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Lata 1945-47. Komuniści otrzymali z rąk Stalina władzę nad Polską, ale nie czują 

się jeszcze zupełnymi panami sytuacji – nie potrafią zwalczyć  niepodległościowego 

podziemia i muszą zabiegać  o dyplomatyczne uznanie Zachodu. Aby wzmocnić  swą 

pozycję, reż im ucieka się do podstępu. Strategiczne plany polityczne komunistów 

przewidują eliminację wszystkich niezależnych sił społecznych. Doraźnie jednak 

stosunek do przeciwników ulega zróżnicowaniu: jednym przyznaje się miano „sił 

demokratycznych”, a innych nadal piętnuje się jako rzekomych „faszystów”, „reakcję” 

itd. Pierwszym oferuje się rozmowy, drugich bezlitośnie tępi. 

 Były premier emigracyjnego rządu RP, Stanisław Mikołajczyk2, zostaje 

zaproszony do udziału w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej, mającym 

powstać  z przekształcenia dotychczasowego rządu komunistycznego w Warszawie. W 

tym samym czasie przed sowieckim sądem w Moskwie staje szesnastu porwanych 

przez NKWD przywódców Polski Podziemnej. Nie zraża to jednak Mikołajczyka do idei 

porozumienia z komunistami – w przekonaniu, że alternatywą jest pełna sowietyzacja 

Polski, wchodzi on w skład TRJN. Fakt ten automatycznie zapewnia gabinetowi 

dyplomatyczne uznanie mocarstw zachodnich. Komuniści triumfują – to oni przecież  

zajmują bądź  kontrolują wszystkie ważniejsze stanowiska rządowe. 

 Tysiące ludzi wychodzi z podziemia, licznie zasilając szeregi dopuszczonego do 

legalnej działalności Polskiego Stronnictwa Ludowego, które szybko staje się 

najpotężniejszą partią polityczną w kraju. To z kolei wygląda na wielki sukces 

Mikołajczyka. Niestety, niebawem przechodzi bolesne rozczarowanie. Komuniści 

dysponują atutem o niedającej się przecenić  wartości – mają monopol na kierowanie 

wojskiem i aparatem bezpieczeństwa. Wraz z przejściem większości sił 

antykomunistycznych do podziemnej walki z reż imem do jawnej działalności 

politycznej przebicie tego atutu staję się ostatecznie niemoż liwe. Walczący środkami 

politycznymi Mikołajczyk okazuje się bezsilny wobec materialnej przewagi przeciwnika 

i jego pozorny sukces szybko zamienia się w pasmo nieustannych klęsk i niepowodzeń.  

 Komuniści nie godzą się na legalizację dalszych partii opozycyjnych, odmawiając 

im miana „sił demokratycznych”, bądź  też  uzależniają rejestrację od spełnienia takich 
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warunków, że faktyczna działalność  opozycyjna staje się niemoż liwa (przypadek 

Stronnictwa Pracy). Ci, którzy nie chcą lub nie mogą wyjść  z podziemia, są nadal 

bezpardonowo zwalczani, z tym większą skutecznością, że wypada im teraz działać  w 

większym niż  poprzednio osamotnieniu; równolegle z tym komuniści posługują się 

zarzutem utrzymywania kontaktów z podziemiem jako wygodnym pretekstem do 

prześ ladowania również  jawnie działających działacz PSL. Wkrótce też  sytuacja w 

kraju zostaje w znacznym stopniu spacyfikowana, a jednocześnie Zachód coraz 

bardziej przyzwyczaja się do nowego układu sił na wschodzie Europy. 

 Do pełnego sukcesu brak komunistom jeszcze rzeczywistego bądź  pozornego 

zwycięstwa w „demokratycznych wyborach parlamentarnych”, które przewidziano w 

jałtańskiej umowie Wielkiej Trójki. Ale reż im zdążył już  na tyle się umocnić  i 

ustabilizować , że i z tym problemem sobie poradzi. Początkowo stronnictwo 

Mikołajczyka otrzymuje propozycję utworzenia wspólnego bloku wyborczego z PPR i 

jej politycznymi satelitami; mandaty miałyby zostać  podzielone w proporcji: 20% dla 

PSL, 10% dla Stronnictwa Pracy, reszta dla komunistów i stronnictw 

prokomunistycznych. Na tak wielkie ustępstwo Mikołajczyk już  się nie godzi, świadom, 

że za sobą poparcie większości społeczeństwa. Żąda 75% mandatów dla 

„przedstawicieli wsi”, a ponieważ  na to z kolei nie zgadzają się komuniści, staje do 

otwartej walki wyborczej. Decyzja ta opóźnia o szereg miesięcy ostateczny triumf PPR, 

ale już  nie jest w stanie mu zapobiec. Komuniści odwlekają wybory i wykorzystując 

swój policyjno-militarny monopol, dopełniają dzieła pacyfikacji kraju. Poddają PSL 

zmasowanemu terrorowi (100 tysięcy aresztowanych przed samymi wyborami) i w 

końcu bezceremonialnie fałszują wyniki wyborów do Sejmu Ustawodawczego, co 

Zachód przyjmuje już  bez ostrzejszych protestów. 

 W kilka miesięcy później Mikołajczykowi pozostaje już  tylko ucieczka z kraju. 

Jego Stronnictwo faktycznie przestaje istnieć , zdezorganizowane przez terrorystyczne 

działania UB i przez masowy odpływ członków, którzy stracili wiarę w sens 

kontynuowania dotychczasowej działalności (późniejsze zjednoczenie z 

prokomunistycznymi stronnictwami ludowymi będzie już  tylko propagandową fikcją). 

 Rok 1989. Nowe dekoracje i nowi aktorzy, ale scenariusz wyraźnie znajomy. 

Komuniści rządzą jeszcze w kraju, ale byt reż imu jest w najwyższym stopniu zagrożony. 

Mimo kilkuletnich wysiłków nie udało się zniszczyć  podziemia, wyprowadzić  

gospodarki z kryzysu, ani też  uzyskać  upragnionej pomocy z Zachodu. 

Bezprecedensowo niska frekwencja przy ostatnich wyborach do rad narodowych, a 

zwłaszcza przy ostatnim referendum w sprawie „reformy gospodarczej”, pozbawiła 

komunistów nawet pozorów społecznego mandatu do sprawowania władzy a tym 

samym i resztek politycznej wiarygodności w oczach świata. Grozi nowa eksplozja 

społeczne o skali nieporównywalnie większej niż  kiedykolwiek przedtem w historii 

PRL. Niezdolny do samodzielnego opanowania sytuacji reż im decyduje się na podjęcie 

nowego wielkiego manewru politycznego. Stosunek do przeciwników politycznych 



	 	 	
znów ulega zróżnicowaniu: jednych kwalifikuje się jako „opozycję konstruktywną” i 

zaprasza do rozmów, resztę nadal nęka Służba Bezpieczeństwa, kierowana przez tego 

samego generała, który zorganizował spotkanie przy „okrągłym stole”. 

 Tematy rozmów z „konstruktywną opozycją” są różne, ale ich bezpośredni cel 

jest jeden – przeprowadzenie „niekonfrontacyjnych wyborów” do Sejmu PRL. Owa 

„niekonfrontacyjność” polegać  ma na prawnym zagwarantowaniu komunistom 

politycznej hegemonii w przyszłym parlamencie. Łączy się z tym projekt zasadniczej 

reorganizacji naczelnych organów państwa, polegającej na utworzeniu drugiej izby 

parlamentu oraz powołaniu wyposażonego w „szerokie uprawnienia wykonawcze” 

urzędu Prezydenta. Wraz z proponowanymi przez rządzących nowymi zasadami 

ordynacji wyborczej projekt ten stanowi typowy przykład radykalnych zmian 

zmierzających do tego, aby w gruncie rzeczy… nic nie uległo zmianie. Struktury i tryb 

wyłaniania obu izb Sejmu zostały tak pomyś lane, aby komuniści wraz z ich 

najściś lejszymi satelitami politycznymi mieli z góry zapewnioną większość  

wystarczającą do przeprowadzenia projektu każdej ustawy, a także do wyboru na 

stanowisko prezydenckie (nietrudno się domyś leć , że kandydatem tym będzie od 

dawna przymierzający się do ram jednoosobowej głowy państwa – Jaruzelski). 

 W zamian za wyrażenie przez stronę solidarnościowo-opozycyjną aprobaty dla 

idei „niekonfrontacyjnych wyborów”, reż im oferuje legalizację „Solidarności” oraz 

dopuszczenie opozycjonistów do ubiegania się o pewną liczbę mandatów 

parlamentarnych. Możemy zatem nabyć  prawo jawnej działalności jako niezależny 

ruch społeczny, ale musimy za to zapłacić  pomocą w oszukańczej próbie legitymizacji 

komunistycznych władz, które same nie byłyby w stanie zapewnić  sobie odpowiednio 

wysokiej frekwencji wyborczej. „Solidarność” i opozycja polityczna mają poprzeć  

chwiejący się reż im swoim autorytetem i pomóc mu w odzyskaniu politycznej 

wiarygodności na Zachodzie, by mógł on tam skutecznie zabiegać  o nowe pożyczki i 

kredyty. Komuniści liczą także na to, że dzięki taktycznemu porozumieniu z 

„konstruktywną opozycją” uda się rozładować  wybuchowe nastroje w społeczeństwie i 

zażegnać  groźbę nowej, masowej rewolty. 

 Oferta odblokowania – na omówionych powyżej warunkach – moż liwości 

jawnego działania niezależnego ruchu społecznego zmierza ponadto do wewnętrznego 

rozbicia i osłabienia podziemia, którego władze PRL nie potrafiły dotąd pokonać  na 

drodze policyjnych represji (10 marca br. w wywiadzie dla TV Urban wprost 

oświadczył, że jednym z celów obrad przy „okrągłym stole” jest likwidacja działającego 

poza kontrolą władz „drugiego obiegu” wydawniczego). 

 Proponując „konstruktywnej opozycji” symboliczny udział w sprawowaniu 

władzy na prawach o niczym naprawdę nie stanowiącej mniejszości, komuniści pragną 

jednocześnie zachować  niepodzielną kontrolę nad najważniejszymi instrumentami 

rządzenia – wojskiem i policją. Sprawa politycznej dyspozycyjności sił zbrojnych i 

aparatu bezpieczeństwa w ogóle nie znalazła się w bogatym skądinąd programie obrad 



	 	 	
„okrągłego stołu”; dotychczasowy komunistyczny monopol w tej dziedzinie traktowany 

jest jako rzecz absolutnie bezdyskusyjna. Mamy nadal pozostawać  na łasce i niełasce 

czerwonych generałów, którzy w dowolnie obranym przez siebie momencie mogą 

urządzić  nam kolejną „normalizację” w stylu 13 grudnia 1981 r.3  

Istnieje szeroko rozpowszechniony pogląd, wedle którego komuniści są 

niezrównanymi mistrzami politycznej strategii i taktyki. Coś  w tym na pewno jest, ale 

wydaje się, że w szczególnym przypadku naszych rodzimych komunistów pogląd ten 

ma zastosowanie bardziej w odniesieniu do przeszłości, i to dość  odległej, niż  w 

odniesieniu do dnia dzisiejszego. W ciągu ostatnich kilku lat reż im Jaruzelskiego 

popełnił tyle oczywistych błędów (np. niefortunne wystąpienie Rakowskiego4 w 

Stoczni Gdańskiej w 1983 r., ostatnie referendum, czy też  liczne irytujące opinię 

publiczną wypowiedzi Urbana), że naprawdę trudno jest uwierzyć  w kunszt taktyczny 

jego przedstawicieli. Polityczna inwencja komunistów najwyraźniej się wyczerpała. W 

obliczu groźnie komplikującej się sytuacji społecznej władze PRL albo gubią się w 

chaosie doraźnie podejmowanych nieprzemyś lanych do końca i wzajemnie niespójnych 

inicjatyw, albo działają w sposób skrajnie rutynowy, mechanicznie powielając stare 

rozwiązania, które niegdyś  dobrze zdały egzamin, ale dziś , w zmienionych warunkach, 

wcale nie musza okazać  się skuteczne. 

Dobrą tego ilustracją jest obecne przedsięwzięcie „okrągłostołowe”. Rakowski i 

Kiszczak5 nie wymyś lili niczego oryginalnego, lecz tylko podjęli próbę powtórzenia 

politycznego manewru, który „utrwalił władzę ludową” w latach 1945-47. 

„Solidarność” i wspierające politykę Wałęsy ugrupowania opozycyjne mają spełnić  rolę 

drugiego PSL. Tak jak w latach czterdziestych, tak i dziś , taktyczne porozumienie z 

wybraną częścią opozycji służyć  ma do odprowadzania nadmiaru pary z polskiego 

kotła; ma to być  sposób na „rozładowanie” podziemia, na wewnętrzne rozbicie 

środowisk opozycyjnych i odwiedzenie większości z nich od coraz popularniejszych w 

ostatnim czasie idei niepodległościowych, a także na wzmocnienie międzynarodowej 

pozycji reż imu i stworzenie pozorów jego społecznej reprezentatywności. Można się 

tylko domyś lać , ale bez ryzyka popełnienia poważniejszego błędu, że – podobnie jak w 

czasach Mikołajczyka – jest to także sposób na stopniowe przygotowanie 

dogodniejszych warunków do ponownego podjęcia zawieszonej dziś  przejściowo 

totalnej rozprawy z opozycją. 

To, że obecny reż imowo-opozycyjny „konkubinat” ma w założeniu komunistów 

zakończyć  się nie lepiej niż  wcześniejszy o czterdzieści lat flirt z Mikołajczykiem, 

można traktować  jako stuprocentowy pewnik. Gdy w końcu reż im odzyska poczucie 

																																																													
3 Nawiązanie do daty wprowadzenia stanu wojennego. 
4 Mieczysław Rakowski (1926–2008) – dziennikarz, polityk komunistyczny, premier PRL w latach 1988–
1989, ostatni I sekretarz KC PZPR. 
5 Czesław Kiszczak (1925–2015) – działacz komunistyczny, generał, minister spraw wewnętrznych PRL 
w latach 1981–1989, współodpowiedzialny za wprowadzenie stanu wojennego. 



	 	 	
siły i bezpieczeństwa, „rozwód” z Wałęsą stanie się nieunikniony. Za czynione dziś  

przez władze PRL ustępstwa przyjdzie nam wówczas zapłacić  z ogromną nawiązką.  

Tak to wygląda od strony nietrudnych do rozszyfrowania politycznych planów 

reż imu. Czy jednak plany te mają faktycznie szansę realizacji? 

No cóż  mechaniczne powielanie starych schematów nie jest najlepszym 

sposobem na osiągnięcie politycznego sukcesu. Jeś li tylko druga strona umie korzystać  

z doświadczeń przeszłości, podobny brak oryginalności może się dla reż imu okazać  

zgubny w skutkach. 

Niestety, zasiadający przy „okrągłym stole” przedstawiciele „konstruktywnej 

opozycji” sprawiają wrażenie ludzi dotkniętych zupełną amnezją historyczną. 

Tym co przede wszystkim łączy dzisiejszą „konstruktywną opozycję” z 

przywódca PSL jest wspólne przekonanie, iż  można pogodzić  polityczną zależność  

Polski od ZSRR z postulatem ustanowienia w naszym kraju trwałego systemu 

demokratycznego (znana kuroniowska koncepcja „finlandyzacji”). Ugodowa postawa 

Mikołajczyka oparta była na przekonaniu, że uda mu się zastąpić  komunistów w roli 

gwaranta politycznej lojalności kraju wobec Kremla. Identyczny pogląd wyznają stojący 

u boku Wałęsy lewicowi działacze ze środowiska KSS „KOR”, głoszący od dawna ideę 

przejęcia przez opozycję roli gwaranta „strategicznych interesów ZSRR” na terenie 

Polski. 

 Już  sama owa tożsamość  strategicznych wizji politycznych Mikołajczyka i 

współczesnej „opozycji konstruktywnej” jest zjawiskiem co najmniej absurdalnym i nie 

wróżącym nic dobrego. Można jeszcze zrozumieć , że komuniści, z braku lepszych 

pomysłów, próbują dziś  powtórzyć  polityczny manewr sprzed blisko pół wieku – w 

końcu był to w swoim czasie manewr zwycięski. Dlaczego jednak strona opozycyjna 

usiłuje na nowo prowadzić  politykę, która wówczas zakończyła się druzgoczącą klęską 

– tego już  pojąć  nie sposób. Okoliczność , że Stalina zastąpił Gorbaczow6, nie stanowi tu 

żadnego usprawiedliwienia, ponieważ  „strategiczne interesy ZSRR” na terenie Polski 

nie uległy wcale istotniejszym zmianom. Tak jak w latach 1945-47, tak i dzisiaj nie ma 

żadnego powodu, dla którego Moskwa miałaby bardziej wierzyć  w polityczną lojalność  

polskiej opozycji niż  polskojęzycznych Sowietów spod znaku PPR/PZPR. Nie zmienią 

tego faktu nawet podejmowane przez ludzi w rodzaju Wałęsy7 czy Michnika8 

upokarzające próby wkupienia się w łaski Kremla poprzez robienie politycznej reklamy 

obecnemu szefowi KPZR. Moskwa może z zadowoleniem przyjmować  tego typu 

wiernopoddańcze umizgi, ale jak długo będzie jeszcze władna stanowić  cokolwiek w 

sprawach polskich, tak długo – wzorem Stalina – będzie odsyłać  opozycyjnych 

																																																													
6 Michaił Gorbaczow (ur. 1931) – sowiecki polityk komunistyczny, ostatni sekretarz generalny KPZR w 
latach 1985–1991, pierwszy i jedyny prezydent ZSRR w latach 1990–1991. 
7 Lech Wałęsa (ur. 1943) – elektryk i działacz polityczny, współpracownik WZZ, przewodniczący NSZZ” 
Solidarnoś ć  1980–1981, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. W latach 1990–1995 prezydent Polski. 
8 Adam Michnik (ur. 1946) – polski historyk i publicysta. Działacz opozycji demokratycznej w PRL, 
członek KOR, współpracownik pism drugiego obiegu, więzień polityczny w PRL. 



	 	 	
ugodowców do rozmów z komunistycznym rządem w Warszawie. Zabiegające o rolę 

gwaranta „strategicznych interesów ZSRR” środowiska opozycyjne mają szansę 

znaleźć  się co najwyżej w żałosnej roli współgwaranta stabilności dotychczas 

istniejącego czerwonego reż imu. Tak stało się w roku 1945 i tak dzieje się obecnie przy 

„okrągłym stole”. 

 To, że komuniści mogli ostatecznie rozprawić  się z Mikołajczykiem, wynikało 

przede wszystkim z faktu, iż  mieli oni w swoich rękach wojsko i aparat bezpieczeństwa. 

Na podobnej zasadzie dokonała się sowietyzacja również  innych krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej. Wszędzie już  na wstępie, dzięki protekcji Kremla, komuniści 

zatroszczyli się o zapewnienie sobie militarno-policyjnego monopolu i wszędzie 

posiadanie tego monopolu okazało się dostatecznym warunkiem do stopniowego 

zagarnięcia całej władzy państwowej. 

 Dobrą tego ilustracją stanowią zdecydowanie zbyt mało u znane mechanizmy 

sowietyzacji Węgier. W 1945 r. Węgierska Partia Komunistyczna przegrała wybory 

parlamentarne (17,1% głosów) i musiała pogodzić  się z objęciem przywództwa w 

rządzie przez jej politycznych przeciwników. Mając w ręku aparat bezpieczeństwa, 

komuniści mogli jednak w późniejszym czasie bez przeszkód sterroryzować  formalnie 

rządzącą większość  oraz inne, konkurencyjne siły polityczne i wymuszać  korzystne dla 

siebie zmiany personalne w rządzie i parlamencie (groźbą aresztowań pozbyto się z 

kraju nawet premiera i przewodniczącego parlamentu). W efekcie przed upływem 

trzech lat cała władza była już  w rękach WPK (przykład ten powinien dać  wiele do 

myś lenia wszystkim tym, którzy entuzjazmują się moż liwością wejścia opozycji w skład 

zreformowanego Sejmu PRL). 

 Trudno znaleźć  powód, dla którego kontrola nad wojskiem i policją nie miałaby 

być  również  w przyszłości w analogiczny sposób wykorzystywana przez komunistów. 

Monopol na kierowanie wojskiem i policją nie jest zatem – wbrew poglądowi 

głoszonemu od dawna np. przez Jacka Kuronia – czymś , co moglibyśmy 

wspaniałomyś lnie pozostawić  komunistom, biorąc sobie całą resztę, ale czymś  co 

należy odebrać  reż imowi w pierwszej kolejności, jeżeli pozostałe zdobycze 

społeczeństwa nie mają być  tylko przejściowe. Trwały kompromis moż liwy jest tylko w 

warunkach względnej równowagi sił pomiędzy układającymi się stronami, a jakaż  

równowaga sił może istnieć  między partnerami, z których jeden uzbrojony jest po zęby, 

a drugi – choćby nawet wielokrotnie liczniejszy – nie ma na swoją obronę nic poza 

papierowymi umowami i deklaracjami? Już  od czasów Monteskiusza wiadomo, że 

„wszelki człowiek, który posiada władzę, skłonny jest jej nadużyć ; posuwa się tak 

daleko, aż  napotka granicę”. Gdzież  jest granica, która powstrzymałaby komunistów 

przed ponownym nadużyciem pozostawionego im policyjno-wojskowego monopolu? 

 Jak widać  z dotychczasowego przebiegu obrad przy „okrągłym stole”, obciążeni 

przedstawionym powyżej w skrócie balastem złudzeń i politycznego chciejstwa 

„konstruktywni opozycjoniści” doskonale wpisali się w wyznaczoną im przez 



	 	 	
komunistów rolę i faktycznie mają wszelkie dane po temu, by pójść  w ś lad 

Mikołajczyka. Wyreżyserowana przez Kiszczaka wielka gra w historycznych 

kostiumach z lat czterdziestych toczy się ściś le wedle oczekiwań reż imu. 

„Konstruktywna opozycja” z góry przystała na to, by główne dźwignie władzy 

pozostały w rękach komunistów. Jeżeli chodzi o kluczową sprawę dyspozycyjności sił 

zbrojnych i aparatu bezpieczeństwa, to nawet nie zgłoszono zamiaru jej dyskutowania. 

Władzom PRL udało się wykorzystać  „okrągłostołowy” manewr dla posiania zamętu i 

konfliktów w środowiskach opozycyjnych. Można też  mówić  o wyraźnym wzroście 

politycznych akcji reż imu za granicą. Wizja powtórzenia się sytuacji z roku 1945 staje 

się zatem coraz bardziej realna. 

 Co gorsza, współczesna „opozycja konstruktywna” popełnia nawet takie błędy, 

których w swoim czasie zdołał ustrzec się Mikołajczyk. Ten ostatni odrzucił 

komunistyczną ofertę wyborczą, wedle której opozycja miałaby z góry zadowolić  się 

rolą parlamentarnej mniejszości. Solidarnościowo-opozycyjna reprezentacja przy 

„okrągłym stole” analogiczną ofertę już  zasadniczo zaakceptowała. 

 Nie jedyny to zresztą powód, dla którego stawianie Wałęsy i jego doradców na 

równi z opozycyjnym przywódcą z lat 1945–47 byłoby krzywdzące dla tego ostatniego. 

Mikołajczyk nie dysponował praktycznie żadnymi doświadczeniami historycznymi, na 

których mógłby oprzeć  się w swojej politycznej rozgrywce z komunistami. Zawsze 

można powiedzieć , że błądził, ponieważ  musiał improwizować . Naszym obecnym 

ugodowcom doświadczeń nie brakuje – mają na czym się uczyć . Niestety, uczyć  się nie 

chcą. 

 Wiadomo, że gwałtowne wybuchy społecznego niezadowolenia powtarzają się 

w PRL z okresem mniej-więcej dziesięcioletnim, zgodnie z rytmem zachodzących w 

społeczeństwie zmian pokoleniowych – buntuje się zawsze ta generacja, która nie 

zdążyła jeszcze zaznać  goryczy porażki. Niebawem minie właśnie dziesięć  lat od 

Sierpnia 1980 r. Należy zatem liczyć  się z moż liwością nowej masowej rewolty z 

dominującym udziałem „pogrudniowej” młodzieży (wyraźną tego zapowiedzią były 

ubiegłoroczne strajki, w których nie przypadkiem uczestniczyli głównie młodzi 

robotnicy). 

 Wszystko to oznacza, że jeżeli w 1945 r. wisiała nad Polską przede wszystkim 

groźba sowietyzacji, to dziś  stoi przed nami realna moż liwość  ostatecznego obalenia 

komunizmu i odzyskania niepodległości. Czterdzieści cztery lata temu należało myś leć  

nad tym, jak ratować  się przed nadciągającą katastrofą, dziś  – jak najszybciej i 

najpełniej zwyciężyć . 

Niestety, otwierające się przed nami historyczna szansa odbudowy 

niepodległego i demokratycznego państwa polskiego może zostać  zaprzepaszczona, 

jeżeli władzom PRL uda się pomyś lnie doprowadzić  do końca rozpoczętą przy 

„okrągłym stole” grę polityczną. Taktyczne porozumienie z „konstruktywną opozycją” 

może pozwolić  komunistom na spokojne przeczekanie krytycznego okresu wchodzenia 



	 	 	
w życie „pogrudniowej” młodzieży i na materialne wzmocnienie reż imu dzięki 

finansowej pomocy Zachodu.  Wtedy zaś  – powtórzmy to raz jeszcze – należy 

spodziewać  się najgorszego. Gdy tylko obecne wybuchowe nastroje społeczne 

przygasną, gdy radykalnie nastawiona młodzież  rozczaruje się i znuży nieprzynoszącą 

widocznych efektów działalnością w koncesjonowanych przez reż im związkach i 

stowarzyszeniach, może przyjść  czas na wprowadzenie do akcji kontrolowanych przez 

komunistów sił wojskowych i policyjnych. Zasiadający w zreformowanym Sejmie PRL 

opozycjoniści będą z pewnością ostro protestować , ale wątpliwe, by zdziałali oni więcej 

niż  ci posłowie, którzy w swoim czasie protestowali przeciwko wprowadzeniu stanu 

wojennego. Nie pozostaje nam wówczas nic innego jak czekać  następnych dziesięć  lat 

na kolejną pokoleniową zmianę warty w społeczeństwie i kolejny wielki wybuch 

społecznego niezadowolenia. Któż  jednak może dziś  przewidzieć , czy po owym czasie 

sytuacja międzynarodowa będzie dla nas nadal tak korzystna jak obecnie? Być  może na 

podjęcie rozstrzygającej walki z reż imem wypadnie nam czekać  jeszcze dłużej. 

Jeżeli chcemy uchronić  niezależny ruch społeczny przed katastrofą, ku której 

prowadzą go niektórzy krótkowzrocznie nastawieni działacze, już  dziś  należy rzucić  

hasło powszechnego bojkotu przygotowywanych przy „okrągłym stole” 

pseudodemokratycznych wyborów do Sejmu. Postulat moż liwie najszybszego 

przeprowadzenia autentycznych wolnych i demokratycznych wyborów 

parlamentarnych musi być  traktowany jako opozycyjny postulat-minimum, od którego 

nie wolno odstępować . Nie szkodzi, że na razie komuniści nie chcą tego postulatu 

zaakceptować . Czas pracuje dzisiaj na korzyść  społeczeństwa, a nie reż imu. 

Przetrwaliśmy siedem lat w podziemnej walce z komunizmem, możemy przetrwać  

jeszcze rok czy dwa. Reż imu na to nie stać  i możemy być  pewni, że jeżeli niska 

frekwencja przy „niekonfrontacyjnych wyborach” do Sejmu dowiedzie fiaska jego 

obecnej polityki, to w niedługim czasie okaże on gotowość  do ustępstw o wiele 

większych niż  obecnie. 

 Niezależnie od tego, co sądzimy o polityce Wałęsy, powinniśmy życzyć  

powodzenia wszystkim tym, którzy przystępują dziś  do odtwarzania jawnie 

funkcjonujących  struktur „Solidarności”, NZS itp. Nie możemy jednak dać  się zbytnio 

ponieść  nastrojom chwili i – jak w 1980 r. – związać  wszystkich swoich nadziei z 

działalnością, tak łatwych do późniejszego rozbicia przez reż im, koncesjonowanych 

organizacji społecznych. Musimy pamiętać , że w konfrontacji z wyposażonymi w 

policyjno-militarny monopol komunistami, istnienie silnego podziemia jest naszym 

koronnym atutem politycznym. Im więcej nas pozostanie nadal w konspiracji – tym 

lepiej. 

 Oczywiście nie należałoby z góry odrzucać  samej idei rozmów między opozycją 

a władzami PRL. Jeżeli chcemy, by przejście od totalizmu do demokracji dokonało się w 

sposób pokojowy i bezkrwawy, rozmowy takie będą nieuniknione. Ich tematem musi 

być  jednak sposób przejęcia władzy przez demokratyczne przedstawicielstwa 



	 	 	
społeczne, a nie sposób ratowania komunizmu przed w pełni zasłużonym 

unicestwieniem. Nie możemy też  godzić  się na żaden pozorny kompromis, który 

pozostawiałby komunistom moż liwość  ponownego chwycenia społeczeństwa za 

gardło. Bez zniesienia komunistycznego monopolu na kierowanie wojskiem i policją nie 

warto w ogóle siadać  do stołu. Dlatego też  wstępem do ewentualnych przyszłych 

negocjacji musi być  rozwiązanie Służby Bezpieczeństwa i Głównego Zarządu 

Politycznego Wojska Polskiego oraz wprowadzenie zakazu działalności jakichkolwiek 

partii politycznych, a szczególnie PZPR, w szeregach sił zbrojnych i w aparacie 

policyjnym. Dopiero po spełnieniu tych warunków będzie sens dyskutować  takie 

sprawy jak np. struktura przyszłego parlamentu czy zasady ordynacji wyborczej. 

Przez ponad czterdzieści lat kręciliśmy się w błędnym kole, wyznaczanym przez 

kolejne okresy społecznego buntu, wymuszonej przez bunt przejściowej liberalizacji i 

późniejszej komunistycznej „normalizacji”. Czas z tym skończyć . Pozostawmy grę w 

historycznych kostiumach naszemu przeciwnikowi i pomyś lmy na serio o przyszłości. 

 


