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Z obszernej pracy oddanej nam przez Lecha Bądkowskiego do dyspozycji, a napisanej jak 
stwierdza Autor, „głównie z myś lą o ludziach młodych i ideowych”, publikujemy część  drugą. 
Za zgodą Autora dokonaliśmy w tekście skrótów. Miejsca skreś leń zaznaczono 
wielokropkami – Redakcja. 

(…) Naród polski nie może poprzestawać  na opozycji wobec istniejącej władzy, 

na odrzucaniu jej, na tęsknotach do pozbycia się obcej dominacji. Program negatywny, 

stosunkowo najłatwiejszy do programowania i do powszechnego przyjęcia, staje się 

wręcz niebezpieczny i dla całego narodu, i dla jednostkowego obywatela – gdybyśmy 

na takim programie poprzestawali. Wszystkim nam razem potrzebne, raczej niezbędne, 

stało się wypracowanie programu pozytywnego: jakie stawiamy sobie cele, jak możemy 

dążyć  do ich realizacji, co pojedynczo każdy z nas może i powinien robić , jak się 

zachowywać  w konkretnych wypadkach i w całym postępowaniu. (…) 

W istocie społeczeństwu polskiemu potrzeba dwóch programów. Pierwszy 

nazwałbym głównym, zasadniczym, a można go okreś lić  również  jako deklarację celów. 

Chodzi tu więc o kierunek dążeń, które – przyjmując obecny stan światowych układów 

politycznych jako stosunkowo stabilny – będą mogły być  zrealizowane dopiero po 

dłuższym czasie i pod warunkiem, że społeczeństwu starczy wytrwałości, oraz że 

pożądani partnerzy będą skłonni do współdziałania w ich własnym i we wspólnym 

interesie. 

Drugi program byłby natychmiastowy, do wdrażania od zaraz, co zresztą w 

znacznym stopniu stanowić  będzie raczej kontynuację, porządkowanie i poszerzanie 

działań już  podjętych przez najbardziej świadome i czynne jednostki oraz środki 

istniejące w społeczeństwie. Innymi słowy starałby się on odpowiadać  na pytanie: co 

należy robić  teraz? (…) 

   PROGRAM ZASADNICZY 

A. Suwerenność . W wyniku II wojny światowej Polska utraciła suwerenność  

państwową i tym samym niezależność  polityczną na rzecz głównego zwycięzcy i 

zyskobiorcy , Związku Radzieckiego, kontynuatora jednej z trzech potęg zaborczych z 

drugiej połowy XVIII wieku, które dokonały rozbiorów i zniszczenia państwa polskiego. 

Obecne uzależnienie Polski od sąsiedniego mocarstwa nie jest dokładnym 

powtórzeniem tamtego aktu gwałtu nie tylko dlatego, że wtedy odpowiedzialność  i łup 

																																																													
1 Lech Bądkowski (1920–1984) – pisarz, dziennikarz i tłumacz, członek i rzecznik prezydium 
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980. 



	 	 	
brały trzy potęgi, a teraz jedna. Z powodu ogólnych zmian w świecie i rozmiarów 

zdobyczy – teraz bowiem chodziło o całą Europę Środkową po Łabę i przeszło połowę 

Bałkanów – Sowiety wolały nie dokonywać  aneksji bezpośredniej, jak półtora wieku 

wstecz, chociaż  uznały to za moż liwe w odniesieniu do Litwy, Łotwy, Estonii i Mołdawii 

i fragmentów Finlandii. Wybrały inny sposób, mianowicie ścisłą wasalizację, 

przekształcenie zajętych w wojnie z Niemcami państw w kraje satelitarne. 

Odmienność  sposobu ujarzmienia ma dla nas dobre i złe strony. Zachowanie 

pozorów państwa suwerennego przynosi poważne korzyści, które należy w pełni 

wyzyskać . Tak na przykład granice państwowe uniemoż liwiają kolonizację etniczną 

kraju, jak to się stało i nadal się dzieje na obszarach narodowych nierosyjskich w 

Związku Radzieckim. Forsuje się tam nawet (za granicą również ) pojęcie „narodu 

radzieckiego” w miejsce do niedawna jeszcze występujących „narodów radzieckich”. 

Formuła „naród radziecki” jest oczywistym nonsensem, ale pełni ważną funkcję, 

mianowicie służy przyśpieszonemu wynaradawianiu nie-Rosjan. Szczęś liwie więc nie 

weszliśmy w skład tego „narodu”. Nie musimy się też  poddawać  tak prymitywnemu 

indoktrynowaniu przez władzę, jak dzieje się to tam. Mamy niezrównanie szersze 

kontakty ze światem. 

Ale Związek Radziecki nie poprzestaje na uzależnieniu politycznym krajów 

satelitarnych. Rozszerza dominację na płaszczyznę ustrojową, „ideologiczną”, 

gospodarczą i kulturową, wnika nawet – co przy zamiarach całkowitego 

podporządkowania wasali jest zupełnie logiczne – w dziedzinę oświaty. Polak (Czech, 

Słowak itd.) powinien nie tylko mówić  i zewnętrznie zachowywać  się jak wzorcowy 

obywatel radziecki, lecz również  myś leć  i odczuwać  jak wzorzec, zatem lepiej, żeby nie 

wiedział więcej i inaczej niż  tamten. Osiągnięcie tego ideału jest z wielu względów 

bardzo trudne, na szczęście, i zapewne w ogóle niemoż liwe, ale władza panująca w 

Związku Radzieckim nie szczędzi starań i nacisków, aby do niego się zbliżać ; zapewne 

roi, że czasem go osiągnie. 

Odzyskanie niezależności politycznej jest pierwszym i naczelnym zadaniem 

programu zasadniczego. 

Stawiając je, trzeba zdawać  sobie sprawę z realiów współczesnego świata. Pełna 

suwerenność  państwowa stanowi obecnie przywilej niewielu państw. W znakomitej 

większości wypadków mamy do czynienia z suwerennością warunkowaną, przy czym 

stopień swobody postępowania w polityce zewnętrznej, a także (chociaż  zazwyczaj w 

mniejszym stopniu) wewnętrznej waha się w granicach od bliskiego pełnej 

suwerenności do bliskiego podporządkowania wielkiemu mocarstwu lub 

zorganizowanej grupie państw. Stopień ten ma jednak doniosłe znaczenie. Tak na 

przykład Francja, związana sojuszem z państwami zachodniej Europy i ze Stanami 

Zjednoczonymi, w roku 1966 wystąpiła ze struktury zintegrowanych wojsk Paktu 



	 	 	
Atlantyckiego2 i wyprosiła ze swego terytorium najwyższe władze tego ugrupowania, a 

jego bazy przejęła. Wydarzenie to spowodowało wstrząs polityczny oraz komplikacje 

organizacyjno-militarne dla sojuszu i również  poważne koszty, ale mowy nie było o 

jakichkolwiek represjach wobec Francji, która zresztą pozostała w politycznym 

przymierzu Zachodu, bo tego wymagają jej najistotniejsze interesy. Po drugiej stronie 

Europy próby częściowej emancypacji spod bezwzględnej hegemonii Związku 

Radzieckiego wpierw Węgier (1956), a potem Czechosłowacji (1968) zostały 

zdławione najazdem wojsk radzieckich. W 1956 r. Polacy z trudem zdołali powściągnąć  

wyzwoleńcze usiłowania o tyle, że uniknęli zbrojnej interwencji; wtedy zresztą 

przywódców radzieckich pohamowali przywódcy chińscy, zaniepokojeni radzieckim 

„socjalimperializmem”. 

W świecie przeważają prądy integracyjne, skupiające państwa w grupy 

gospodarcze i polityczne. Te dwie zasady zgrupowań, występujące łącznie, wywierają 

silny wpływ na inne dziedziny, niekoniecznie jednak muszą unifikować  uczestników 

pod każdym względem. Fakt, że na przykład między krajami Europejskiej Wspólnoty 

Gospodarczej praktycznie nie ma granic, czyli że są one łatwo przekraczalne i że 

moż liwe jest osiedlanie się oraz podejmowanie pracy w którymkolwiek z nich, popiera 

tworzenie się wspólnych wzorców kulturowych i obyczajowych dla całości obszaru 

Europy Zachodniej i częściowo Południowej, a tym samym powstawanie jakby 

„ponadnarodu”. Ale jednocześnie mnożą się i przybierają na sile prądy  krajowej 

tożsamości (do niedawna uważanej za regionalną), tam właśnie, na Zachodzie, 

najliczniejsze i najbardziej głośne – żeby przykładowo wymienić  tylko Szkotów, 

Walijczyków, Flamandów, Bretończyków, Basków, Katalończyków – które bronią się 

przed kulturową i narodową niwelacją. W sumie nie wchodzi w rachubę, przynajmniej 

w przewidywalnej przyszłości, wygotowanie w kotle czarownicy różnych narodów w 

jeden „naród europejski”. 

Problem współistnienia prądu integracyjnego i prądu tożsamości etnicznej jest o 

wiele bardziej złożony, a jego człony składowe znajdują się w ciągłym ruchu, co zresztą 

oznacza stałą cechę wszystkiego, co żyje. Wydaje się rzeczą najbardziej 

prawdopodobną, że prądy te, pozornie przeciwstawne i zwalczające się, będą nadal 

współistniały. (…) 

Stawiając więc postulat niezależności politycznej Polski rozumiemy go jako 

uwolnienie się od wszechogarniającego dyktatu Związku Radzieckiego. Oswobodzona 

Polska nie będzie jednak pozostawać  w niezależnym odosobnieniu. Wrócimy do tej 

sprawy. 

B. Ustrój.  W rozważaniach na temat przyszłej Polski, wolnej od rosyjsko-

sowieckiego władztwa, z reguły mało uwagi poświęca się jej ustrojowi, urządzeniu 

wewnętrznemu, zasadom, na jakich społeczeństwo miałoby się oprzeć  i funkcjonować . 

																																																													
2 NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) – sojusz wojskowy i polityczny zawarty w 1949. 
Jego celem była obrona przed atakiem ZSRR. Od 1952 oparta o amerykańską doktrynę odstraszania. 



	 	 	
W pewnej mierze dzieje się tak dlatego, że ludzie omawiający przyszłość  żyją przecież  

pod ciśnieniem teraźniejszości i wiedzą, iż  wszystko, co kiedyś  chcieliby zrobić , zależy 

przede wszystkim od zmian zewnątrzpolitycznych. Bez uniezależnienia politycznego 

Polski od Związku Radzieckiego nie może być  mowy o swobodnym wyborze modelu 

ustrojowego, toteż  zajmują się oni przede wszystkim kwestiami politycznymi w 

węższym znaczeniu, mianowicie światowym układem sił, zmianami w tym układzie, 

moż liwością i prawdopodobieństwem korzystnych dla nas przesunięć . 

Dziać  się tak może również  dlatego, że z przyczyn zewnętrznych, od nas 

niezależnych, w ciągu ostatnich paruset lat Polacy myś lą kategoriami dobra 

publicznego także musieli na pierwszym miejscu stawiać  odzyskanie lub utrzymanie 

suwerenności państwowej przed problematyką społeczną i postulowanych reform 

społecznych używali jako instrumentu politycznego. 

Solidaryzm społeczny, głoszony na obszarze zaboru pruskiego, nie był pułapką 

cynicznie nastawianą na warstwy upoś ledzone i wyzyskiwane, lecz koniecznością, jeś li 

naród miał uratować  swoje istnienie. Zapewne, umacniając pokój społeczny, 

solidaryzm przynosił korzyści warstwom posiadającym i uprzywilejowanym, ale 

równocześnie zobowiązywał je do okazywania praktycznej, nie tylko deklaratywnej 

dbałości o słabszych społecznie i gospodarczo po prostu dlatego, że byli niezbędni w 

realizacji programu utrzymania substancji narodowej i odbudowy państwa. Dbałość  ta 

obejmowała między innymi praktyczną pomoc w organizowaniu się „niższych” warstw, 

podnoszeniu poziomu produkcji oraz zamożności moż liwie najszerszych rzesz 

społeczeństwa, energiczne poparcie dla oświaty, zwłaszcza zawodowej. Wyniki były 

duże, niekiedy znakomite. 

Można jednak wysunąć  pogląd, że obecnie mały udział problematyki ustrojowej 

w rozważaniach o przyszłej Polsce wynika głównie stąd, iż  w społeczeństwie nie ma 

głębokich różnic poglądów co do podstawowych zasad postulowanego ustroju. Już  w 

latach II Rzeczypospolitej upowszechniło się przeświadczenie o potrzebie reform 

strukturalnych w kierunku jeś li nie socjalistycznym – chociaż  i ten prąd silnie 

występował – to równościowym, dla zmniejszenia rozpiętości między warstwami, dla 

umoż liwienia bardziej wyrównanego startu życiowego środowiskom upoś ledzonym. 

Reformy takie wprowadzano, co prawda na niedostateczną skalę i powoli. Szybka i 

powszechna radykalizacja nastrojów nastąpiła w czasie II wojny światowej, która 

niemal zrównała w dół i zubożyła, z wyjątkiem części rolników i – oczywiście z innych 

przyczyn – obrotnych kombinatorów. Okupacja spowodowała generalny zwrot w lewo, 

także w środowiskach tradycyjnie prawicowych, w odniesieniu do kwestii społecznych 

gospodarczych. 

Wszystko wskazuje na to, że w autentycznym plebiscycie, gdyby można było 

przeprowadzić  go obecnie, znakomita większość  społeczeństwa wybrałaby model 

demokracji parlamentarnej z podziałem władzy na ustawodawczą, wykonawczą i 

sądowniczą. Władza wykonawcza musi podlegać  władzy ustawodawczej, jako 



	 	 	
przedstawicielstwu społeczeństwa, powinna jednak posiadać  uprawnienia, 

umoż liwiające jej rzeczywiste sprawowanie sprężystych rządów. Być  może, system 

rządów prezydenckich, podobny do obowiązującego w Stanach Zjednoczonych od ich 

początku i od niedawna we Francji, gdzie prezydenci są wybierani w głosowaniu 

powszechnym i posiadają szerokie uprawnienia wykonawcze, najlepiej odpowiadałby 

potrzebom Polski, zwłaszcza w pierwszych dziesięcioleciach jej odzyskanej 

niezawisłości. Władza sądownicza musi być  całkowicie uniezależniona od władzy 

wykonawczej, nie tylko deklaratywnie, jak to jest obecnie, lecz w rzeczywistości. 

Wydaje się, sądząc z obecnych nastrojów, że w wolnych wyborach największą 

liczbę zwolenników zyskałaby orientacja socjalistyczno-demokratyczna (odpowiednik 

dawnej Polskiej Partii Socjalistycznej), i to pomimo dewaluacji pojęcia socjalizmu przez 

doktrynę i praktykę rosyjskosowiecką, a po niej orientacja zachowawczo-narodowa 

(odpowiednik dawnego Stronnictwa Narodowego), chociaż  można też  wnioskować , że 

oba te kierunki stałyby się równoważne. Jest także rzeczą całkiem prawdopodobną, że 

początkowo powstałoby dużo stronnictw, przeważnie drobnych, jako rezultat długiego 

nieistnienia zorganizowanego życia politycznego kraju. Tak samo było w pierwszych 

latach II Rzeczypospolitej, podobnie dzieje się w innych krajach wyswabadzanych spod 

zasiedziałej dyktatury (Hiszpania, Portugalia). Pewnego rozproszenia i zamieszania 

uniknąć  się nie da, jest to cena uczenia się demokracji, rzecz w tym, aby o 

nieuchronności zjawiska wiedzieć  naprzód i rozumieć  je, aby z góry starać  się o 

zmniejszenie jego rozmiarów za pomocą tworzenia niezależnych ośrodków 

politycznych już  dziś , dyskusji między nimi, poznawania się ludzi, prób okreś lenia 

wspólnego programu w generaliach, bez zamazywania, ale i bez zbędnego podkreś lania 

odmienności poglądów, które będą miały prawo dojść  do pełnego głosu oraz 

obowiązek poddania się wyrokowi wyborców, gdy IV Rzeczpospolita stanie się 

ustabilizowanym faktem.  

Model gospodarczy nowego ustroju stanowi oddzielny i trudny problem. Nie ma 

dziś  w Polsce poważnych sił, które by domagały się reprywatyzacji przemysłu i 

kluczowych usług (jak handel hurtowy, komunikacja czy służba zdrowia) oraz zwrotu 

wielkiej własności ziemskiej. Podobny pomysł wydawałby się niepoważny. W 

powszechnym odczuciu spłaszczenie piramidy ekonomicznej jest słuszne, a wyjątkowy 

status czerwonej burżuazji i powstającego już  czerwonego możnowładztwa (tak 

zwanych właścicieli Polski Ludowej) oraz kombinatorów razi społeczeństwo. 

W ruchu niezależnym na temat modelu gospodarczego toczy się dyskusja, 

jeszcze mniej dostępna zainteresowanej przemianami i zaangażowanej w nie części 

społeczeństwa niż  wolne druki polityczne i literackie. Między innymi wnioskuje się 

ustanowienie autonomicznej organizacji gospodarki uspołecznionej z własnymi 

najwyższymi organami, nie podporządkowanej władzy wykonawczej; jest to postulat 

godny uważnego przestudiowania. (…) 



	 	 	
Demokracja nie jest systemem idealnym, obciąża ją wiele słabości. Dotąd jednak 

nie wymyś lono lepszego systemu. Pracą i doświadczeniem wielu pokoleń dąży się do 

ulepszenia demokracji, do podnoszenia stopnia sprawiedliwości społecznej; 

sprawiedliwość  ta jednak zawsze pozostaje i najpewniej pozostanie postulatem 

idealnym i nie można sobie wyobrazić  sytuacji całkowitego i trwałego, zapewnionego 

raz na zawsze, osiągnięcia jej, bo społeczeństwo nie jest formą statyczną, lecz ulega 

przemianom. Teoria bezklasowego społeczeństwa szczęścia jest utopią, dla której 

przelano wiele krwi i zadano wiele krzywd, bez szans urzeczywistnienia jej. 

Dziś  można przypuszczać , że władcy rosyjskosowieckiego imperium, główni 

szermierze bezklasowości, sami już  w nią nie wierzą, a hasła idealnej sprawiedliwości 

społecznej – podobnie jak zaklęć  na rzecz współistnienia, rozbrojenia i pokoju – 

używają dla nieustannej ekspansji swego imperium, dla wprowadzenia światowej pax 
russovietica. 

Nakreś lone te uwagi  w odniesieniu do ustroju IV Rzeczypospolitej są 

ogólnikowe i obwarowane zastrzeżeniami. Wiele w nich domniemywania na temat 

nastrojów i przekonań społeczeństwa polskiego. Uważam, że chwilowo nie może być  

inaczej. Zarówno zmiany w zarysach propozycji, jak i stopniowe uściś lanie ich będzie 

mogło następować  w miarę pogłębiania swobodnej wymiany zdań i wciągania w nią 

coraz szerszych kręgów obywateli, a istotne rozstrzygnięcia będzie mógł podejmować  

dopiero sejm suwerennego i demokratycznego państwa. 

C. Wolne Narody Europy Środkowej. Po erze rzymskiej najwcześniej 

zorganizowana została Europa Wschodnia. Dokonało się to w sposób dość  osobliwy, za 

pomocą wyczerpania pierwiastka zwierzchniego Germanów-Skandynawów w 

plemiona wschodniosłowiańskie, co w rezultacie dało Ruś . Z kolei panowanie 

Mongołów nad Rusią, ciągnące się kilkaset lat, szerokim strumieniem wprowadziło 

czynniki etniczne i kulturowe azjatyckie w zwolna rosnące na ogromnych obszarach 

niżu wschodnioeuropejskiego państwo-gigant. Późniejsza jego ekspansja na Azję 

jeszcze bardziej zwiększyła infiltrację tych czynników. 

Rosja zdołała opanować  wieloetniczną Europę Wschodnią wraz z Kaukazem i 

rozciągnęła imperium aż  po Ocean Spokojny. Wkroczyła też  na obszar Europy 

Środkowej podporządkowując sobie wpierw Polskę i Litwę oraz inne kraje nad 

wschodnimi brzegami Morza Bałtyckiego, a po drugiej wojnie światowej resztkę krajów 

środka Europy po Łabę i Bałkany. 

Dzisiejsze imperium rosyjskosowieckie, stworzywszy sobie takie instrumenty 

pomocnicze, jak Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (1949) i wojskowy Układ 

Warszawski (1955), posiada lub kontroluje o wiele więcej niż  połowę Europy. 

Na pozostałych obszarach kontynentu europejskiego procesy integracyjne 

skupiały się wokół rozmaitych ośrodków i kolejno ustępowały pola dezintegracji aż  po 

czasy najnowsze, które przyniosły, jak się wydaje, najpoważniejsze i rokujące najwięcej 

nadziei wysiłki gospodarczego i politycznego zespolenia Europy na zachód od 



	 	 	
imperium rosyjskosowieckiego, zapoczątkowane powołaniem Rady Europejskiej 

(1949). W latach następnych powstały instytucje, które powoli i z oporami tworzą zarys 

wspólnoty gospodarczej i politycznej (także wojskowej), obejmującej większość  Europy 

wolnej. Postęp na drodze do zespolenia odbywa się stosunkowo powoli, napotyka na 

opory i ulega regresom dlatego, że obowiązuje w nim zasada dobrowolności, a w 

sprawach największej wagi także jednomyś lności uczestników. Dopiero w najbliższych 

latach ta ostatnia ma ustąpić  miejsca zasadzie większościowej. Niejednokrotnie rządy 

odwoływały się do swoich społeczeństw o wyrażenie zgody na kolejny krok lub 

odmówienie jej – w plebiscytach. Ten proces zatem dokonuje się zupełnie inaczej niż  w 

środku i na wschodzie Europy, gdzie o powodzeniu decydowały podboje i zniewolenia.  

Po II wojnie światowej narody Europy Środkowej zostały wtrącone w sytuację 

podległości rosyjskosowieckiej nie tylko przemocą i nie tylko w wyniku własnego 

rozproszenia, co Wschodowi ułatwiło zawoalowaną aneksję, ale także wskutek 

skrajnie egoistycznej i nie mniej krańcowo krótkowzrocznej polityki Zachodu, który 

zostawił środek Europy własnemu losowi, wiarołomnie opuszczając nawet przyjaciół i 

(częściowo) sojuszników: Polskę i Czechosłowację. (…). 

Narody Europy Środkowej muszą same myś leć  o sobie i szukać  dróg odzyskania 

wolności, a następnie znaleźć  właściwe dla siebie miejsce w rodzinie narodów 

europejskich. Nikt, oczywiście, nie może mieć  wątpliwości, że należą one do kręgu 

kulturowego chrześcijaństwa rzymskiego, wyjąwszy większość  narodów bałkańskich. 

Ta przynależność  odczuwana jest powszechnie i odruchowo, także wśród ludzi o 

stosunkowo małej wiedzy historycznej i świadomości kulturowej, a w obecnych 

warunkach politycznych często wyraża się przesadnym podziwem dla Zachodu, 

bezkrytyczną tęsknotą do jego urządzeń i obyczajowości, naiwnym wypatrywaniem 

pomocy. (…) 

Nie możemy wyrzec się związku z Zachodem, jeś li nie godzimy się na utratę 

tożsamości narodowej i roztopienie w rosyjskosowieckim oceanie, ale musimy strzec 

cech własnych, odrębnych i umacniać  je, rozwijać  osobowość  narodową 

Europejczyków osadzonych w środku kontynentu, niejako między Rzymem i 

Bizancjum. 

Narody i państwa Europy Środkowej nie mogą istnieć  w pojedynkę, każde sobie, 

a tym bardziej skłócone między sobą o dawne krzywdy wzajemnie wyrządzane, o 

granice, o prestiż , o precendencję. Zakładając hipotetycznie, że imperializm rosyjski 

zostanie zmuszony do wycofania się z ich obszaru i pozbawiony siły agresywnej, a 

ekspansjonizm niemiecki skutecznie powstrzymany przez zintegrowaną wspólnotę 

europejskiego Zachodu (chociażby dlatego jej okrzepnięcie leży także w naszym 

interesie), Europa Środkowa nareszcie miałaby chwilę stosowną na wzięcie czynnego 

udziału w kształtowaniu swego losu. Czas nie stoi, korzystne układy mogą nie trwać  

długo. Przyjmując więc, że taka chwila nastąpi, i to nie w przyszłości zbyt odległej, co 

narody i państwa Europy Środkowej powinny wtedy zrobić? 



	 	 	
Jeś li uczucie szczęścia i zachwyt nad samymi sobą oraz chęć  odebrania 

sąsiadom spornego terytorium nie pozbawią ich rozumu czy wręcz pierwiastkowego 

instynktu samo zachowania, stworzą państwo federacyjne, a w ostateczności, gdyby 

nie potrafiły się na to zdobyć , na razie przynajmniej konfederację państw ze ścisłym 

sojuszem obronnym i wspólnym dowództwem wojskowym. Przetrwanie narodów 

składających się na te państwa, zależy od ich zdolności do sfederowania się 

politycznego, gospodarczego, wojskowego. (…) 

Nikt nie może mieć  złudzeń, że będzie to zadanie łatwe. Zdjęcie z tych narodów 

zewnętrznego nacisku, mianowicie hegemonistycznej presji Związku Radzieckiego, 

niewątpliwie wyzwoli przytłumione antagonizmy i żądania rewindykacji terytorialnych. 

Powstrzymanie wszelkich roszczeń powinno zatem być  pierwszą zasadą politycznego 

działania Wolnych Narodów Europy Środkowej. Wolność  wewnętrzna, w tym również  

dla wszelkich grup narodowościowych, oraz swoboda komunikowania się obywateli 

poprzez administracyjne raczej niż  ściś le polityczne granice państw z czasem rozładują 

napięcia między narodami, jeś li rządy będą postępowały rozważnie, a przeważająca 

większość  opinii publicznej wypowie się za pojednaniem i przyjaznym ułożeniem 

stosunków w tworzącej się wspólnocie. Już  dziś  trzeba przygotować  taką postawę 

wpływowych ośrodków opinii publicznej. Oficjalna przyjaźń i nieszczera miłość  

braterska, wciskane w ujarzmione narody przez rosyjskosowiecką władzę – ale zawsze 

z przyjaźnią i miłością dla Związku Radzieckiego na najpierwszym miejscu – nie 

ułatwiają tego zadania, lecz właśnie utrudniają je, chociażby przez samą dewaluację 

tych pojęć , nawet obrzydzenie ich. (…) 

Prawdopodobnie ośrodkiem przyszłej wspólnoty mogłyby być  następujące 

państwa, idąc od północy: Litwa, Polska, Czechosłowacja, Węgry. Mimo sporów, żalów, 

roszczeń kraje te łączy najwięcej elementów, a przede wszystkim spaja je 

przynależność  do zachodniośródziemnomorskiego kręgu kulturowego, 

wykształconego na gruncie chrześcijaństwa z dominantą katolicyzmu. Wiążą ją je także 

wspólne dzieje i doświadczenia historyczne, jak niegdyś  zagrożenie tureckie, dalej 

zagrożenie niemieckie (z wyjątkiem Węgier), wciąż  niewygasłe, oraz trwające 

zagrożenie rosyjskosowieckie, które zwaśnionym dało surową lekcję solidarności w 

obliczu niebezpieczeństwa totalnego – oby skuteczną. Wymienione kraje tworzą 

terytorium zwarte, co bardzo ułatwia wdrożenie procesów integrujących. Moż liwe, że 

należałoby brać  pod uwagę akces do wspólnoty Łotwy  i Estonii. 

W tym zespole państw i narodów Polska przedstawia ponad połowę potencjału 

ludnościowego, gospodarkę poziomem dorównującą pozostałym, dużą prężność  i 

atrakcyjność  kulturową. Okoliczności te mogą stwarzać  u partnerów obawy przed 

hegemonistycznymi zakusami ze strony Polaków, a u Polaków samych – takie właśnie 

skłonności. Toteż  na Polakach ciąży obowiązek rozwiania tych obaw w sposób 

jednoznaczny. Stąd tak silny nacisk na zasadę powstrzymywania wszelkich pretensji 

politycznych, zwłaszcza terytorialnych, między uczestnikami wspólnoty. Żadnych 



	 	 	
zmian granic. Granice powinny same stopniowo się „roztapiać” z korzyścią dla 

wszystkich, jak to się już  stało w Europie Zachodniej. Jedynym wyjątkiem może być  tu 

absurdalna kolonia rosyjska – dosłownie rosyjska, bo należąca do Rosyjskiej Federacji 

Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i głównie przez Rosjan zasiedlona – w okręgu 

Królewca, w roku 1946 przezwanego Kaliningradem, do którego Rosja nie miała 

najmniejszych praw. Obszar ten (15 000 km kw.), historyczna Sambia, z zachowaniem 

praw zamieszkującej go obecnie ludności do pozostania lub emigracji, powinien 

przypaść  Litwie, jako dziedzictwo po wygasłych pobratymcach bałtyjskich. 

Utworzenie wspólnoty Wolnych Narodów Europy Środkowej spowoduje wiele 

trudnych problemów wewnętrznych i również  zewnętrznych, które jednak mogą i 

muszą być  przezwyciężone. Spośród zewnętrznych najdrastyczniej rysują się sprawy 

związane z sąsiadami wspólnoty. Trzeba przynajmniej wstępnie i skrótowo je 

rozpatrzyć . (…) 

Czy to w koncepcjach unijnych (tradycja „jagiellońska”), czy w wizjach wielkiego 

„Międzymorza”, snutych przed II wojną i podczas niej w niektórych środowiskach 

wychodźstwa w Wielkiej Brytanii, nie tylko polskiego, uwzględniano udział Białorusi i 

Ukrainy. Trzeba jednak zdać  sobie sprawę, że trudności montowania wspólnoty z tymi 

uczestnikami wzrosłyby niepomiernie, jeś liby z góry jej nie przekreś liły. Dotyczy to 

zwłaszcza Ukraińców, którzy w czasach nowożytnych nie wykazywali prawdziwej 

ochoty do łączenia się z innymi. Tradycje jagiellońskie są martwe i nawiązywanie do 

nich nie rokuje nadziei, może natomiast rozbudzać  podejrzenia na temat 

ekspansjonizmu polskiego. Musimy pamiętać , że pomimo związku z I Rzecząpospolitą – 

skończonego 200 lat temu – Ukraińcy należeli i należą do innego kręgu kulturowego. 

Nieco inaczej przedstawiałaby się sprawa z Białorusinami; wprawdzie również  

ich oblicze kulturowe ukształtowało się pod wpływem chrześcijaństwa wschodniego, a 

niwelacyjna presja rosyjska oddziałała na nich nie mniej niż  na Ukraińców i może 

więcej, ale też  mocniej zaznaczyły się u nich wpływy zachodnie, ze strony Polski i Litwy. 

Wymienione wyżej okoliczności oraz ta, że oba te wschodniosłowiańskie narody 

właściwie nigdy nie posiadały własnej wyraziście uformowanej państwowości 

(pomijam bardzo odległą czasowo Ruś  Kijowską) i nie posiadają jej także teraz, 

chociażby z ograniczoną suwerennością, jak państwa bloku rosyjskosowieckiego, 

zobowiązują do bardzo ostrożnego traktowania kwestii ich ewentualnego udziału we 

wspólnocie Wolnych Narodów Europy Środkowej. (…) Nie pozostaje nic innego jak 

czekać , aż  w korzystnych warunkach te dwa narody będą w stanie same się 

wypowiedzieć  i okreś lić  swe dążenia. 

Nie mniej skomplikowany, z innych przyczyn, jest i będzie nasz stosunek do 

sąsiadów niemieckich. Ich dwa państwa są rzeczywistością, trwającą już  prawie 

trzydzieści lat, a czas, mimo wszystko, pracuje na rzecz pogłębienia i utrwalenia tego 

podziału. Powstał on w wyniku II wojny światowej i świadomej swych celów polityki 

radzieckiej; z tej przyczyny można go nazwać  przypadkowym lub lepiej losowym. Z 



	 	 	
drugiej jednak strony odzwierciedla w przybliżeniu odrębność  Prus i Prusaków w 

organizmie niemieckim, starego tworu kolonialnego na ziemiach słowiańskich. 

Odmienność  Prusaków zawsze była odczuwana, i to niechętnie, przez innych Niemców. 

W interesie Polski i postulowanej wspólnoty leży raczej istnienie dwu państw 

niemieckich niż  ich zjednoczenie. (…) 

Dążenia wewnątrzniemieckie do połączenia obu państw są jednak zrozumiałe i 

trudno, zwłaszcza nam, kwestionować  prawo do nich, jeś li się przyjmie, że jest jeden 

naród niemiecki. Można zasadnie uważać , że Niemcy w Republice Federalnej – mimo 

oporów, powodowanych perspektywą poniesienia poważnych kosztów materialnych 

oraz niechęcią do „Prusaków” – w większości opowiadają się za zjednoczeniem, co 

zresztą mogłaby ułatwić  federalna struktura ich państwa. Co na ten temat naprawdę 

myś lą obywatele „socjalistycznego państwa narodu niemieckiego” (okreś lenie 

sformułowane w konstytucji NRD z 1968 r.), nie wiemy. Moż liwe, że w wolnym 

referendum większość  głosowałaby za połączeniem, mając przy tym na uwadze widoki 

szybkiego podniesienia stopy życiowej. Należałoby tę wolę uszanować . Nie jest jednak 

wykluczone, że większość  wolałaby utrzymanie odrębności lub z różnych przyczyn 

odrębność  ta zostałaby zachowana. Powstałoby zapewne wtedy pytanie o wzajemne 

stosunki między wspólnotą środkowoeuropejską i państwem wschodnioniemieckim, 

nie podlegającym już  rosyjskosowieckiemu imperium. (…) 

Sprawę NRD-Prus trzeba zostawić  otwartą, a rozstrzygnięcie jej w stosownej 

chwili oddać  decyzji obywateli, pamiętając o prawach narodowych Serbo-Łużyczan. 

Zostało ich niewielu, ale należy  im się większa miara sprawiedliwości za godne 

podziwu trwanie. (…) 

Na zakończenie uwag o stosunkach z sąsiadami kilka zdań na temat naszej 

postawy wobec Rosjan, chociaż  w narodowym sensie, Rosjanie nie są naszymi 

sąsiadami. Otóż  powinni oni zrozumieć , a przynajmniej przyjąć  do wiadomości, że 

mamy zadawnione i zasadne poczucie wielkich krzywd, jakich doznaliśmy z ich rąk. Ale 

nie chcemy się tym poczuciem kierować  ani w stosunkach jednostkowych, między 

ludźmi, ani w narodowych, ani w polityce. Rosjanie są wielkim narodem. Dokonali 

imponujących dzieł i popełnili nikczemne czyny, co zdarza się w historii każdego 

narodu, naszego nie wyłączając. Dobijamy się wolności od ich dominacji. To wszystko. 

Dla nich, a ściś lej ich przywódców, to bardzo dużo i o wiele za dużo – od paruset lat po 

dziś  dzień. Przyszłość  naszych stosunków zależy od tego, czy Rosjanie potrafią 

powściągnąć  hegemonistyczne zakusy wobec nas i wobec innych narodów, zmierzające 

do podporządkowania i stopniowego wynarodowiania kogo tylko się da. Chcemy 

wobec Rosjan stosować  zasadę dobrej woli; zasada ta jednak wymaga wzajemności. (…) 

Wszystko powyższe dotyczy przyszłości, stanowi moż liwy program zasadniczy 

– to znaczy propozycję takiego programu daną pod rozwagę – deklarację celów, które 

mogą i powinny być  dyskutowane, w słowie i wolnym druku, w moż liwie najszerszych 

kręgach społeczeństwa. Kiedy nastąpią niezbędne zmiany i kiedy będziemy mogli 



	 	 	
przystępować  do urzeczywistnienia powziętego programu wprowadzając weń 

korektury, zależne od nie dających się przewidzieć  okoliczności? Nie wiemy. (…) 

Historia albo puka do drzwi przed ich otwarciem, albo wchodzi bez pukania; 

zdarza się i tak, że pukającej zapowiedzi nie słyszymy, zajęci nieustanną krzątaniną i 

ogłuszeni szumem informacyjnym. 

Zawsze istnieje moż liwość  nagłych dramatycznych zmian w świecie, których 

przewidzieć  nie jesteśmy w stanie. Wstrząsy w Związku Radzieckim, wywołane choćby 

śmiercią kolejnego wodza i walką o sukcesję? Wojna radziecko-chińska? Kataklizm 

światowy, spowodowany ciśnieniem demograficznym, głodem, przyrodą lub 

czymkolwiek? Rozpad struktur władzy, wymuszony albo samoczynny? Atak Związku 

Radzieckiego (i podporządkowanych mu satelitów) na Europę Zachodnią? Powszechna 

wojna jądrowa? Powstanie nowych prądów społecznych i pojawienie się na arenie 

dziejowej wielkich postaci o potężnym wpływie na kształtowanie się losów ludzkości? 

Nie wiemy. Wiemy natomiast, że wszystko jest moż liwe i że na wszystko trzeba 

być  przygotowanym. Społeczeństwo powinno posiadać  wewnętrzne, niezależne od 

narzuconej władzy struktury organizacyjne, zdolne do stawienia czoła wyzwaniu o 

każdym czasie i we wszystkich okolicznościach. Może za trzydzieści lat, może za rok. 

   PROGRAM NATYCHMIASTOWY 

Wyposażenie społeczeństwa w wyższą świadomość  oraz w zdolność  i środki 

samodzielnego działania podjęte musi być  zaraz i na każdym miejscu. Pracę te 

społeczeństwo będzie wykonywało samo, bez pomocy władz i z reguły wbrew nim. 

Wyzyskiwać  jednak może wszystko, co w ciągu lat rządów niechcianych zostało 

wypracowane wielkim trudem narodu (…) 

a) Praca organiczna. Mamy duże i dobre tradycje pracy organicznej z czasów 

zaborów. Tamte czasy były o wiele gorsze, z powodu uczestnictwa w zaborach trzech 

mocarstw i zwłaszcza dlatego, że przypadły na okres, kiedy nasz naród dopiero się 

kształtował w pełnym nowożytnym rozumieniu. Zaborcy jednak, tłumiąc działalność  

narodową i polityczną, musieli – w ramach panującego ustroju społeczno-

gospodarczego – zostawić  swobodę działalności ekonomicznej, częściowo także 

oświatowej, kulturalnej i społecznej; jedynie w zaborze niemieckim starano się wyzuć  z 

ziemi, ostatecznie zresztą bez rezultatu, bo na te próby społeczeństwo znalazło 

również  ustawowo dopuszczalne środki zaradcze. 

Pod względem moż liwości swobodnych poczynań na wyżej wymienionych 

polach sytuacja obecnie jest trudniejsza, ponieważ  totalitarny ustrój oddaje państwu (u 

nas partii komunistycznej) monopol władzy, a przynajmniej usiłuje rozciągnąć  go na 

wszystkie dziedziny życia. Mimo tego moż liwości pracy organicznej istnieją. 

Polacy rozwinęli wielką pomysłowość  gospodarczą, nie tylko w dziedzinie 

rolnictwa, rzemiosła, drobnej wytwórczości. Trzeba w dalszym ciągu poszerzać  

moż liwości wytwórcze i zarobkowe jednostek i grup. Nie jest to nawoływaniem do 



	 	 	
„wejścia na drogę kapitalistycznego rozwoju”, bo – abstrahując od prezentowanych tu 

założeń ideowych, które kapitalistycznymi na pewno nie są – ustrój para 

komunistyczny, uformowany u nas, umoż liwia prawdziwie kapitalistyczny wzrost, za to, 

niestety, zostawia szerokie pole popisu kanciarstwu i kombinatorstwu. W warunkach 

ustroju, który stara się każdego trzymać  w garści, przynajmniej ekonomicznie, jest 

rzeczą dużej wagi, aby jak największa liczba ludzi była jako tako niezależna od władzy, 

właśnie pod względem zarobkowania. Ma to, oczywiście znaczenie tylko wtedy, gdy 

ludzie ci pomysłowość  swą i energię uruchamiają nie wyłącznie dla własnej korzyści, 

lecz z uzyskanych środków łożą na realizację celów ideowych. 

Należy pamiętać , że w ustroju totalitarnym, narzuconym i nadzorowanym przez 

obcą siłę imperialną, praca organiczna w dziedzinie gospodarczej, a częściowo także w 

dziedzinach oświatowej, społecznej i kulturalnej – w każdym razie w odniesieniu do 

środków materialnych – może służyć  także ustrojowi totalitarnemu oraz obcej sile 

imperialnej. Przekonać  się o tym możemy obserwując propagandę, która dyskontuje na 

rzecz reż imu i wyolbrzymia każde osiągnięcie, zawłaszczając także na przykład czyny 

społeczne. (…) Umacnianie i bogacenie – materialne i organizacyjne – państwa 

uzależnionego weryfikuje niejako jego władzę i może powiększać  groźbę, że 

owładnięte chorobą totalizmu społeczeństwo będzie stopniowo traciło swą tożsamość  

i wyzbywało się wyższych ambicji. (…) 

Zatem praca organiczna – tak, ale z pełną świadomością celów wolnościowych i 

demokratycznych, dla korzyści i własnych, i społecznych, zwłaszcza społecznych. 

b) Ruch niezależny. Należy tworzyć  ruch niezależny – oświatowy, kulturalny, 

społeczny, polityczny. (…) 

Ruch niezależny jest pojęciem ogólnym, a nie organizacyjnym. Składają się na 

niego liczne grupy inicjatywy, działania, nacisku, powstające spontanicznie w różnych 

środowiskach społecznych. Obejmuje on zarówno wielkie, znane i sygnowane 

nazwiskami wybitnych osobistości przedsięwzięcia, na przykład Komitet Samoobrony 

Społecznej KOR3, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela4, Towarzystwo Kursów 

Naukowych5 oraz publikacje wolnych druków periodycznych, na przykład Zapisu, Pulsu, 

Spotkań, Opinii, Drogi, jak też  znacznie skromniejsze, lokalne poczynania, wśród których 

odznaczyła się działalność  gdańskich studentów i młodych absolwentów. Z naciskiem 

podkreś lamy, że wielość  małych poczynań czyni je ważnymi łącznie, a w sensie 

wychowawczym społeczeństwa – niezastąpionymi. (…)  

																																																													
3 Komitet Obrony Robotników – organizacja opozycyjna założona w 1976 w celu niesienia pomocy 
osobom represjonowanym. Założona z inicjatywy Antoniego Macierewicza, Jacka Kuronia, Piotra 
Naimskiego i Wojciecha Onyszkiewicza. W 1977 przekształcona w Komitet Samoobrony Społecznej 
„KOR”. 
4 Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) – organizacja opozycyjna o profilu 
centroprawicowym utworzona w marcu 1977. Wś ród założycieli ROPCiO byli m.in. gen. Mieczysław 
Boruta-Spiechowicz, Andrzej Czuma, Karol Głogowski, Leszek Moczulski, Wojciech Ziembiński. 
5 Towarzystwo Kursów Naukowych (TKN) – stowarzyszenie opozycyjne w PRL działające w latach 1978 
– 1981. Jego celem było prowadzenie wykładów oraz podziemnej działalności wydawniczej. 



	 	 	
Obowiązkiem świadomego obywatela na każdym miejscu, jakie zajmuje w 

społeczeństwie, jest popieranie ruchu niezależnego, co najmniej przez 

upowszechnianie wiadomości o jego czynnościach i publikacjach oraz 

ustosunkowywanie się do nich, także krytyczne. 

c) Formy działania. Społeczne grupy ruchu niezależnego powstają spontanicznie, 

z inicjatywy własnej założycieli, bądź  też  w porozumieniu z ośrodkami już  istniejącymi. 

Opierają się na wzajemnej znajomości i zaufaniu uczestników. Mogą to być  grupy 

przyjacielskie typu towarzyskiego, a w zakładach pracy i na uczelniach – 

środowiskowe. Należy pamiętać , że zawsze istnieje moż liwość  policyjnej penetracji, 

zwłaszcza w grupach środowiskowych. Wprawdzie założeniem ruchu niezależnego 

jest działanie legalne i jawne, zgodne z prawami gwarantowanymi konstytucją PRL oraz 

z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, ratyfikowanym i 

oficjalnie obowiązującym w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, władza jednak 

poważnie niepokoi się jego istnieniem i wzrostem, więc stara się go skompromitować  i 

unicestwić . Stąd konieczność  pilnego wystrzegania się penetracji i prowokacji. 

Lepiej tworzyć  więcej grup małych niż  mniej dużych. Grupy powinny prowadzić  

samokształcenie i odbywać  dyskusje na wybrane tematy. Samokształcenie może 

opierać  się na wolnych drukach (zazwyczaj trudno dostępnych), na wydawnictwach i 

gazetach oficjalnych, z porównaniem ich treści z codziennie obserwowaną praktyką i 

doświadczeniem, na literaturze pięknej, która niejednokrotnie przekazuje (świadomie 

lub mimo woli autora) dużo wiedzy i informacji o rzeczywistości, na nasłuchu rozgłośni 

zachodnich. (…) 

Należy jak najszerzej pomagać  w kolportażu wolnych druków. Mają one wciąż  – 

i zapewne długo jeszcze będą miały – zbyt nikłe nakłady i tym samym wąski obieg. Jeś li 

ktoś  kupi wolną książkę lub czasopismo, powinien pożyczać  je wielu osobom za opłatą, 

choćby minimalną. Tym sposobem gromadzi się fundusze niezbędne do finansowania 

następnych wydawnictw i ich rozprowadzania, a ponadto, co niezmiernie ważne, uczy 

się społeczeństwo obowiązku powszechnego łożenia na te cele. Wolne druki – 

ogromnie istotny instrument ruchu niezależnego – muszą się utrzymywać  i rozwijać  

wysiłkiem społeczeństwa polskiego, a bynajmniej nie przekracza to jego moż liwości. 

Mniejsze teksty należy powielać  domowym sposobem choćby prymitywnym, byle 

wiernie, i podawać  dalej. 

Poszczególne grupy i całe środowiska powinny tworzyć  własną strukturę 

społeczną, wysuwać  na czoło i popierać  ludzi wartościowych. Dzięki temu będzie z 

wolna powstawała autentyczna hierarchia społeczna, pilnie potrzebna alternatywa dla 

hierarchii narzuconej: partyjnej, administracyjnej, urzędowej, która panoszy się nie 

tylko w życiu politycznym, lecz także zawodowym, na uczelniach, w zakładach pracy, 

szkolnictwie, kulturze i sztuce, również  w organizacjach, które nazywają się 

społecznymi. Autorytet hierarchii narzuconej tworzy się i umacnia sztucznie, przez 

nominacje, odznaczenia, nagrody, propagandę publikatorów, szkołę, celebrowane 



	 	 	
jubileusze. Wśród ludzi znajdują się również  osoby prawdziwie wybitne i wartościowe, 

nie one jednak stanowią o istotnym charakterze tej hierarchii. 

Społeczeństwo ma prawo i obowiązek dokonywać  własnego wyboru. 

Zastrzeżenie: nie uprawiać  przesadnej propagandy wokół osób, które chcą się, i 

słusznie, popierać , nie lansować  ludzi średnich jako od razu wybitnych, natychmiast 

mówić  uczciwie i z naciskiem o ich osiągnięciach, zasługach, prawości, oddaniu. Jeś li w 

jakiejś  demonstracji ruchu niezależnego brało udział kilkaset osób, nie głosić , że 

uczestniczyły tysiące. Przesada dewaluuje rzeczywistą wartość . 

W odniesieniu do grup, zwłaszcza środowiskowych, nasuwa się ważna uwaga. 

Ich uczestnicy, szczególnie zaś  przywódcy, powinni być  ludźmi o wysokich 

kwalifikacjach zawodowych i moralnych, o dużej wiedzy, z rzeczywistymi osiągnięciami 

w pracy. To samo dotyczy studentów, bardzo ważnego oddziału ruchu niezależnego, 

ich nauki i postawy na uczelniach. Ludzie przypadkowi albo niewłaściwi, jak marni 

pracownicy czy kiepscy studenci, demagodzy, awanturnicy, postrzeleńcy – nie 

przyczyniają autorytetu ruchowi niezależnemu, lecz właśnie umniejszają go. 

Powtarzam z naciskiem: w ruchu niezależnym trzeba wystrzegać  się ludzi 

nieodpowiednich, którzy przyłączają się do niego, bo coś  im się w życiu nie udaje, bo 

mają kompleksy, albo dla tak zwanej draki, po to wreszcie, aby, w swoim mniemaniu, 

zabłysnąć . Oni i tak odpadną od ruchu, nie wniósłszy żadnych korzyści, a powodując 

szkody, i to przede wszystkim w oczach społeczeństwa. (…) 

d) Współdziałanie. Ruch niezależny w Polsce nie ma nadrzędnej – kierowniczej 

czy konsultatywnej – zwierzchności i w obecnych warunkach zapewne mieć  jej nie 

powinien. Lepsza jest droga nie zinstytucjonalizowanych kontaktów i współpracy. Ten 

stan daje większą elastyczność  struktury i uodparnia ją na represje. (…) 

Życie samo okreś la najdogodniejsze sposoby komunikowania się i 

współdziałania. Zasadą jest, aby ich nie formalizować  i nie zgęszczać , co naraża na 

policyjną penetrację i szykanę oraz ułatwia prowokację. (…) 

e) Wystąpienia zbiorowe. W wypadkach wyjątkowych, o szczególnej doniosłości, 

mogą być  niezbędne wystąpienia zbiorowe. Przykładowo: sytuacja taka powstała na 

przełomie lat 1975/76 z powodu wprowadzenia przez władzę zmian w konstytucji PRL. 

Zmiany te wprawdzie nie wnosiły nic nowego do rzeczywistości polskiej, miały jednak 

formalnie i do pewnego stopnia moralnie usankcjonować  okrojenie praw 

obywatelskich, podporządkowanie się społeczeństwa nie chcianej i od początku 

nieprawej władzy komunistycznej w Polsce, uzależnienie Polski od Związku 

Radzieckiego. Ta próba zadania „prawnego” gwałtu narodowi wywołała falę sprzeciwu 

w całym kraju. Protesty osiągnęły częściowy skutek i z najbardziej jaskrawych 

sformułowań władza uznała za konieczne się wycofać . 

Podobna sytuacja, ale na tle gospodarczym, powstała w czerwcu 1976 roku, 

kiedy władza została przez społeczeństwo zmuszona do odwołania drastycznej 

zmasowanej podwyżki ceny artykułów żywnościowych – zadekretowanych z 



	 	 	
niewiarygodną lekkomyś lnością, biorąc pod uwagę doświadczenia z grudnia 19706 – i, 

jeszcze dobitniej, w następnych miesiącach, kiedy pod naporem nieustępliwej opinii 

publicznej stopniowo zrezygnowała z represji wobec uczestników protestów 

czerwcowych; ostatni odwrót był wynikiem przegranej w konfrontacji politycznej ze 

społeczeństwem. (…) 

Protesty z czerwca 1976 miały charakter żywiołowy, a w co najmniej dwóch 

miejscach gwałtowny, bo zamierzona obniżka stopy życiowej poruszyła masy i żaden 

dodatkowy bodziec nie był tu potrzebny. W obywatelskim sensie o wiele 

wartościowsze były długotrwałe działania przeciw represjom wobec robotników i 

wobec ich obrońców. (…) 

I właśnie z wystąpień przeciw sowietyzującym Polskę zmianom w konstytucji 

oraz w obronie represjonowanych robotników zrodził się obecny silny – uwzględniając 

warunki można nawet powiedzieć : masowy – ruch niezależny, powstały w 

środowiskach inteligenckich, więc najbardziej bezbronnych, podjęty następnie przez 

studentów i obejmujący pewne kręgi robotników, a ostatnio także chłopów. 

Wystąpienia zbiorowe odtąd, jak sądzę, wymagają porozumienia wszystkich 

środowisk niezależnych, a przynajmniej wzajemnego zrozumienia stanowisk i intencji. 

(…) 

Działalność  niezależna nie jest efektowna, nie przynosi łatwych sukcesów, jej 

wyniki najczęściej są trudno dostrzegalne, musi trwać  długo, prawdopodobnie bardzo 

długo, uczestników naraża na szykany, pomówienia, łgarstwa i straty, nie daje im 

żadnych materialnych korzyści, daje tylko przeświadczenie o spełnianiu obowiązku 

obywatela świadomego i poważanie stosunkowo niewielkiej liczby osób. Dość  

wcześnie do świadomości jej uczestników może się wkradać  uczucie bezowocności 

wysiłku i zmęczenie. Zatem działalność  ta wymaga dużego hartu ducha, odporności 

psychicznej, mocy charakteru. 

 

JAWNOŚĆ I POUFNOŚĆ 

Należy dążyć  do maksymalnego wyzyskiwania wszystkich moż liwości działań 

zgodnych z prawami zasadniczymi obowiązującymi w Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej, czyli do działań uprawnionych, legalnych, jawnych. Moż liwości takie istnieją i 

są dostatecznie liczne, chociaż  w wielu wypadkach ustawodawstwo szczegółowe, 

stając w jaskrawej sprzeczności z zasadniczym, ogranicza je. W tych wszystkich 

wypadkach ustawodawstwo szczegółowo jest w istocie nielegalne, i tak trzeba sprawę 

jasno stawiać . Przykłady: cenzura prewencyjna, niemożność  swobodnego 

																																																													
6 Nawiązanie do strajków na Wybrzeżu w grudniu 1970. W wyniku działań władz zginęło 45 osób, setki 
odniosły poważne obrażenia, a 3 tys. osób aresztowano. 



	 	 	
organizowania się, przede wszystkim politycznego, zbierania się, manifestowania, 

monopolizacja prasy i wszystkich publikatorów. 

Nie należy narażać  się niepotrzebnie, zwłaszcza w kwestiach stosunkowo małej 

wagi. Co prawda ich jest właśnie najwięcej, one zapełniają życie, prócz tego mogą 

dawać  precedensy do nadużyć  w kwestiach stosunkowo małej wagi. Co prawda ich jest 

właśnie najwięcej, one zapełniają życie, prócz tego mogą dawać  precedensy do 

nadużyć  w kwestiach wagi dużej i aparat władzy, szczególnie na niższych szczeblach, z 

takich precedensów chętnie korzysta. Niejednokrotnie więc trzeba żądać  ścisłego 

przestrzegania przepisów, na przykład w postępowaniu policji wobec osób przez nią 

nachodzonych i molestowanych. Rzecz jednak w tym, aby nie zużywać  się na 

szarpaninę przekorną.  

Studenci muszą pamiętać  o ewentualnym zagrożeniu studiów. Stąd postulat, aby 

w ruchu niezależnym czynnie występowali ci, którym nie można zarzucić  kiepskich 

wyników w nauce. Dla silnych charakterów usunięcie z uczelni nie będzie katastrofą; 

praktyka wskazuje, że różnymi sposobami można studia ukończyć  później, a twarde 

doświadczenie wzmacnia odporność , lepiej jednak unikać  utrudnień i opóźnień, kiedy 

tyle pilnych zadań czeka podjęcia. Swoją drogą opinia publiczna ostro przeciwstawić  się 

szykanowaniu studentów za ich przekonania obywatelskie. Władza wychodziła ze 

skóry, żeby ich "upolitycznić”; i upolityczniają się, tyle że bez cudzysłowu. 

W dyskusjach publicznych powinno zabierać  głos jak najwięcej obywateli. Nie 

chodzi o jałowe demonstracje, tylko o wykazanie obecności społeczeństwa czujnego i 

aktywnego we wszystkim, co go dotyczy. (…) 

Poufność  zachowywana być  musi tylko w wypadkach niezbędnych, jak 

sporządzanie i rozpowszechnianie wolnych druków, gromadzenie środków 

materiałowych i pieniężnych, przygotowywanie działań o charakterze politycznym 

względnie za takie przez władzę uważanych. 

UWAGI KOŃCOWE 

(…) Według rozpowszechnionego w społeczeństwie poglądu ruch niezależny 

powinien zawsze występować  zgodnie i niemal jednolicie, a przynajmniej (…) jego 

przedstawiciele nie powinni ujawniać  powstających między nimi różnic zdań. (…) 

Pogląd ten uważam – w istniejących okolicznościach – za zrozumiały, lecz niesłuszny. 

Rozumujący kategoriami „jednolitofrontowymi” mimo woli ulegają naciskom 

stereotypu myś lenia totalitarnego. W zbiorowości ludzkiej różnice zdań są zjawiskiem 

naturalnym, zdrowym i potrzebnym. Nie tylko mieszczą się w organizmie demokracji, 

ale są niezbędne dla jego rozwoju. Wymiana opinii rozładowuje napięcia, pomaga 

zrozumieć  (co niekoniecznie oznacza: aprobować) stanowisko innych, prowadzi do 

wypracowania wspólnej płaszczyzny postępowania. 

Obywatele sądzą, że walka z wszechobejmującym systemem władzy, potężnie 

wyposażonym w środki materialne i personel, wymaga maksymalnej koncentracji sił 



	 	 	
ruchu niezależnego, w istocie ujednolicenia go, i że to właśnie jest nieodzownym 

warunkiem powodzenia w tej walce. Wszelki podział na stanowiska, ich zdaniem, 

osłabia walczących. 

Po pierwsze, nawet największa, niejako totalna, koncentracja sił niezależnych 

nie dorównałaby potencjałowi partii-państwa, jeś li stosować  miarę materialną i 

organizacyjną. 

Po drugie, uderzenie partii-państwa w strukturalnie zjednoczone siły niezależne 

mogłoby być  dla nich bardzo silnym ciosem, po którym długo przyszłoby im się 

dźwigać . Luźna struktura tych sił daje im większą elastyczność  i odporność  na ciosy i 

rozprasza kierunki natarcia aparatu przemocy. Na płaszczyźnie wojskowej przypomina 

to działanie partyzantki, która potrafi uchylać  się od ześrodkowanych ataków, w 

dogodnych warunkach potrafi odpierać  je, przechodzić  do przeciwnatarcia, wygrywać . 

Po trzecie, na siłę spajana, właściwie klajstrowana „jednolitofrontowość” jest 

pozorna i ostatecznie przynosi więcej strat niż  zysków. Może się rozlecieć  z powodu 

swej sztuczności, i to w najbardziej nieodpowiedniej chwili. Lepiej nie łudzić  się 

rachubami, które mogą okazać  się zawodne, zwłaszcza że, jak powiedziałem wyżej, 

zawodność  tkwi już  w samym mniemaniu o większej mocy „ujednoliconych” sił ruchu 

niezależnego. Także w czasie okupacji niemieckiej istniały stronnictwa polityczne, a 

nawet odrębne organizacje wojskowe, chociażby Armia Krajowa zdecydowanie 

stanowiła siłę ogólnonarodową. 

Po czwarte, angażując się w ważne sprawy dziś , nie wolno zapominać , że nie 

mniej ważne sprawy wyłonią się także jutro. Zasady demokracji, a więc również  

wolność  poglądów i wypowiedzi, trzeba wprowadzać  już  teraz, trzeba się ich uczyć , a 

nie jest to bynajmniej nauka łatwa. Nie mamy jasnego obrazu przyszłej Polski i nie 

wiemy, jakie drogi do niej nas doprowadzą, dlatego musimy dzielić  się zapatrywaniami, 

aby obywatel mógł z nich wybierać  i urabiać  sobie własne zdanie. Z tych świadomych 

zdań z czasem wyłoni się większościowa, demokratyczna opinia. 

Zapamiętajmy jednak co następuje: wszystkie ugrupowania ruchu niezależnego 

obowiązuje sojusz w walce o wolną demokratyczną Polskę. Dyskusja między nimi – tak, 

ale nie jałowa lub napastliwa polemika; żadnego wymierzania swoich zasług, żadnych 

roszczeń do pierwszeństwa lub wyższości. Świadomy sojusz, wzajemna pomoc, 

rozumne współdziałanie. (…) 

Słowo jeszcze o rekryminacjach. Rozstrzyganie, kto lepszy i kto od kiedy 

reprezentuje demokratyczne poglądy, pozostawmy historii. Słyszałem zarzuty pod 

adresem osób, które kiedyś  należały do partii komunistycznej i odznaczały się w niej 

głośną ruchliwością, a później zrewidowały stanowisko i przeszły do obozu 

demokratycznego i z kolei tutaj zajmują poczesne miejsca. Mówiono, że w latach 

stalinowskich osoby te wysługiwały się partii ciągnąc stąd korzyści, a potem zmieniły 

skórę, bo czemuś  im tak wygodniej i znów obiecują sobie pożytki, może większe od 

tamtych, jeś li nie zaraz, to w przyszłości.  



	 	 	
Pamiętamy wszystko, co działo się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Ale 

wiemy ponadto, że bardzo podobne, jeś li nie identyczne zarzuty podpowiada się 

odpowiednimi kanałami z kręgów aparatu partyjnego, aby dyskredytować  niektórych 

działaczy ruchu niezależnego. 

Otóż  dyskredytuje przede wszystkim cynizm, zła wola, a nie błąd popełniony w 

dobrej wierze. Wojna, uzależnienie od Związku Radzieckiego, odstępstwo aliantów 

zachodnich, gwałtowne, przemiany, szalona propaganda, wszystko to narobiło 

ogromnego zamętu, zwłaszcza w młodych głowach; ale zwichrzenie kompasu zdarzało 

się też  głowom starszym, bardziej doświadczonym, mądrzejszym. Kraj leżał w ruinie i 

pierwszą rzeczą była jego odbudowa oraz danie oddechu zmaltretowanemu 

społeczeństwu. Niektórzy wierzyli, że najlepsza, nawet jedyna do tego droga wiedzie 

przez współdziałanie z partią i uczestnictwo w niej – i zapewne cząstkową rację mieli. 

Innym zależało na umocnieniu Polski na ziemiach zachodnich i północnych; dla tego 

celu gotowi byli sprzymierzyć  się choćby z diabłem. Znów inni, młodsi od poprzednich, 

w moż liwość  ozdrowienia partii uwierzyli w Październiku – żeby wkrótce gorzko się 

rozczarować . A jeszcze młodsi chcieli rozwinąć  skrzydła jak nikt przed nimi i w partii 

szukali startu, bo gdzie indziej go nie było; nadłamano im skrzydła. 

Nie oskarżajmy za błąd oceny, za niezawinioną niewiedzę, za ś lepy i zgodliwy 

entuzjazm. Sądźmy według tego, co, uczciwie się rozliczywszy z własną przeszłością, 

mówią i robią teraz. Ci zaś , którzy od początku się nie mylili, niechaj cieszą się w sobie. 

Przed Polakami, którzy myś lą kategoriami politycznymi, stoi bardzo wiele pracy 

w licznych dziedzinach, także w życiu codziennym, o których tu w ogóle nie 

wzmiankowano. Próba wyliczenia wszystkich dziedzin, potrzeb i moż liwości byłaby 

niepodobieństwem. Sami musimy je dostrzegać . 

Na przykład: Polacy dziś  już  masowo wyjeżdżają za granicę, zwłaszcza do 

krajów bloku radzieckiego, a także goszczą u siebie setki tysięcy turystów stamtąd 

przybywających. Otóż  wielkiej wagi nabierają zwykłe zetknięcia między prywatnymi 

ludźmi różnej narodowości, one bowiem tworzą uogólnione wyobrażenia jednych o 

drugich, co wywiera istotny wpływ na stosunki między narodami. 

Powinniśmy dokładać  wszelkich starań, aby te stosunki układały się jak 

najlepiej. Poczucie wartości narodowej, oparte na historii i dokonaniach 

współczesnych, należy do kategorii wewnętrznych cnót obywatelskich; niechaj nie 

przeradza się w megalomanię narodową. Mamy do niej skłonność , może najbardziej 

wobec Rosjan, co jest szczególnym absurdem, jeś li się weźmie pod uwagę układ sił. 

Szukajmy wzajemnego zrozumienia i przyjaźni z innymi, a także, o ile to moż liwe, 

współdziałania. Na wyższym szczeblu dobry przykład w tym względzie dał Komitet 

Samoobrony Społecznej KOR nawiązując bezpośrednie kontakty ze środowiskiem 

czeskiej „Karty 77”. 

Po II wojnie światowej Polska stała się praktycznie krajem jednonarodowym. W 

granicach jej żyje niewielu Ukraińców i Białorusinów, garstka Litwinów. Ten stan rzeczy 



	 	 	
ma swoje dobre strony, a właściwie jedną, którą stale (i słusznie) się podkreś la: 

eliminację konfliktów narodowościowych, które II Rzeczypospolitej nastręczały wielu 

problemów. Ale ma też  strony zdecydowanie ujemne, które uchodzą uwagi opinii 

publicznej. 

W państwie jednonarodowym, zwłaszcza rządzonym przez komunistów, tli się i 

roznieca nacjonalizm (w ujemnym znaczeniu słowa). Komuniści bynajmniej się temu nie 

przeciwstawiają, lecz właśnie popierają nacjonalizm, upatrując w nim jeden ze środków 

wzmocnienia swojej władzy. Państwa komunistyczne, wbrew teorii i jakby na 

urągowisko oficjalnie głoszonej doktrynie internacjonalizmu proletariackiego, są 

bardzo nacjonalistyczne, a władza stale podbija bębenka uczuć  narodowych – 

oczywiście z wyłączeniem wszystkiego, co mogłoby dotknąć  Wielkiego Brata – 

spodziewając się, że dzięki temu zyska sobie względy społeczeństwa i przy okazji 

udrapuje się w szaty jedynego obrońcy ojczyzny przed wszystkimi moż liwymi wrogami. 

(…) 

Poza tym (…) hegemon krajów zwasalizowanych strzeże, aby wasale zanadto się 

nie zaprzyjaźnili między sobą. Wcale sobie tego nie życzy. Z dwojga złego woli mieć  do 

czynienia z wybujałym nacjonalizmem każdego z osobna niż  z prawdziwym 

„internacjonalistycznym” porozumieniem kilku, bo łatwiej mu wygrywać  antagonizmy 

między rywalizującymi i ubiegającymi się o jego względy nacjonalizmami wasali. Gdyby 

tak zwana Wiosna Praska udała się Czechom, to znaczy, gdyby zdołali uzyskać  

stosunkowo dużą miarę niezależności od Związku Radzieckiego, usłyszelibyśmy nagle 

o złym losie Polaków zaolziańskich, czego dotąd oficjalnie nie sygnalizowano; gdyby 

polski Październik posunął proces demokratyzacji dalej niż  się to, na krótko zresztą, 

stało, sprawa Szczecina i Wrocławia mogłaby stanąć  na wokandzie dnia, ku pożytkowi 

NRD, oraz prawdopodobnie przypomniano by rozproszenie naszych Ukraińców po 

Polsce w końcu lat czterdziestych. Takie zagrywki zawsze leżą w granicach moż liwości 

polityki i propagandy, a w pewnych grupach społecznych rozgrywanych narodów mogą 

znaleźć  chętny odbiór i odzew. Dlatego, powtarzam, tak ważną dla narodów 

ujarzmionych jest zasada: żadnych roszczeń terytorialnych, żadnych rekryminacji 

emocjonalnych, żadnego pozowania na wyższość . (…) 

Nie brak ludzi, którzy uważają, że świata nie ominie katastrofa wojny globalnej, 

wobec czego wszelkie myś lenie o nieco dalszej przyszłości i działanie na jej rzecz nie 

mają sensu. W istocie taki pogląd nie bardzo ma sens. Nikt nie jest w stanie przewidzieć , 

czy owa katastrofa nastąpi, czy nie. Jeś li świat jej nie uniknie, postulowane myś lenie i 

działania zachowują pełną ważność . Jeś li zaś  wojna globalna wybuchnie, w dalszym 

ciągu nie wiadomo, jakich obszarów świata dotknie najsilniej, a jakie potraktuje mniej 

srogo – bo prawdopodobnie żadnego nie ominęłaby w całości – zatem nie wiadomo 

też , jakie oblicze przybrałby świat po jego wygaśnięciu. 

Na jej wypadek możemy stawiać  sobie następujące żądanie: ilu z nas zostanie, 

ktokolwiek przeżyje, na ocalałych spoczywa obowiązek podjęcia niestrudzonej pracy 



	 	 	
nad odnową narodu i umocnieniem jego bytu. Prawdziwą dumą człowieka jest 

podnoszenie się z klęsk. 

Tymczasem nie pozwólmy paraliżować  swej woli katastroficznymi wizjami. (…) 


