Dzialalnosc polityczna nie jest walka o "stolki", lecz
Euforia wywolana powszechym odrzuceniem w 1989 roku systemu totalitarnego, zrodzila nadzieje, iz rozpoczynamy budowanie
nowej Polski, która zerwie z komunistyczna przeszloscia, zrodzila
oczekiwanie, ze bedzie to panstwo kazdego z nas. Dzis wiemy, ze
rozpoczete piec lat temu reformy, choc przyniosly widoczne
zmiany, nie spelnily tych. oczekiwan. Cena zmian okazala sie
niewspólmierna do efektów. Niemal polowa spoleczenstwa,czego
dowodzi frekwencja wyborcza, nie identyfikuje sie z obecnym
trybem reformowania kraju. Spektakularnym wyrazem narastajacego sporu o ksztalt polskich reform i wizje panstwa stalo sie
obalenie przed dwoma laty, dokladnie w rocznice czerwcowych
wyborów, rzadu premiera Jana Olszewskiego.

z JANEM OLSZEWSKIM,
bylym premierem

rzadu RP,

rozmawia ANDRZEJ GELBERG
- W1987 r., kiedy na posiedzeniu Komitetu
Obywatelskiego przy Lechu Walesie dyskutowano nad zawarciem

kompromisu

z wladza-

mi· PRL, byl pan jedynym czlonkiem tego
gremium, który apelowal do Walesy o niespieszenie sie do tych rokowan. Czy mial pan
juz wówczas

przekonanie,

ze przyszle

poro-

zumienia "okraglego stolu" przyniosa korzysc przede wszystkim komunistycznej nomenklaiurze?
- Nie. Przewidzenie wówczas dalszego
biegu wypadków graniczyloby z jasnowidzeniem. A ja nie mam zadnych metapsychicznych uzdolnien. Widzialem jednak ogromny
zapal calego srodowiska ówczesnych doradców Walesy do szukania sposobu aktywnego
wlaczenia sie w proces nieslychanie modnej
wówczas "pieriestrojki" tzw. realnego socjalizmu. We mnie intencje inicjatorów tego procesu nie budzily szczególnego zaufania. Poza
tym bylo widoczne, ze czas gra zdecydowanie
ptzeciwko . komunistycznemu
porzadkowi.
Nie widzialem wiec powodu do pospiechu po
naszej -stronie.- Nie do konca uswiadamialem
sobie jednak, jak zasadniczo róznily sie ostateczne cele dwu orientacji, na które dzielila sie
ówczesna elita Solidarnosci i cala polska opozycja demokratyczna. Byly to orientacje: niepodleglosciowa i dysydencka, reprezentowana
przez ludzi, którzy w róznym czasie i z róznych
powodów opuscili PZPR. Dla jednych celem
ostatecznym bylo w pelni suwerenne i demokratyczne panstwo polskie. Dla drugich
- mniej lub bardziej gleboko' zreformowana
PRL. W otoczeniu Walesy przewazala ta druga grupa i po umowach "okraglego stolu" ta
wlasnie orientacja zdominowala caly okres lat
1989-93.
- Ale w tym czasie, przez okres prawie pól
roku, dzialal rzad J. Olszewskiego. Dlaczego
nie stal sie rzadem "przelomu"?
"- Rzad przelomu powinien powstac w grudniu 1990 r., po wyborze L. Walesy na prezydenta Rzeczypospolitej. Bylem wtedy pelnomocnikiem listy wyborczej Walesy i uwazalem
za sprawe oczywista, ze objecie przez niego
tego urzedu otworzy wreszcie droge do zasadniczej przebudowy panstwa, a przede wszystkim umozliwi jak naj szybsze, w pelni demokratyczne, wybory do sejmu, na które spoleczenstwo czekalo juz od jesieni 1989 r. Takie
przekonanie zywila zreszta wtedy ogromna
wiekszosc Polaków. Jest oczywiste, ze w tych
wyborach przygniatajace zwyciestwo przypadloby ugrupowaniom niepodleglosciowo-solidarnosciowym, popierajacym Walese. Powstalby wówczas silny ~autentycznie prorefQrmatorski obóz polityczny~ skupiony wokól
Belwederu.

W ciagu nastepnych czterech lat kadencji
nowego parlamentu i prezydenta, wykorzystujac nieslychanie korzystna dla Polski
koniunkture miedzynarodowa, mozna bylo
zbudowac w kraju nowy lad polityczny, prawny i spoleczno-gospodarczy. Byla szansa
powtórzenia w nowej wersji "cudu odrodzenia" z lat 1918-21.

Walesa gra swiadomie
- Dlaczego tych szans nie wykorzystano?
- Wszystkie atuty byly wtedy w rekach
Walesy. Moze w wiekszym stopniu, niz w listopadzie 1918 r. w rekach Pilsudskiego. Nie
mozna powiedziec, ze Walesa je zmarnowal,
bo w istocie on je swiadomie odrzucil. Nie chce
tu rozwazac, dlaczego tak postapil.· Jest jednak
calkowicie pewne, ze podejmujac walke
o Urzad Prezydenta byl juz zdecydowany
odrzucic program przelomu i przyspieszenia,
który zapewnil mu wyborcze zwyciestwo.
- Dlaczego sadzi pan, ze byla to swiadomie zalozona linia polityczna Walesy, a nie
np. cofniecie sie przed trudnosciami, z których zdal sobie sprawe nazajutrz po objeciu
prezydentury?
- Mysle, ze taka sugestia bylaby niedocenieniem zmyslu politycznego Walesy. Sa zreszta na to dowody. Po pierwszej turze wyborczej, gdy po odpadnieciu kandydatury Mazowieckiego nie ulegalo juz watpliwosci,ze wybór Walesy jest calkowicie pewny, zwrócil sie
do mnie o podjecie przygotowan do zorganizowania przyszlego rzadu. Bylem jednym ze
wspólautorów prezydenckiego programu wyborczego i wydawalo mi sie zupelnie naturalne, ze rzad, ~óry_ mam tworzyc, powinien
przyjac nazwe "rzadu przelomu". Przesadzalo
to zarówno o jego programie, jak i skladzie
osobowym ..Podejmujac.powierzone,mi,zadanie, powiedzialem o tYm Walesie. Przyjal to
bez sprzeciwu.
Nigdy nie nalezalem do kregu jego najblizszych doradców, jak Geremek, Mazowiecki
czy Michnik, ale wspólpracowalem z nim
dostatecznie blisko i dlugo, aby nie mógl miec
zadnych watpliwosci, ze to, co po"wiedzialem,
traktuje powaznie. Musial sobie takze w pelni
zdawac sprawe, ze nie naleze do ludzi latwo
zmieniajacych zdanie. Gdy w trzy tygodnie
póZUiej. prezydent
przekazal mi faksem
z Gdanska, jako swoja propozycje nie do
odrzucenia, sklad rzadu z wicepremierem Balcerowiczem i-admiralem Kolodziejczykiem na
czele, ni.emial, jak sadze, nawet cierna zludzen~
ze uzyska na to moja zgode.
Niepowodzenie pierwszej próby powolania
nowego rzadu prezydend;i.ego musialo wywo-

lac nieuchronnie halas w srodkach masowego
przekazu, z pozoru bardzo dla Walesy, nieprzyjemny. Rodzi sie wiec pytanie: po co
w ogóle podejmowal taka próbe? Przeciez mial
wówczas calkowita swobode w wyznaczeniu
premiera swego rzadu. Mógl od razu powierzyc te misje J.K. Bieleckiemu lub komukolwiek innemu z grona swych faworytów. Stojacy wówczas bardzo blisko Walesy J. Kaczynski
w swojej wspomnieniowej ksiazce pisze, ze od
poczatku posiadal pewnosc, iz ta decyzja Walesy miala charakter calkowicie pozorny. Wyjasnienie jest tylko jedno: prezydent chcial
w ten sposób przekazac wazny sygnal dla
zainteresowanych czynników krajowych i za-granicznych, ze wbrew wczesniejszym haslom
wyborczym zarówno porozumienia "okraglego stolu"~ lacznie z zasada oslawionej "grubej
kreski", jak zalozenia polityki gospodarczej,
wynikajace z planu Balcerowicza, beda przez
niego w calej rozciaglosci nadal respektowane.
I o to tylko naprawde w tej sprawie chodzilo.
- Jednak w rok pózniej, w grudniu 1991 r.,
podjal sie pan ponownie misji tworzenia
rzadu z nominacji L. Walesy. Czy uwazal pan,
ze slanowisko prezydenta wobec pana osoby
uleglo w tym czasie zmianie?
- Nie. W tej sprawie nie bylo zadnej
watpliwosci. Po jesiennych wyborach 1991 r.
moja kandydature na premiera wysunal blok
partii centroprawicowych, który w tym momencie reprezentowal zdecydowana wiekszosc
w sejmie. Po niepowodzeniu misji tworzenia
rzadu przez B. Geremka, prezydent wiedzial,
ze nie ma mozliwosci _przeciwstawienia sie
wprost woli sejmu. Wykonal wiec ruch dla
siebie charakterystyczny: przeslal do sejmu
pismo rekomendujace mnie na stanowisko
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premiera, a zaraz potem, w trakcie rozmów
nad obsadzeniem resonów prezydenckich,
oswiadczyl, ze nie widzi mozliwosci· nasz-;
wspólpracy. Dopiero po ponownym potv;:4t'''
dzeuiu znaczna wiekszoscia przez sejmf"'cc1"S
mandatu, Walesa Ustapil, zreszta tylko/i'''''''ilowo.
;f' ,Rzad powstawal wiec w dramatycznie trudnych warunkach. Mial bowiem przeciw sobie
prezydenta, a koalicja popierajaca go w parlamencie szybko zaczela sie kruszyc. Pod naciskiem Belwederu predko wycofali sie z niej
liberalowie. Od poczatku czynnikiem niepewnym byla KPN. Rodzi sie pytanie, czy w tych
waruukach nalezalo te misje w ogóle podejmowac. Uwazalem wówczasi,uwazam. dzisiaj,
ze bylo to konieczne. Uchylenie sie od niej
bylobY'bowiem jednoznaczne z dobrowolna
rezygnacja obozu niepodleglosciowego z przyjecia odpowiedzialnosci za przyszly ksztalt
panstwa. Oznaczaloby, ze- pierwszy,- po pól
wieku, wyloniony w wolnych wyborach polski
sejm nie jest w stanie powolac rzadu Rzeczypospolitej. Bylaby to kompromitacja naszej
demokracji. Nie wolno bylo do tego dopuscic.

Dla ~Uednej sprawy ..:.
- Wiele osób zarzucalo panu prowadzenie
nadmiernie ostroznej polityki, a zwlaszcza
niezrozumiala wrecz ustepliwosc wobec prezydenta. Czy bardziej stanowcza poslawa,
np. w obronie ministra Parysa, który przeciez
postulowal energiczna desowietyzacje wojska, nie przynioslaby rzadowi wiekszych korzysci?

- W polityce, rak jak w medycynie, powinna
obowiazywac naczelna zasada: przede wszystkim nie szkodzi~. Tymczasem nasze ówczesne
rozpoznanie rzeczywistej sytuacji panstwa i gospodarki bylo bardzo slabe. Np. reson finansów nie potrafil okreslic wysokosci nie uregulowanych zobowiazan budzetu za rok 1991. Spierano sie, czy te naleznosci wynosza 30 czy moze
60 bilionów zl. Nie bylo projektu budzetu na
rok nastepny. Po wicepremierze Balcerowiczu
pozostalo tylko prowizorium budzetowe na
I kwartal 1992 r., w którym nic juz nie mozna
bylo zmienic, bo po prostu nie bylo na to czasu.
Rzad podjal przeciez prace 24 grudnia '991 r.
Uwazam za wielki nasz sukces, ze w tych
warunkach udalo sie w ciagu zaledwie paru
miesiecy ozywic produkcje, powstrzymac
wzrost be"zrobociaoraz'uzyskac prawie miliard
dolarów nadwyzki w bilansie handlowym.
Tych faktów zupelnie nie dostrzegaly opano"
wahe przez srodowiska lewicowe srodki maso~
wego przekazu. Do dzis jest to zreszta starannie
zacierane w" swiadomosci spolecznej.
To wlasnie sprawy elementarnego porzadkowania fmansów publicznych pochlanialy !lajwiecej naszego czasu. Niewiele go pozostawalo
dla potrzeb biezacej gry politycznej. Dlatego
m.in. staralem sie zachowac chocby tyL~o poprawne stosunki z prezydentem. W imie ich
utrzymania poswiecona zostala sprawa np. telewizji, która podporzadkowal sobie calkowicie
Belweder. Wówczas· uwazalem to za cene politycznie oplacalna, chociaz z dzisiejszej perspektywy mozna to widziec inaczej.
Rzad byl jednak nieustepliwy w kwestiach
zasadniczych dla bezpieczenstwa panstwa,
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:ejetnoscia realizowania celów wyznaczonych wartosclaml
bierajacy sie do Moskwy Walesa. Stawka w tej
walce bylo niedopuszczenie do usadowienia
sie na terenie baz b. Armii Radzieckiej tzw.
mieszanych spólek handlowych. Otwieralo to
mozliwosci powstawania obszaru nie kontrolowanego przez polskie wladze i instalowania
tam ekspozytur obcego wywiadu. Byla to sprawa. ~tak zasadniczym znaczeniu, ze dla jej
_1"'er:1aniatrzeba bylo bezwzglednie poswiecic
0l. eu:bs.ministra, i prestiz premiera. Sadze, ze
v"'},in. Parys podzielal tOprzekonanie, skladajac
. wyprzedzajaca dymisje ..
- W sprawie Iraklalu rosyjskiego rzad
zagral va banque i wygral. Czy nie jesl lo
wskazówka, ze laka melode postepowania
trzeba bylo slosowac czesciej?
- Uwazam te sprawe za najwazniejsza
w ciagn calego pólrocza dzialania rzadu. Jesliby temu rzadowi nie udalo sie juz nic wiecej
zrobic, to dla tej jednej sprawy warto bylo
narazic sie na te wszystkie ataki, pomówienia
i kalumnie, które na nas spadly. To bylo wazne
dla Polski i to pozostanie. Ale wlasnie dlatego
podobnej metody postepowania nie wolno
przenosic na kwestie nie majace tego wymiaru
i takiej wagi dla polskiej racji stanu.
- Jednak L. Walesa mial w lej sprawie inne
zdanie. Po powrocie z Moskwy mówil: do
czego lo doszlo, musialem zmieniac swój plan
polityczny wskulek przeszkód ze slrony rzadu.
- Bylo to stanowisko dla mnie niezrozlllDiale. Wyniki rozmów w Moskwie uwazalem za
wspólny sukces. Z parafowanego przeZ'nasze
MSZ i przygotowanego do podpisania dokumentu udalo sie w ostatniej chwili wykreslic
zapis o nieobliczainie szkodliwych dla nas konsekwencjach. Prezydent, z niezrozumialych dla
mnie powodów, traktowal to jako swoja póraz-

Dotyczylo tO w szczególnosci usuwania najbardziej znanych przedstawicieli prosowieckiej nomenklatury z kierownictwa wojska
i sluzb specjalnych. Taka tez w istocie byla
przyczyna konfliktu o ministra Parysa. Wybuchl on po odwolaniu ze stanowiska szefa
wojskowych sluzb informacyjnych, admirala
Wawrzyniaka. Jak wielu innych zasiedzialych
wojskowych dygnitarzy PRL, szukal on oparcia w otoczeniu prezydenta. W szczególnosci
w Biurze Bezpieczenstwa Narodowego, instytucji o nieokreslonych kompetencjach, stanowiacej czesc kancelarii prezydenckiej. Parys
staral sie og-raniczyc jej bezposrednie ingerencje w sprawy wojska. Stad konflikt, do którego
pretekstem byla jedynie wypowiedz ministra
na jednej z odpraw w Sztabie Generalnym.
Z tej okazji skorzystala. takze Unia Demokratyczna, rozpoczynajac na forum sejmu zaciekly atak na min. Parysa i cala polityke obronna
rzadu. Nigdy nie widzialem T. Mazowieckiego
w takim stanie bojowej euforii, jak podczas
przesluchania kierownictwa MON przez specjalna sejmowa komisje sledcza, pówolana na
zyczenie prezydenta. Bylo oczywiste, ze wnioski
tej komisji beda zmierzaly do odwolania Parysa
i ze w wyniku wspóldzialania zwolenników
Belwederu, Unii i postkomunistów - uzyskaja
one poparcie

wiekszosci

poslów.

Stawiajac kwestie zaufania dla calego rzadu
narazilibysmy sie na niemal pewna kleske.
Mimo to rozwazalbym mozliwosc podjecia
takiego ryzyka, gdyby nie to, ze w tym samym
czasie, za kulisami gabinetów rzadowych belwederskich, rozpoczela sie juz walka o ksztalt
porozumien, które mial wkrótce podpisac wy-
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ke. Takiej sprawy nie wolno traktowac w kategoriach osobistego prestizu, bo w istocie raz,..
dzial ról po naszej stronie, choc nie uzgodniony,
byl dla tej rozgrywki bardzo korzystny. Usprawiedliwione powody do niezadowolenia mogla
miec tylko strona rosyjska. Tymczasem Walesa
wlasnie Wtedy podjal decyzje wystapienia do
sejmu z wnioskiem o odwolanie rzadu i oglosil
to natychmiast po powrocie do Warszawy. Od
tej chwili trudno bylo myslec o dalszej wspólpracy rzadu i prezydenta:
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Trzeba bylo rozbroic iebombe

oczy. P-anaprzemówlenie,

i

i

J riiedY' centr:2P~~~

- Jednak rzad upadrdopiero w momencie,
kiedy wynikla "sprawa teczek". Pointa byla jak
w greckim dramacie. Wszyscy lo widzielismy
na wlasne

- Nietrudno sobie wyobrazic, ze gdyby
"sprawa teczek" nie stanela, nie taka bylaby
agonia lego rzadu.
- Mozna bylo oczywiscie poszukac jakiegos
innego pretekstu, ale to wymagalo czasu. A ci,
w których interesy lustracja uderzala bezposrednio, najwyrazniej czekac nic chcieli. Ludzie,
którzy dobrze znaja zawartosc tych archiwów, sa
przekonani, ze czekac po prostu nie mogli.
- Jak wobec lego wytlumaczyc, ze w tym
sejmie w ogóle moglo dojsc do podjecia
uchwaly zobowiazujacej min. Macierewicza
do ujawnienia zawartosci tych teczek?
.- Wiele osób dopatruje sie w tej sprawie
sladów skomplikowanej prowokacji. Nie znam
jednak na to zadnych przekonujacych dowodów. Przypuszczam, ze mechanizm wywolania
tej uchwaly byl zupelnie inny. Juz w okresie
jesiennych wyborów 1991 r. kierownictwo
UOP dokonalo cichej lustracji list kandydatów.
Powstala z tego tzw. lista Milczanowskiego,
o której zawartosci krazyly potajemne wiesci
w gabinetach przedpokojach róznych urzedów. Dla tych parlamentarzystów, którzy nie
ulegli jeszcze nastrojom moralnej prostracji~
stwarzalo to sytuacje trudna do zniesienia.
Mieli swiadomosc, ze zasiadaja w parlamencie
na wspólnych lawach raroie w ramie z bylymi
agentami bezpieki. Przyzna pan, ze jest to
sytuacja psychologicznie niezbyt komfortowa.
Znosili to, póki bylo wiadomo, krzad przygotowuje ustawe lustracyjna, która rozwiaze ten
problem. Otóz, w koncu maja 1992 r. bylo juz
widoczne, ze ten rzad nie moze sie zbyt dlugo
utrzymac. A zaden nastepny nie bedzie mial juz
woli ani mozliwosci przeprowadzenia uczciwej
lustracji. Uchwale podjeto wiec w nastroju
pewnego rodzaju desperacji. Ten pospiech spowodowal zapewne, ze w doslownym zapisie
byla ona niewykonalna. Min. Macierewicz postaral sie nadac jej racjonalny charakter, proponujac przyjecie wiarygodnej procedury weryfikacji przekazanych parlaroentowi materialów.
To wlasnie, jak sie zdaje, stanowilo najwieksza
grozbe dla wszystkich zainteresowanych. Wiekszosc sejmowa ugiela sie pod ich naciskiem
i poslusznie zdezawuowala swoje wlasne stanOwisko. W ten sposób sejm sam pozbawil sie
politycznej i moralnej wiarygodnosci. N astepny rok jego trwania byl juz tylko rozciagnietym
w czasie aktem politycznej agonii. Jedn<iksamego problemu "teczek" nie udalo sie wdeptac
w ziemie. Mimo wszystkich wysilków min.
Milczanowskiego, wraca on w róznych aspektach: czy to wymiaru sprawiedliwosci (np.
sprawa zabójstwa Pyjasa) czy zycia gospodarczego (afera FOZZ inne). Dowodzi to, ze bez
jej rzetelnego wyjasnienia nie da sie uzdrowic
zycia publicznego w Polsce .

na -piec-

minut przed ostatecznym glosowaniem, bylo
jednym z najbardziej dramatycznych, jakie
styszalem. Do zbiorowej pamieci przeszlo na
pewno lo, ze byl rzad, który upadl z powodu
"teczek'i. ,Czy pan uwaza, ze to byl sukces, iz
egzekucja nastapila wlasnie w laki sposób?
- Nie, nie uwazam. Choc musze .powiedziec, ze jezeli musialo to nastapic, to dobrze,
ze stalo sie 10 przy okazji punktu, który nie byl
Pjlko pretekstem, ale stanowil wazna - moze
nawet kluczowa - sprawe dla sytuacji panstwa. Problem archiwów pozostalych po komunistycznej Sluzbie Bezpieczenstwa okreslilem jeszcze w 1990 r. jako mine z opóz'nionym zaplonem, która trzeba rozbroic jak
najszybciej, gdyz inaczej moze zagrozic fundamentom ladu panstwowego. Te opinie nadal
w calej rozciaglosci podtrzymuje.

- Glosy oddane w wyborach wrzesniowych
na centroprawice "zaowocowaly" w wiekszosci mandatami poselskimi partii postkomunistycznych. Za taki elekt, nietrudny do
przewidzenia,
odpowiedzialni
sa liderzy
przegranych partii. Przeciez decyzja pójscia
do wyborów oddzielnie musiala w sposób
oczywisty prowadzic do przegranej.
- Ma pan racje. Strategia odrebnych list
byla w rych wyborach zabójcza. Co wiecej,
wszyscy, no, prawie wszyscy przywóq.cy centroprawicy glosno to mówili. Dlaczego wiec do
koalicji nie doszlo? Mysle, ze przede wszystkim z zupelnie blednego rozpoznania tzeczywistego stanu· nastrojów w spoleczenstwie oraz
nieprawdopodobnego zadufania postsolidarnosciowej elity politycznej we wlasne moZliwosci i wplywy. Prosze zwrócic uwage, ze ta
fatalna, by nie powiedziec, oszukancza~ ordynacja zostala uchwalona takze dzieki glosom
poslów centroprawicy. Poparly ia nie tylko
Unia Demokratyczna i SLD, ale takze KPN
i PC. Wszyscy wiec wierzyli, ze zafalszowanie

reprezentatywnosci rzeczywistego ukladu, sil
w przyszlym sejmie bedzie dzialalo na ich
korzysc, bo wlasnie oni okaza sie najsilniejsi.
Zadne ostrzezenia nie skutkowaly. To samo
przekonanie o wlasnej sile dyktowalo strategie
wyborcza.
W planach wyborczych zakladano bowiem,
zreszta slusznie~ ze stanowiacy znaczna czesc
spoleczenstwa staly, twardy, przekonany elektorat centroprawicy jest wspólny dla czterech,
pieciu czy nawet wiekszej liczby ugrupowan.
Wyborca chetnie glosowalby na wszystkie te
ugrupowania razem~ ale jesli nawet nie wystawia one wspólnej listy, to i tak na któras
z nich odda swój glos.
Sukcesu wyborczego mozna bylo szukac
w dwu róznych obszarach. Albo walczyc o poparcie dla wlasnej listy jak najwiekszej czesci
stalego prawicowego elektoratu, albo tez wyjsc
poza jego obreb i starac sie pozyskac tych
wyborców, którzy moga nas poprzec, ale nie
musza: moze pójda do wyborów, moze nie,
a moze nawet zaglosuja na liste przeciwna.
Wiekszosc ugrupowan centroprawicowych
nastawila sie na walke miedzy soba o ten
elektorat, który byl iakby wspólna ich wlasnoscia. Wyjscie bowiem poza obreo wlasnego
elektoratu wymagaloby wielkiego wysilku
programowego, analizy konkretnych potrzeb
i problemów, na których rozwiazanie nie ma
latwych recept, zwlaszcza jesli maja to byc
recepty realne.
Wiekszosc tzw. centroprawicy uchylila sie od
tego wysilku. Latwiej bylo wyglaszac ogólniki
o przywiazaniu do wartosci chrzescijanskich
i tradycji narodowej. Zabraklo w tych programach odpowiedzi na konkretne pytania gnebiace dzis wiekszosc Polaków - " m9zliwosc
uzyskania godziwego wynagrodzenia za prace,
o przeciwdzialanie bezrobociu, o przelamanie
biuroktatycznego bezwladu i likwidacje korupcji w aparacie panstwa itd. Brak kompleksowego, a zarazem pragrilatycznego programu
odpowiadajacego na te pytania - to byl najwiekszy mankament wszystkich postsolidamosciowych ugrupowan. I zarazem glówna przyczyna ich wrzesniowej, wyborczej porazki.
- Czy taki program byl jednak w ogóle
mozliwy? Moze lo nie przypadek, ze w ciagu
minionych czterech lat nie udalo go sie stworzyc.
- Tak twierdzili zawsze wladcy PRL. Wladza komunistyczna w swoich kolejnych wcieleniach i na kolejnych etapach nigdy nie miala
polityczno-programowej alternatywy. Te zalozcna z góry bezalternarywnosc odziedziczyla po
niej polityczna ekipa "oktaglego stolu".Plan
Balcerowicza byl równie bezalternarywny, jak
. Gierkowska "druga Polska" czy realny socjalizm, broniony jak niepodleglosc przez Jaruzelskiego i Kiszczaka. I tak samo nie bylo to prawda.
Sasiedzki przyklad Czech dowodzi naocznie,
ze proces "ustrojowej transformacji" -mozna
bylo przeprowadzic inaczej. Nieporównanie nizszym spolecznie kosztem i ze znacznie lepszymi
wynikami. Ale czyo rym ktos cos wie w Polsce?
Czy ktos sie tym interesuje? A przeciez ten
utrwalony historycznie monopol lewicy na prawde i slusZnosc mozna i trzeba przelamac.
W latach siedemdziesiarych uczestniczylem
w takiej próbie. Dzialajace wówczas konspiracyjnie Polskie Porozumienie Niepodleglosciowe zgromadzilo grupe ludzi, którzy podjeli
- jak sie wówczas wydawalo - nierealnie
ambitne zadanie ~ przygotowania intelektualnych moralno-politycznych podstaw przyszlej, suwerennej Rzeczypospolitej, która bylaby alternarywa dlawiacego polskie spoleczenstwo Peerelu. Gdy.siegam dzisiaj po te potajemnie wtedy pisane i rozpowszechniane teksty,
rzuca sie w oczy, jak wiele poruszanych tam
tematów zachowalo pelna aktualnosc. Uwazam,
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z Janem

Olszewskim
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zki. Jednak

zawsze,

w trudnych

i

momentach,

mial poparcie ludzi, którzy wierzyli w niego
i zachecali do dalszych trudów. Dzisiaj jest pan

ze dzisiaj warto byloby moze powtórzyc jawnie
tamta konspiracyjna, intelektualna przygode,
która wówczas polaczyla grupe ludzi o bardzo
róznych postawach pogladach, majacych ze
soba tylko jedno wspólne: wole niepodleglosci.

i

I Co oznacza uprawianie

polityki?

I

- W trakcie naszej rozmowy przypomnial mi
sie biogram Abrahama Lincolna, który w swojej
karierze politycznej nieraz ponosil ciezkie pora-

postrzegany,

jako polityk przegrany.

niczenia w grach politycznych za kazda cene.
Dzialalnosc polityczna - jesli ma miec pewien
wymiar - nie jest walka o "stolki", lecz
umiejetnoscia realizowania celów wyznaczonych wartosciami, w imie któtych sie ja podejmuje. I nie zawsze nagroda za osiagniecie celu
jest zwyciestwo 1 uznanie w oczach wspólobywateli. Wystarczy przypomniec np. Winstona
Churchilla, który wygraI dla Anglii wojne
zaraz potem katastrofalnie przegral wybory.
Dla mnie doswiadczenie lat '989-93 ma
gorzki smak. Nie ze wzgledu na zdobywane
czy tracone w_ rym cza.sie stanowiska tytuly,
tylko z tego powodu;'ze nie udalo sie nam,
a mysle tutaj o wszystkich politykach niepodleglosciowej orientacji, wygrac dla Polski znakomitej wiekszosci szans, jakie niósl ten czas
i ze nie zdolalismy zapewnic krajowi perspektyw bezpiecznej przyszlosci. I z tego, a· nie
z ankietowej popularnosci czy gazetowego
rozglosu, bedziemy wszyscy kiedys rozliczani
przez nastepne pokolenie Polaków.

Wiem tak-

ze, ze sa ludzie, którzy nadal lokuja w panu
swoje nadzieje i perspektywy. Kim jest dzisiaj,
we wlasnej ocenie, Jan Olszewski?

- Jestem z zawodu prawnikiem, wiec znana
mi jest stara rzymska zasada, ze nikt nie moze
byc sedzia we wlasnej sprawie. Wyznam jednak, ze nie zgadzam sie z popularnym dzis
pogladem, iz miara skutecznosci polityka jest
zdolnosc utrzymywania sie na zajmowanym
stanowisku w kazdych warunkach i uczest-

i

-

W ciagu ostatnich

miesiecy

mówil pan, ze trzeba wrócic
Co to oznacza?

wielokrotnie

do Solidarnosci.

- W ciagu czterech lat "transformacji ust-

rojowej" nie zostala przeprowadzona zadna
z zasadniczych reform, niezbednych dla stworzenia trwalych podstaw demokratycznego
panstwa wolnej gospodarki. Nie przeprowadzono reprywatyzacji ani prywatyzacji powszechnej, nie dokonano strukturalnej
dekomunizacji aparatu panstwowego. Nkzreformowano oswiaty, sluzby zdrowia, systemu

i

ub~zpieczen s~olecznych. Nie manadal.~s;vmcji skarbu panstwa, ani okresleniHolH :liliesu
sektora publicznego w gospodarce. Liste tych
zaniechan mozna mnozyc. Zdominowanie parlamentu i przejecie rzadu przez koalicje partii
peerelowskiej nomenklatuty oznacza ostateczne
zablokowanie procesu przebudowy. W tej sytuacji roli Solidarnosci nie da sie sprowadzic do
klasycznych zadan zwiazkowych. Pozostaje ona
nadal jedyna sila potencjalnie zdolna do nadania
nowego impulsu przemianom spolecznym i ustrojowym. D latego zadaniem chwili jest znalezienie przez nia nowe; formuly ruchu spolecznego,
nawiazujacej do tradycji Sierpnia 1980 r., ale
okreslonej warunkami i wyrazajacej potrzeby
Polski dzisiejszej.
Rozmawial

ANDRZEJ

GELBERG

