15 grudnia, 2002 r.
Specjalne życzenia na Boże Narodzenie
Ten świąteczny czas daje nam szansę, aby przystanąć i pomyśleć o naszej przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości. W tym czasie Polacy wysyłają zwyczajowe życzenia do swoich
rodzin i przyjaciół, których zostawili w rodzinnym kraju. Jestem także pewien, że wielu z
Was, zasiadając przy świątecznym stole, ze łzami w oczach chciałoby wysłać najlepsze
życzenia także dla waszej Ojczyzny. Kraj, w którym się urodziliśmy, zasługuje na nasze
życzenia; teraz bardziej niż kiedykolwiek przedtem.
Jak wiecie, Polska przechodzi przez trudny okres. Od czasu gdy ubiegałem się o prezydenturę
w Polsce, wielu ludzi pytało o mój plan naprawy gospodarki. Jednak racjonalna publiczna
dyskusja na ten temat nigdy nie była możliwa. Postkomunistyczni propagandyści, którzy
kontrolują prasę w Polsce, będą drwić i szydzić z każdego, kto krytykuje ich bardzo
reklamowanego „guru” do spraw reform Leszka Balcerowicza, który zmusza Polskę do
przejścia od komunizmu do kapitalizmu jednym krokiem. Debata na temat polskiej
gospodarki jest grą pozorów. Specjaliści od terapii wstrząsowej mówią, że nie można skakać
przez przepaść w dwóch skokach; zwolennicy stopniowego przejścia mówią, że nie prosi się
pacjenta, który ma zapalenie płuc, aby wyszedł na zimny wiatr i wystartował w biegu
maratońskim. Inni krytycy twierdzą, że to niemożliwe budować kapitalizm bez kapitału.
Widziałem bardzo niewielu ekonomistów zdolnych do dyskusji na ten temat i podejrzewam,
że prasa wykorzystuje ich do odciągania nas od dyskusji na temat realnych problemów, z
którymi Polska ma dziś do czynienia. W każdym razie większość ekonomistów to ludzie,
którzy kiedy znajdą banknot studolarowy leżący na podłodze, nie podniosą go, bo nie wierzą,
że jest prawdziwy. Oni sądzą, że jeśli byłby to prawdziwy studolarowy banknot, ktoś inny
podniósłby go przed nimi.
Moi drodzy Rodacy, w tym radosnym czasie Świąt Bożego Narodzenia ja nie chcę męczyć
Was długą rozprawą i szczegółowym uzasadnianiem mojego planu naprawy polskiej
gospodarki. Opracowanie takiego planu nie jest nawet możliwe, dlatego że wszystkie
postkomunistyczne rządy w Polsce nigdy nie pozwoliły na sporządzenie realnego wykazu ich
aktywów. Wielkość, sprzedaż i dochody postkomunistycznych przedsiębiorstw były zawsze
trzymane w tajemnicy. Jestem przekonany, że te informacje, dostępne w każdym
demokratycznym kraju, celowo zatajano, aby móc swobodnie rozdzielać i łupić najlepsze
części polskiej gospodarki.
Na szczęście, jak pokazują przykłady innych krajów, posiadanie szczegółowego planu
ekonomicznego nie jest dla Polski niezbędne. Muszą tylko zostać spełnione dwa podstawowe
warunki, aby stworzyć mocne podstawy dla odbudowy i rozwoju każdego kraju. Te potrzebne
i ważne warunki to poszanowanie praw jednostki i uniemożliwienie wszelkich grabieżczych
praktyk. Historia pokazuje, że kraje, w których te warunki zostały spełnione, podczas
przechodzenia od rządów autokratycznych do demokracji zachowywały się jak chłopcy w
wieku dojrzewania – popełniały wiele pomyłek, ale miały zapewniony wzrost. Te dwa
podstawowe warunki nie gwarantują doskonałego rynku, maksimum potrzebnych
społecznych innowacji, czy idealnego podziału zasobów. Nie gwarantują też, że wszyscy
będą zadowoleni z podziału dochodów. Ale dając dodatkowe zyski, osiągane poprzez import
technologii i możliwość kontaktów z odnoszącą sukcesy światową ekonomią, te dwa warunki,
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jeśli są spełnione, powinny przynieść społeczeństwu dobrobyt. One wystarczą żeby zapewnić,
że Polska nie będzie tylko rynkiem zbytu dla wszystkich, ale będzie mieć pełny zakres
rynków – włączając rynki kapitałowe, które przyciągają zagraniczne inwestycje.
Najważniejsza część tego planu to jest to że, jak powietrze i słońce, potrzebna jest wolność.
Wolność i przeciwstawienie się drapieżnym praktykom grup mniejszościowych, takich jak
rodzimi postkomuniści, związki zawodowe i garstka polskich Żydów, finansowanych przez
zagraniczne siły aby wspomagali ich interesy. W szczególności ta ostatnia grupa jest
najbardziej szkodliwa, ponieważ poprzez zręczne oszustwa w czasach stalinowskich, jak
również w okresie odwrotu stalinizmu, umocniła swą władzę w Polsce. Dzięki spełnieniu
dwóch wyżej wymienianych warunków kraj będzie miał naprawdę demokratycznie wybrany
rząd, myślący o jego rozwoju, który będzie chronił prawa jednostki i własność swoich
obywateli i cudzoziemców, a także obroni ich przed drapieżnymi praktykami wymienionych
grup. Na dodatek taki rząd może to zrobić tanio i łatwo, bo grupy mniejszościowe nie chcą
walczyć z ośrodkiem władzy.
Powstaje pytanie, dlaczego ochrona praw jednostki i uniemożliwienie grabieżczych praktyk
nigdy nie stanowiły żądań polskich wyborców, którzy na pewno są niezadowoleni z
rezultatów brutalnego przejścia jednym krokiem od komunizmu do kapitalizmu. Po pierwsze,
istnienie tych podstawowych czynników wzrostu zostało odkryte dopiero w ostatnich latach;
po drugie, członkowie wielomilionowego elektoratu w Polsce (a w dużej mierze również w
USA) nie są zorganizowani i wykazują się nieświadomością i niewiedzą odnośnie korzyści
związanych z tą zmianą. O ile łatwo jest dostrzec konkretne korzyści członkom małej grupy
grabieżczej, o tyle członek milionowego elektoratu otrzymuje jedynie milionową część
nagrody, co może nie być warte dużego zaangażowania i ryzyka narażenia na szwank jego
pozycji, jeśli będzie się domagał zmiany politycznej.
Jednakże ta zmiana jest niezbędna, ponieważ alternatywą jest ciągłe trwanie autokratycznej,
sklerotycznej ekonomii, rządzonej przez podrzędnych rabusiów. Można różnie nazywać
byłych komunistów rządzących dziś Polską, ale mają oni ten sam cel co reżim Stalina –
maksimum podatków od ludzi i przedsiębiorstw i okazjonalna jałmużna dla grup
mniejszościowych, żeby zgasić ogień niezadowolenia. Wracając do chorej ekonomii, ręcznie
kierowanej przez chciwych autokratów - postkomunistyczni politycy i biurokraci nigdy nie
byli zdolni do wykazania się większą wyobraźnią. Tym bardziej nie powinniśmy pozwalać
żeby, jak w innych krajach autokratycznych, ich dzieci zostały następcami tej chciwej i
nędznej siły politycznej.
Kiedyś z wielką zazdrością oglądałem w telewizji godzinny reportaż o pokojowej zmianie
władzy w Serbii, kładącej koniec reżimowi postkomunisty Slobodana Milosevicia. Jednego
dnia ludzie spontanicznie poszli do Serbskiego Parlamentu, którego budynek był chroniony
przez szczelny kordon uzbrojonych policjantów. Policyjni ochroniarze wyglądali groźnie i
poważnie, gotowi bronić budynku z brutalną siłą. Ale ludzie nadchodzili i kiedy przybył ich
pierwszy milion policja zdecydowała się opuścić budynek i spokojnie odeszła. Policja nie
wiedziała, że następny milion Serbów był już w drodze do Parlamentu, więc ich decyzja o
opuszczeniu budynku była słuszna. Ludzie pokazali, że mają siłę. Serbia zyskała szansę na
demokrację i stworzenie nowych warunków rozwoju swojego kraju.
To jest także potrzebne w Polsce – cichy marsz miliona Polaków na polski Parlament tylko po
to, żeby zmienić jedno złe słowo w polskiej Konstytucji: wybory muszą być
BEZPOŚREDNIE a nie PROPORCJONALNE. Tak jak w Kanadzie, Anglii, we Włoszech i w
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USA. To odsunie od władzy mafiozów z drapieżnych postkomunistycznych partii
politycznych, razem z ich autokratyczną mentalnością. To pozwoli na wybór reprezentantów
naprawdę odpowiedzialnych przed ludźmi za swoje miejsca w Sejmie i w Senacie. To da
nowemu rządowi autorytet i szacunek, aby utrzymywać praworządność, gwarantować prawa
jednostki, i bronić nas przed drapieżnymi praktykami grup mniejszościowych. To pozwoli
mojej Ojczyźnie zacząć nowe życie.
To jest to czego naprawdę życzę z okazji Świąt Bożego Narodzenia mojemu biednemu i
uciskanemu krajowi, w którym się urodziłem i który wciąż tak bardzo kocham.
Ten tekst nie byłby kompletny bez mojego szczerego podziękowania i wyrazów uznania dla
osoby niedawno zmarłego amerykańskiego ekonomisty Prof. Mancura Olsona (1932-1998),
którego ostatnia książka pt. ”Władza i dobrobyt – bez komunistycznej i kapitalistycznej
dyktatury” pogłębiła moje przekonanie, że Polska może być silna i wolna. Inne jego znane
książki to: „Wzrost i upadek narodów” i „Logika wspólnych działań”.
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