
	 	 	
Gabriel Janowski1, Opozycja ’91, „Res Publica”, 1988, nr 8, s. 6–7. 

Hasła przedmiotowe: opozycja a władza, reformy, Okrągły Stół. 

  

 

  

Opozycja trwale będzie towarzyszyć  naszemu życiu politycznemu; jest stałym 

czynnikiem polskiej polityki, a miejsce, jakie w nim zajmie, w znacznym stopniu zależy 

od niej samej. 

Okres miniony i uczucia, jakie towarzyszyły opozycji, porównałbym do okresu 

niemowlęctwa i dzieciństwa, kiedy to same narodziny wywołują radość , zachwyt z 

każdego gestu, pierwszego słowa i pierwszych kroków. Później wymagania rosną, 

mniej jest zachwytów i pobłaż liwości. Rośnie odpowiedzialność . Nie można też  być  

stale dobrze zapowiadającym się młodzieńcem.  

Cieniem na działalności większości opozycji kładł się jej związkowy rodowód, 

bowiem narzucał on okreś lony styl działania. Opozycjoniści związkowi byli – obecnie w 

mniejszym stopni są – niewolnikami pewnych schematów działania. 

[----][Ustawa z dnia 31 lipca 1981 roku o kontroli publikacji i widowisk, artykuł 2 

punkt 6 (Dziennik Ustaw nr 20, pozycja 99, zmiany: 1983 rok, Dziennik Ustaw nr 44, 

pozycja 204)] A stworzenie zorganizowanych reprezentacji społeczeństwa umoż liwia 

wyrażanie interesów rozmaitych środowisk wobec władzy. Jest to nowa jakość  

polityczna.  

Inne grupy opozycyjne, czerpiące swe natchnienie i wzory z przeszłości, nie 

doceniają wagi niektórych naszych aktualnych problemów – głównie gospodarczych. 

Nie rozwijają myś li gospodarczej. Dojrzałość  myś li gospodarczej, umiejętność  

odnalezienia się na tym polu, wyznacza miejsce opozycji w stanie obecnej 

rzeczywistości. Właśnie gospodarka będzie polem, na którym trzeba chwytać  władze 

za słowo i rękę. 

Ideologia umiera. Pozostają realia życia codziennego i problemy urastające do 

wysokości barier, których władza bez udziału społeczeństwa nie będzie mogła 

pokonać . Jest to nasza wielka szansa. 

Rolą opozycji i całego społeczeństwa jest więc prowadzenie walki o odzyskanie 

pól niepodzielnie zawładniętych przez władzę. Powtarzam – najważniejsza jest 

gospodarka. Podejmowanie przez ludzi młodych, wykształconych samodzielnej pracy 

poza zasięgiem działania państwowych instytucji jest najwłaściwszą tendencją, która 

powinna ulec spotęgowaniu. Jestem pełen uznania dla Zbyszków (Bujaka i Janasa), 

którzy podjęli pracę na swoim wbrew naciskom i dotychczasowej swoistej związkowej 

mentalności. Marzy mi się sytuacja, w której Lech Wałęsa zamiast wspierać  swa pracą 
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deficytową stocznię, założy rodzinne przedsiębiorstwo, dając przykład „jak zwyciężać  

mamy”. 

Nie tylko jako rolnik, ale i obywatel, uznaję rolnictwo za podstawę zdrowej 

ekonomii, z czego wynika jego wyjątkowe znaczenie dla naszej gospodarki. Niestety, 

pogląd ten nie jest powszechnie uznawany ani przez opozycje, ani przez władzę i 

szersze kręgi społeczeństwa. Co więcej, nie dostrzega się dramatycznej sytuacji w 

rolnictwie oraz na wsi polskiej. Najważniejsze problemy, jakie musimy rozwiązać , to:  

- drastyczny spadek opłacalności produkcji rolnej; 

- niedostateczne wyposażenie gospodarstw w maszyny, środki produkcji i narzędzia; 

- pogarszająca się sytuacja demograficzna, starzenie się i wyludnianie polskiej wsi; 

- zmniejszanie się zasobów ziemi uprawnej, niezagospodarowanie gruntów 

przekazywanych za renty; 

- dyskryminacyjne działania wobec rolnika indywidualnego (ograniczenia kredytowe, 

trudności z zakupem ziemi, maszyn, zabieranie gospodarstwa za rentę); 

- biurokracja i korupcja aparatu i administracji; 

- niska jakość  usług rolniczych; 

- pogarszający się stan zdrowia rolników; 

- katastrofalna sytuacja oświaty wiejskiej; 

- nasilanie się zjawisk patologicznych (alkoholizm); 

- pojawienie się nastrojów antychłopskich. 

Problemy te muszą być  rozwiązane, byśmy nie utracili tej części suwerenności, 
która jest związana z samo wyżywieniem narodu. Należy doprowadzić  do tego, by ogólna 

polityka państwa pozwoliła na odrobienie wcześniej celowo prowadzonej degradacji 

wsi i stworzenie jej mieszkańcom warunków do godnego życia. 

I w tym miejscu widzę rolę opozycji wiejskiej i miejskiej, które musza pozyskać  w 

różnych kręgach społecznych wsparcie dla programu rolnego i konsekwentnie, z 

determinacją walczyć  o jego urzeczywistnienie. 

Cały nieoficjalny ruch chłopski koncentruje się na tych problemach. Został 

opracowany program reform dla rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Wyróżnić  w 

nim można trzy aspekty: ekonomiczny, społeczny, ekologiczny. Program zawiera 

konkretne propozycje i rozwiązania. 

Przedstawione powyżej myś li nie są zapewne dokładną odpowiedzią na 

redakcyjne pytanie. Przedstawione rozumowanie dotyczące naszych głównych 

problemów, okreś li moim zdaniem miejsce opozycji w najbliższej przeszłości. Nie 

oznacza to jednak, że nie dostrzegam i innych ogólnych problemów, które są 

prezentowane przez znakomitych znawców piszących w piśmie.        

 


