia społeczeństwa:
odtworzenia instytucji niezbędnych do funkcjonowania społecznego mechanizmu i
przywrócenia ludziom praw im należ nych. Na razie, niezależ ne instytucje z większym
powodzeniem działają w sferze samoobrony przed represjami, samokształcenia,
rozpowszechniania informacji. W przyszłoś ci szeroki rozwój takich instytucji

zakorzenionych w codziennych potrzebach ludzi pozwoli odbudować autentyczną
infrastrukturę społeczną. Gdy powstaną związki zawodowe i partie polityczne,
stowarzyszenia społeczne i gospodarcze będzie moż na podjąć walkę polityczną.
Obecnie jest ona poza sferą naszego oddziaływania, a głównym zadaniem opozycji jest
pobudzanie ludzi do solidarnoś ci i walki o własne prawa.
Stosunek do zbliż ającego się głosowania będzie istotnym miernikiem realizacji
przez opozycję przyjętej na siebie roli. Po raz pierwszy od 33 lat, od rozbicia PSL,
niekontrolowanymi przez państwo ś rodkami rozpowszechniania informacji –
niezależ ną prasą. Po raz pierwszy bojkot głosowania podejmowany dotąd przez ludzi o
sobie nawzajem niewiedzących moż e przybrać formę zbiorowego działania
społecznego.
Skutecznoś ci tego działania nie należ y mierzyć jedynie w kategoriach
doraź nych korzyś ci politycznych. Waż ne, ż e PZPR będzie w przyszłoś ci bardziej
skłonna liczyć się z wolą społeczeństwa. Nie mniej istotne jest rozpoczęcie
długofalowej pracy wychowawczej. W ciągu ostatnich 35 lat Polacy potrafili cierpliwie i
skutecznie walczyć o wiarę, tradycję narodową, o ziemię. Nauczyliś my się wspaniale
bronić. Teraz, nauczyć się musimy długotrwałej walki o prawa obywatelskie.
Jest to perspektywa, do której niełatwo się przyzwyczaić. Tradycje politycznego
działania ukształtowane w PRL nie były najlepsze. Rytm ż ycia politycznego wyznaczały
kolejne wybuchy gniewu społecznego i przewroty pałacowe wewnątrz PZPR.
Przyzwyczajało to do instrumentalnego traktowania społeczeństwa i upatrywania w
partii komunistycznej głównego adresata zamierzeń politycznych i społecznych.
Program ewolucyjny w tym rozumieniu to ewolucja PZPR pod naciskiem społecznym.
Rzeczywiś cie: partie komunistyczne zmniejszają lub rozszerzają zakres swego
oddziaływania w zależ noś ci od sytuacji. Cele nie ulegają jednak zmianie. Dąż y się
nieustannie do przekształcenia ś rodowiska zewnętrznego – danego narodu – na swój
wzór i podobieństwo, Partia komunistyczna moż e być tak liczna jak rosyjska czy
niewielka jak chińska. Cele pozostaną zawsze te same.
Koncepcji ewolucji wywiedzionej z koncepcji paź dziernika 1956 moż na
przeciwstawić
koncepcje wypracowane przez polskie niepodległoś ciowe
demokratyczne ugrupowania działające w latach 1945-1947. Myś lę przede wszystkim
o niepodległoś ciowej organizacji podziemnej Wolnoś ć i Niezawisłoś ć oraz o legalnym
wówczas Polskim Stronnictwie Ludowym. Przy wszystkich róż nicach, które je dzieliły
ugrupowania te stworzyły zbliż ony program odzyskania niepodległoś ci od wewnątrz.
Przyjmowano trafnie, ż e konflikt wojenny między ZSRR a demokracjami zachodnimi
jest sprawą dalekiej przyszłoś ci. Polacy musieli więc liczyć jedynie na siebie.
Wykluczono walkę zbrojną, która przy istniejącej dysproporcji siły nie mogła stać się
narzędziem odzyskania niepodległoś ci, a służ yła za pretekst tym, którzy zmierzali do
zupełnego fizycznego wyniszczenia narodu. WiN i PSL pokładały nadzieję przede
wszystkim w wewnętrznych siłach polskiego społeczeństwa: w zdolnoś ci do oporu i

samoorganizacji. Ani przywódcy Winu ani Mikołajczyk nie mieli złudzeń co do ewolucji
partii komunistycznej. Przyjmowano jednak, iż moż liwe jest zmuszenie PPR do
przestrzegania demokratycznych reguł gry.
Punktem centralnym tej koncepcji politycznej – a odnosi się to zwłaszcza do PSL
– były zapowiedziane w układach jałtańskich wolne wybory. Wybory odbyły się w
styczniu 1947 r. Wygrało je PSL, lecz władzę objęli komuniś ci, którzy już przedtem
mieli w swych rękach wojsko, administrację, siły bezpieczeństwa i sądownictwo; a więc
to, co marksiś ci nazywają państwem – aparat przymusu. Próba odzyskania
niepodległoś ci w roku 1947 zakończyła się klęską.
Z doś wiadczenia PSL i WiN przez długi czas wyciągano wniosek, iż odzyskanie
niepodległoś ci od wewnątrz jest nierealne. W obliczu terroru lat stalinowskich cofnięto
się na „pozycje ostateczne”. Obrona tradycji narodowych, wiary i ziemi wyczerpywała
istniejące wówczas moż liwoś ci działania. Często krytykowano to stanowisko „obrony
substancji narodowej”. A jednak właś nie ten program umoż liwił powolną odbudowę
narodu, wyniszczonego wówczas przez okupację hitlerowską i sowiecką oraz przez
długoletni eksperyment komunistyczny.
Dzisiaj na koncepcję stworzoną w latach czterdziestych moż emy spojrzeć
inaczej. Wydaje się, ż e na dalsza metę jest to jedyna realna koncepcja ewolucyjna. Nie
jest to program, który by moż na podjąć już dzisiaj. W latach czterdziestych jako naród
po wieloletniej okupacji byliś my niepomiernie słabsi niż obecnie, jako społeczeństwo
dysponując zorganizowanymi elitami i narzędziami działania politycznego – byliś my
nieporównanie silniejsi. Perspektywa odzyskania niepodległoś ci od wewnątrz moż e
stać się realna, jeś li zdołamy dokonać odbudowy społeczeństwa, odtworzyć wolny
obieg informacji, związki zawodowe, stowarzyszenia społeczne, polityczne i
gospodarcze. Jeś li nauczymy się coraz lepiej działać wspólnie, korzystać z
przysługujących nam praw, odmawiać wykonania poleceń godzących w te prawa i w
nasz kraj. Wychowanie do niepodległoś ci to długotrwały proces nauki zachowań
zbiorowych: najpierw małych grup, potem warstw społecznych, a wreszcie całego
narodu.

