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Pierwsze doœwiadczenia w komentowaniu wydarzeñ politycznych i spo³ecznych zawdziêczam miesiêcznikowi „Arka”, pismu Regionu £ódzkiego NSZZ „Solidarnoœæ” wychodz¹cemu
w drugim obiegu, do którego pisa³am w drugiej po³owie lat 80.
felietony „Tropem normalnoœci” pod pseudonimem LSK. Gdy
NSZZ „Solidarnoœæ” rozpoczê³a proces wychodzenia z podziemia, nowy redaktor ³ódzkiej „Arki” zrezygnowa³ z moich tekstów. W jednym z ostatnich, z listopada 1987 roku, zatytu³owanym Kryzys znaczy rozstrzygniêcie pisa³am: „Marzy nam siê moment, po którym wszystko potoczy siê inaczej, ¿ycie stanie siê
normalne, a Polska bêdzie niepodleg³a i demokratyczna. Chcielibyœmy realny socjalizm zdj¹æ z siebie jak stary, zu¿yty
i niemodny p³aszcz, którego od pocz¹tku nie lubiliœmy, ale
w którym trzeba by³o chodzi, bo mróz i wiatr, a innego nie by³o.
Tymczasem nie jest to takie proste. P³aszcz wielu ludziom przyrós³ do skóry. Trzeba zdejmowaæ go bardzo ostro¿nie i rozs¹dnie, kto wie, czy nie potrwa to dobrych parê lat”. By³am naiwn¹
optymistk¹ przewiduj¹c, ¿e odchodzenie od realnego socjalizmu
zajmie nam tylko „dobrych parê lat”. Minê³o 26 lat i mimo oczywistych zmian wci¹¿ spe³nienie marzenia o normalnym ¿yciu
oraz niepodleg³ej i demokratycznej Polsce jest trudnym zadaniem do wykonania.
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Kolejnym miejscem, w którym publikowa³am felietony zatytu³owane „Zwyczajnie rzecz bior¹c” by³y ³amy katolickiego miesiêcznika „Powœci¹gliwoœæ i Praca” wydawanego nak³adem xx.
Michalitów a¿ do „trwa³ego zawieszenia” pisma w roku 2006.
W numerze z lipca-sierpnia 2005 roku pisa³am: „Nie wierzê, by
mimo wielu pora¿ek i niepowodzeñ Polacy pozwolili odebraæ
sobie sukces Sierpnia 1980 roku. Prêdzej, czy póŸniej III RP stanie
siê dobrze funkcjonuj¹cym pañstwem, a Porozumienia Sierpniowe i historia Solidarnoœci zajmie w naszej œwiadomoœci nale¿ne
miejsce”.
I nadal wierzê, ¿e mimo wielu pora¿ek i niepowodzeñ, mimo
s³aboœci III RP oraz niedoskona³oœci naszej demokracji wci¹¿ mo¿emy i potrafimy zmieniæ Polskê wedle marzeñ i nadziei tych,
którzy w znacznie trudniejszych i dramatycznych latach stalinowskich, a tak¿e w roku 1956, 1970, 1976 i w czasie stanu wojennego
nie poddali siê komunistycznej w³adzy, k³ad¹c na szali nie tylko
swoj¹ wolnoœæ, lecz nierzadko tak¿e ¿ycie.
Jak przywróciæ Polakom wiarê w siebie w tym trudnym
przedsiêwziêciu? Proponujê raz jeszcze przemyœleæ nasze doœwiadczenia, by zrozumieæ przyczyny niepowodzeñ i doceniæ to,
co osi¹gnêliœmy. Zacznijmy od zrozumienia przyczyn udanej batalii o dwa niezale¿ne zwi¹zki zawodowe pracowników i rolników, gdy solidarnoœæ wspólnoty by³a wa¿niejsza od grupowych
interesów. Powróæmy raz jeszcze do reakcji „komuny” na nasz¹
solidarnoœæ, czyli do stanu wojennego i jego dramatycznych konsekwencji. Bowiem stan wojenny nie tylko zd³awi³ aktywnoœæ obywateli na wiele lat, nie tylko da³ czas politycznej elicie PRL na
przygotowanie procesu transformacji „starego” systemu w „nowy”,
lecz tak¿e wmontowa³ w œwiadomoœæ obywateli III RP przyzwolenie na bezkarnoœæ tych, którzy dla utrzymania siê przy w³adzy
stosuj¹ przemoc i pope³niaj¹ zbrodnie.
Wymarzon¹ normalnoœæ zast¹piliœmy transformacj¹, uwik³ani w postkomunizm zagubiliœmy podstawowe wartoœci, akceptuj¹c stare elity w nowych, a mo¿e jedynie przenicowanych
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kostiumach. I co wydaje siê najbardziej niezrozumia³e, mimo i¿
zgodnie z wynikami sonda¿y wiemy, ¿e to Jan Pawe³ II obudzi³
w nas sumienia i wolê dzia³ania, bagatelizujemy Jego rady,
z którymi przyjecha³ do wolnej Polski w 1991 roku. Wybraliœmy
na sta³e cynizm i kompromis miêdzy PRL a III RP, jako okr¹g³osto³owy fundament nowego pañstwa.
Przemyœleæ Polskê to ksi¹¿ka, do której wybiera³am teksty*
z nadziej¹, ¿e pomog¹ nam zobaczyæ Polaków raz jeszcze jako
wspólnotê, mo¿e zagubion¹ i niepewn¹ swojej wartoœci, ale wielokrotnie m¹drzejsz¹ od swoich elit. Tak¹ okaza³a siê w wyborach 4 czerwca 1989 roku i na pocz¹tku lat 90., gdy wa¿y³y siê
losy ustawy o ochronie ¿ycia ludzkiego. A tak¿e w wyborach 1997
roku, gdy zwyciêstwo AWS oznacza³o mo¿liwoœæ powo³ania
(mimo sprzeciwu elit) Instytutu Pamiêci Narodowej z statutowym
obowi¹zkiem umo¿liwienia pokrzywdzonym, historykom, badaczom, prokuratorom i sêdziom dostêpu do archiwów zgromadzonych przez organa bezpieczeñstwa PRL.
Przemyœleæ Polskê to propozycja ponownego rozwa¿enia przyczyn naszych problemów z narodow¹ to¿samoœci¹, pamiêci¹
o przesz³oœci oraz patriotyzmem. I uwa¿nego przemyœlenia powodów, dla których zapominamy o sensie i wartoœci ludzkiej pracy, zastêpuj¹c marksizm-leninizm równie prostack¹ doktryn¹
„wolnego rynku w s³abym pañstwie”, która rozwi¹¿e wszystkie
nasze gospodarcze i spo³eczne problemy bez wiêkszego wysi³ku
i poczucia odpowiedzialnoœci za innych.
Przemyœleæ Polskê oznacza tak¿e uœwiadomiæ sobie, jak
powa¿nym i dramatycznie trudnym wyzwaniem jest dla nas,
obywateli wolnego, suwerennego i demokratycznego pañstwa
polskiego, wyjaœnienie wszystkich okolicznoœci katastrofy rz¹dowego Tu-154M na lotnisku pod Smoleñskiem. I dlaczego
* Z wyj¹tkiem jednego, wszystkie pozosta³e teksty by³y wczeœniej
opublikowane. Informacja o pierwszym miejscu publikacji umieszczono
pod tytu³em ka¿dego z artyku³ów.
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mimo nieprawdopodobnie skomplikowanych wewnêtrznych
i zewnêtrznych uwarunkowañ musimy to zrobiæ.
Mam nadziejê, ¿e ksi¹¿ka Przemyœleæ Polskê pomo¿e czytelnikom odbudowaæ poczucie w³asnej wartoœci, bo bez niej wszystko
to, co mo¿liwe, pozostanie nieosi¹galne. Od lat z wielu artyku³ów
i ksi¹¿ek pisanych po wszystkich stronach sporu wy³ania siê obraz Polaków pe³nych wad, s³aboœci, a nawet nikczemnoœci. Nic
dziwnego, ¿e w starciu z dwoma narzuconymi z zewn¹trz zbrodniczymi systemami totalitarnymi okazaliœmy siê nie tylko s³absi,
ale tak¿e mocno niedoskonali. Jednak to nie powód, by po sukcesie Solidarnoœci z 1980 roku i co najmniej znacz¹cym przyczynieniu siê do upadku komunizmu oraz rozpadu Zwi¹zku Sowieckiego pozostaæ przy osi¹gniêciach na poziomie minimum – ciep³ej wody w kranie i durnowatych programów na ekranie. Tak¿e
w mediach publicznych, czyli naszych.
Barbara Fedyszak-Radziejowska
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Czêœæ I

Korzenie wolnoœci i demokracji
„Komuna”, dwa zwi¹zki
i jedna Solidarnoœæ

Na pierwsz¹ czêœæ sk³adaj¹ siê trzy szczególnie wa¿ne dla mnie
artyku³y i jeden bolesny, chocia¿ krótki felieton. Dwa pierwsze
poœwiêcone s¹ Solidarnoœci pracowniczej i rolniczej, trzeci – stanowi wojennemu. Ten trzeci ukaza³ siê po raz pierwszy w ostatnim numerze „Biuletynu IPN” z grudnia 2011 roku, w trzydziest¹
rocznicê wprowadzenia stanu wojennego. Ostatni felieton przypomina fakty szczególnie bolesne dla ludzi Solidarnoœci, które
dziêki dociekaniom historyków ujrza³y œwiat³o dzienne i s¹ przestrog¹ przed lekcewa¿eniem sprawnoœci s³u¿b specjalnych PRL.
Jednak to, co szczególnie polecam czytelnikom, to opowieœæ o rolniczej Solidarnoœci, jej korzeniach i doœwiadczeniach polskiej wsi
i polskich ch³opów w latach stalinowskich, które to doœwiadczenia dziwnym (?) zrz¹dzeniem losu zosta³y amputowane z naszej
wspólnotowej pamiêci i narodowej to¿samoœci.
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