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Podziêkowania

Badaczowi, którego praca jest jego pasj¹, czêsto ¿al odchodziæ od
specjalistycznych lektur, dociekañ, seminaryjnych debat oraz pisania tekstów teoretycznych. A komentatorska obecnoœæ w przestrzeni
spo³ecznej jest czasoch³onna. To, i¿ od kilku lat analizujê nasze ¿ycie
publiczne, zawdziêczam dziennikarzom, którzy prosz¹ o wypowiedŸ, ale jeszcze bardziej tym licznym Polakom, którzy, przy okazji
moich wyk³adów lub te¿ po prostu na ulicy, podchodz¹ i mówi¹:
„dziêki panu to, co czujê, jest obecne w mediach; proszê dalej komentowaæ i analizowaæ!”. Za wszystkie takie g³osy – serdecznie
dziêkujê.
Wdziêczny te¿ jestem Wydawcy, Panu Paw³owi Tobole-Pertkiewiczowi za wyst¹pienie z inicjatyw¹ wydania ksi¹¿kowego
wyboru mej publicystyki oraz za rzeczow¹ wspó³pracê podczas
przygotowywania ksi¹¿ki.
Specjalne podziêkowania rezerwujê dla osoby szczególnej.
Mojej ¿onie Kasi wdziêczny jestem za to, ¿e – zgodnie ze sw¹ „polityk¹”, by wydobywaæ ze mnie to, co najlepsze - mozolnie przekopuj¹c siê przez stosy wycinków prasowych, dokona³a surowej oceny mojej doœæ obfitej publicystyki z ostatnich dziesiêciu lat
i wybra³a teksty, które Czytelnik ma teraz przed sob¹.
Andrzej Zybertowicz
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Zamiast przedmowy:
Moje zauroczenie Trzeci¹ RP...
WypowiedŸ w dyskusji: „Marzyciele i kontestatorzy,
czyli co nam zosta³o z Trzeciej RP”,
Dziennik. Magazyn – Europa, 25-26 kwietnia 2009

Moje zauroczenie III RP i jej elitami trwa³o trochê ponad trzy lata.
Przy koñcu PRL nastroje spo³eczne bywa³y tak mroczne, ¿e to, co
dzia³o siê pocz¹wszy od Okr¹g³ego Sto³u odbiera³em jako mocno
wykraczaj¹ce poza moje oczekiwania. Rzecz jasna pozytywnie.
Nadzieje Okr¹g³ego Sto³u
Rozmowy okr¹g³osto³owe obserwowa³em z du¿¹ nadziej¹. Rezultaty jawi³y mi siê jako sukces. Marginalnie uczestniczy³em wówczas w jakichœ inicjatywach podziemnej toruñskiej „Solidarnoœci”
na rzecz wprowadzenia naszych przedstawicieli do parlamentu.
Uwa¿a³em wtedy (a pamiêtam, ¿e inni myœleli podobnie), ¿e jeœli
w parlamencie kontraktowym uda nam siê mieæ choæby 10 procent
pos³ów, bêdzie to powa¿ny sukces, wy³om, w oparciu o który bêdzie mo¿na dalej pracowaæ nad rozszczelnianiem komunizmu,
odbudow¹ struktur „S”, tworzeniem przyczó³ków dla wolnej Polski. Spo³eczeñstwo dostanie mo¿liwoœæ choæby skromniutkiego
kontrolowania w³adzy, co ograniczy represje i arbitralnoœæ decyzji
rz¹dz¹cych.
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Nie zdawa³em sobie na pocz¹tku sprawy ze skali wyborczego
zwyciêstwa, dopóki w dzieñ czy dwa po wyborach 4 czerwca kolega z Warszawy nie zadzwoni³ i nie uœwiadomi³ mi znaczenia tego,
¿e odrzucono listê krajow¹. To by³ pocz¹tek faktycznego prze³omu.
Pamiêtam, ¿e gdy nied³ugo potem czyta³em w paryskiej Kulturze rozmowê z Krzysztofem Wyszkowskim krytykuj¹cym, wrêcz
dezawuuj¹cym rozmowy Okr¹g³ego Sto³u, by³em zaskoczony. Gdy
po latach zajrza³em do tego egzemplarza Kultury, moje notatki na
marginesach tego wywiadu wygl¹da³y tak: „To spiskowe myœlenie!”. Rz¹d Tadeusza Mazowieckiego przyj¹³em z entuzjazmem
i poczuciem, ¿e dokona³a siê autentyczna zmiana. Po³¹czenie ludzi
Solidarnoœci i komunistów traktowa³em jako naturaln¹ cenê za negocjacyjny, ewolucyjny charakter zmian. Pamiêtam, ¿e nawet gdy
wybuch³a ju¿ wojna na górze, pozostawa³em idealistycznym inteligenckim romantykiem, obserwatorem czytaj¹cym z nadziej¹
Gazetê Wyborcz¹, którego razi³a brutalnoœæ tego pierwszego politycznego konfliktu. Posuniêcia Lecha Wa³êsy wydawa³y mi siê
„nieestetyczne”. W istocie wystarczy³oby przeczytaæ porz¹dny podrêcznik politologiczny opisuj¹cy codzienne funkcjonowanie demokracji zachodnich, by znaleŸæ przyk³ady ostrzejszych sporów politycznych, ale wtedy nie rozumia³em, ¿e jednoœæ – jako pewien
parawan ró¿nic ideowych i interesów – nie mo¿e d³ugo trwaæ. Wartoœæ odzyskanej wolnoœci by³a tak wielka, a moja radoœæ tak naiwna, ¿e by³em gotów uznaæ wiele argumentów Wyborczej przeciwko
krytykom wad systemu, który przecie¿ dopiero siê tworzy³ i wydawa³ siê faktycznym zerwaniem ze starym re¿imem.
Pierwsze w¹tpliwoœci
Gdy na pocz¹tku lat 90. us³ysza³em sejmow¹ wypowiedŸ Romana
Bartoszcze na temat agentów wœród pos³ów i senatorów „Solidarnoœci” i pierwsze wypowiedzi Jaros³awa Kaczyñskiego o potrzebie
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walki z korupcj¹, tezy o jej systemowym charakterze, odbiera³em
to z pewnym zdziwieniem, nawet zdenerwowaniem, jako psucie
piêknego wizerunku naszej rodz¹cej siê demokracji. Z podobn¹
niechêci¹ traktowa³em wezwania do dekomunizacji. Wydawa³o mi
siê, ¿e obecnoœæ komunistów w ró¿nych wa¿nych instytucjach nowego pañstwa i spo³eczeñstwa to zrozumia³a, wcale niewygórowana cena za zmianê, o której tak szybkim nadejœciu w drugiej
po³owie lat 80. nawet nie marzy³em.
Miêdzy rokiem 1989 a pierwsz¹ po³ow¹ roku 1992 w zasadzie
„kupowa³em” diagnozy Wyborczej, która by³a najwa¿niejsz¹ gazet¹,
jak¹ ówczeœnie czyta³em. Czy dlatego, ¿e skutecznie indoktrynowa³a, czy dlatego, ¿e jej diagnozy pokrywa³y siê z moim entuzjazmem z powodu odzyskania przestrzeni bycia „u siebie” – nie wiem.
Mo¿e jedno i drugie.
Pamiêtam dwa wydarzenia, które odebra³y mi wiarê w autentycznoœæ demokracji po roku 1989, a w ka¿dym razie w g³êbiê zerwania z komunizmem. Pierwsze wydarzenie to przemówienie Jana
Olszewskiego 4 czerwca [1992 roku], które ogl¹da³em w telewizji
na ¿ywo. Olszewski wszed³ na mównicê sejmow¹, powiedzia³, ¿e
prawdopodobnie za chwilê jego rz¹d zostanie odwo³any i spokojnie przedstawi³ swój punkt widzenia. Zaskoczy³a mnie ró¿nica
miêdzy jego realnym zachowaniem, stylem argumentacji, a tym jego
wizerunkiem, jaki dostrzega³em w tekstach Wyborczej. Gazeta dawa³a mi obraz Olszewskiego jako oszo³oma, cz³owieka niebezpiecznego, którego w ogóle nie mo¿na braæ na powa¿nie.
Nagle, ogl¹daj¹c to jego przemówienie, myœlê sobie: to przecie¿ rozs¹dny cz³owiek, dojrza³y patriota, który nie trzyma siê w³adzy za wszelk¹ cenê, tylko przedstawia kryteria, dla których warto
tê w³adzê sprawowaæ i w imiê obrony których mo¿na nawet j¹ straciæ. Jego diagnoza jakoœ mnie przekonuje, napiêcie polityczne, jakie go w tym momencie otacza, ³¹cznie z odwo³aniem jego rz¹du,
uwiarygodnia to, co on sam mówi.
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Drugie wydarzenie by³o podobnej natury. Raz czy drugi przeczyta³em Tygodnik Solidarnoœæ, który tak¿e okaza³ siê czymœ
zupe³nie innym, ani¿eli wynika³oby to z przekazu Gazety Wyborczej.
Ciekawe dyskusje, szerokie spektrum pogl¹dów, ¿adnych ra¿¹cych,
autorytarnych czy antydemokratycznych treœci. To siê z³o¿y³o na
niemal szokowy dysonans poznawczy, utratê wiary w wiarygodnoœæ mego g³ównego Ÿród³a wiedzy o Polsce wy³aniaj¹cej siê po roku
1989. Te dwie okolicznoœci poprzedzi³y bardziej systematyczn¹ przebudowê moich pogl¹dów w kwestii autentycznoœci demokracji i prze³omu ustrojowego.
W uœcisku s³u¿b
Kluczow¹ faz¹ utraty wiary w autentycznoœæ demokracji i elit III
RP by³o zapoznanie siê – w tygodniach po obaleniu rz¹du Jana
Olszewskiego – z ca³ymi seriami oko³olustracyjnych tekstów, które
przewali³y siê wtedy przez media, w tym z wywiadami z ludŸmi
s³u¿b, oficerami prowadz¹cymi, dawnymi TW. W sumie materia³y
te mia³y uwiarygodniaæ wersjê rzeczywistoœci bronion¹ przez œrodowiska, które obali³y Olszewskiego. Ale dla mnie, nawet przy doœæ
prostej analizie, materia³y te wzmacnia³y stare w¹tpliwoœci i rodzi³y nowe. Ciekawe by³o tak¿e ich wyraŸne u¿ycie w politycznej grze
– pojawienie siê w mediach i doœæ szybkie znikniêcie, kiedy zdaniem redaktorów Gazety Wyborczej, Polityki itp. spe³ni³y ju¿ swoje
zadanie. W intencji pism i osób publikuj¹cych te materia³y mia³y
one chyba demaskowaæ szaleñstwo zwolenników lustracji, ale dla
mnie, w coraz bardziej przekonuj¹cy sposób, potwierdza³y istnienie owego ukrytego mechanizmu, z którym walkê podj¹³ rz¹d Olszewskiego i za spraw¹ którego poleg³.
Efektem namys³u nad t¹ fal¹ tekstów sta³a siê moja ksi¹¿ka
W uœcisku tajnych s³u¿b: upadek komunizmu i uk³ad postnomenklaturowy [wydana w 1993 r.], której pierwsz¹ wersjê ukoñczy³em w kilka
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miesiêcy po obaleniu rz¹du Olszewskiego. Materia³y prasowe, które
mia³y skompromitowaæ zwolenników lustracji, zebrane razem i
skonfrontowane ze sob¹, czêœciowo ods³oni³y agenturaln¹ maszyneriê komunistycznego pañstwa. Ods³oni³y zarazem – co by³o wa¿niejsze – ¿e maszyneria ta wcale nie zosta³a zdemontowana. Moja
ksi¹¿ka zawiera³a partie publicystyczne, ale by³a te¿ prób¹ socjologicznej analizy zawieraj¹c¹ interpretacje licznych danych, opatrzone starannymi przypisami.
Losy ksi¹¿ki potwierdzi³y jej podstawowe tezy. K³opoty ze znalezieniem wydawcy, dziwne zachowania niektórych z nich, najpierw
zainteresowanych (bo temat gor¹cy), ale potem przestraszonych. Reakcja na ni¹ moich kolegów socjologów, akademików, ale tak¿e publicystów – w postaci odmowy rzeczowej dyskusji. Mo¿na siê oczywiœcie z poszczególnymi tezami albo nawet g³ównymi za³o¿eniami
tej ksi¹¿ki nie zgadzaæ, ale dziwne by³o przemilczenie pracy, która
w sposób systematyczny podjê³a gor¹cy i donios³y dla Polski temat.
Zastanawiaj¹ce by³y te¿ zachowania niektórych profesorów na nielicznych spotkaniach autorskich – na przyk³ad na Uniwersytecie Wroc³awskim pe³ne oburzenia, demonstracyjne wyjœcie z sali jednego
z nich. Dopiero wiele lat póŸniej okaza³o siê, ¿e wspó³pracowa³ z SB.
To sta³o siê kolejnym potwierdzeniem s³usznoœci mojego „Gestalt
switch” – od romantycznej do realistycznej wizji transformacji. I zarazem potwierdzeniem trafnoœci tez ksi¹¿ki.
By³ to prawdopodobnie rozstrzygaj¹cy etap dochodzenia przeze
mnie do wniosku, ¿e mechanizmy formalnej demokracji, które obserwujemy po roku 1989, nierzadko s¹ fasad¹, ¿e rzeczywiste oœrodki,
Ÿród³a i podmioty w³adzy znajduj¹ siê gdzie indziej i tylko owych formalnych mechanizmów u¿ywaj¹. ¯e realnym poziomem w³adzy
w Polsce s¹ sieci interesów, powi¹zañ, zasobów wiedzy i kapita³u (tak¿e
odziedziczonych po starym systemie). Sieci te s¹ daleko lepiej zorganizowane i silniejsze od aktorów sceny politycznej, którzy nie s¹ w stanie owych ukrytych podmiotów w³adzy skutecznie kontrolowaæ.
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