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    I. SŁOŃ A SPRAWA POLSKA 

Zauważyłam w rozważaniach naszych, pożal się Boże, opozycyjnych 

politologów znamienne cechy, z których (jest ich dziesięć) wymienić  można w zasadzie 

tylko jedną: brak tzw. kultury politycznej. Ale nie mam tu na myś li złego zachowania się 

przy stole (obrad). Do stołu ani opozycjoniści, ani oficjalni nasi politycy nie bywają 

dopuszczani. Chodzi mi po prostu o brak wyobraźni, brak szerszego horyzontu i 

wreszcie smutnie-żałosną doraźność . 

Niebawem minie lat dwieście od trzeciego rozbioru Polski. Naród żyjący tak 

długo w niewoli (okres międzywojenny był zbyt krótki, by można było wówczas 

odbudować  świadomość  polityczną) zatraca zmysł orientacji. W końcu jedynym 

punktem odniesienia staje się dlań on sam – stąd ów „słoń a sprawa polska”. Nic w tym 

śmiesznego: nawet świadomość  tego stanu rzeczy niewiele zmienia. Natomiast czas 

już  najwyższy zdać  sobie sprawę z tego, co pociąga za sobą ten sposób myś lenia – 

staliśmy się od dawna jedynie przedmiotem światowej polityki. Pierwszym zatem 

warunkiem zmiany tej sytuacji jest: być . A być  to oznacza tu zyskanie dystansu wobec 

samych siebie. 

Wszelka działalność  o charakterze politycznym, która kieruje się ku przyszłości, 

musi uwzględniać  procesy obecne w świecie zachodzące. Otóż  wydaje mi się, że można 

mówić  obecnie o dwóch wzajemnie ścierających się tendencjach: nacjonalistycznej i 

ponadnarodowej. Nasz sposób myś lenia o przyszłości uwarunkowany 

doświadczeniami historycznymi, związany jest, tak czy inaczej, z tendencją pierwszą. 

  Pierwszym marzeniem wszelkiej opozycji jest dobicie się samostanowienia 

państwa polskiego, uwolnienie go od dominacji rosyjskiego imperium. Jest to mrzonka 

dziewiętnastowieczna. Wtedy też  było to jeszcze moż liwe – obecnie zmienił się już  

charakter państwa, zwłaszcza takich krajów jak Polska, pomniejszych, nie liczących się 

w Wielkiej Grze, ale nie tylko ich – dotyczy to także kolosów jak ZSRR, USA, ChRL. 

Państwo mianowicie powoli obumiera – nie w tym znaczeniu, jakie miał na myś li Lenin: 

dzieje się tak na skutek niesamowystarczalności gospodarczej, ograniczenia 

suwerenności wewnętrznej i zewnętrznej aparatu państwowego, zmieniającej się 

sytuacji prawnej – tu zwłaszcza kapitalne znaczenie ma powstanie Paktów Praw 

																																																													
1 Leszek Szaruga, właśc. Aleksander Wirpsza (ur. 1946) – poeta, pisarz, tłumacz. W latach 70. i 80. 
współpracownik prasy drugoobiegowej i emigracyjnej. 



	 	 	
Człowieka. Aparat państwowy przekształca się w coś  w rodzaju regionalnej 

administracji. 

W każdym razie marzenia o suwerenności państwowej należy spokojnie i bez 

emocji odłożyć  do lamusa: państwa powoli przestają istnieć . Tymczasem opozycja w 

Polsce (i nie tylko w Polsce) zachowuje się tak, jak gdyby nic się nie stało. 

Samostanowienie narodowe utożsamia się z suwerennością państwa – czyż  nie 

przypomina to separatystycznych ruchów Basków czy Irlandczyków? Oczywiście – 

sama ta dążność  jest wśród zniewolonych narodów czy grup etnicznych zrozumiała, 

nie znaczy to jednak, iż  jest racjonalna i realistyczna. Jest raczej poruszaniem się pod 

prąd tych tendencji, które w dzisiejszym świecie zdają się dominować . 

Czy zatem opozycja ma w ogóle jakieś  racje bytu, a jeś li tak, to jakie? 

Zanim odpowiem na to pytanie obszerniej – na razie chciałabym tylko dać  

odpowiedź  twierdzącą – przejdę do spraw natury szerszej, „sprawę polską” wraz ze 

„słoniem” pozostawiając na boku. Czas odbić  się od tej mielizny. 

    II. WIELKA GRA 

Jest gra, w której państwa takie jak Polska pełnią w najlepszym wypadku rolę 

statystów – przynajmniej na razie. Obecny układ – a nie będę tu, poza wypadkami 

koniecznymi, zajmowała się genezą tej sytuacji – coraz wyraźniej zmierza ku grze w 

trójkącie: USA, ZSRR, ChRL. Przy czym warto zauważyć , iż  historycznie rzecz biorąc, 

układ ten ukształtowały trzy wojny światowe: w wyniku pierwszej na scenie 

politycznej pojawiły się Stany Zjednoczone, w wyniku drugiej – Związek Radziecki, w 

wyniku trzeciej – Chiny. 

Z pierwszą i drugą wojną światową nie ma kłopotów – każdy wie, o co tu chodzi. 

Dwie następne – żyjemy bowiem w okresie trwania IV wojny światowej – to już  

problem odmienny. A więc po kolei: III wojna światowa rozegrała się między USA a 

ZSRR na dwóch poligonach. Wojnę tę Stany Zjednoczone przegrały. IV wojna, również  

o charakterze sztabowym, odbywająca się na poligonach, jest już  wojną prowadzoną 

przez ZSRR na trzech frontach: na Bliskim Wschodzie (ZSRR – USA), w tzw. rogu Afryki 

(ZSRR – USA) oraz Wietnamie (ZSRR – ChRL). Ta wojna jest odmienna od poprzedniej, 

przez to przede wszystkim, iż  daje się zauważyć  powoli zarysowujący się sojusz ChRL – 

USA w Afryce. 

Utrwaleniem efektów III wojny światowej stało się m.in. przyjęcie Wietnamu do 

RWPG oraz wprowadzenie wojsk kubańskich do Afryki. 

W obecnym układzie sił teoretycznie moż liwe są trzy warianty sojuszów: ZSRR 

– USA, ZSRR – ChRL oraz USA – ChRL. Prawdopodobnie sojusze te, w zależności od 

rozwoju sytuacji, będą się zmieniały. Przy czym warto zauważyć , iż  ChRL zdobyła swoją 

pozycję m.in. dzięki 1) rozbiciu jedności ruchu komunistycznego, 2) rozgrywce 

dyplomatycznej (operowanie pojęciem „dwóch hegemonów” i przeciwstawienie im 



	 	 	
„trzeciej siły”, co spowodowało pozyskanie sympatyków w Trzecim Świecie i 

uaktywnienie polityki USA wobec Chin). 

Na układ sił mogą wpływać  m.in. następujące czynniki: 1) integracja Europy 

Zachodniej (Stany Zjednoczone Europy); 2)wzrost potęgi Japonii i Indii; 3) polityczne 

uaktywnienie Kanady; 4) włączenie się do gry państw Ameryki Południowej. Na razie 

widoczne są trzy ewentualne poligony: poligon azjatycki – głównie rejon 

południowowschodni, cała Afryka oraz cała Ameryka Południowa. 

Mnie tu najbardziej interesuje sytuacja europejska. Moż liwe są trzy warianty: 1) 

„finlandyzacja” Europy Zachodniej – ta koncepcja była już  wiele razy omawiana; 2) 

realizacja planu Rapackiego, czyli stworzenie w Europie Środkowej strefy bezatomowej 

i neutralnej – powoduje to rozbicie Europy i wyeliminowanie jej jako partnera w grze; 3) 

powstanie Stanów Zjednoczonych Europy Zachodniej – jest to jedyny wariant, w 

którym Europa liczyłaby się jako partner polityczny. 

Z konieczności upraszczam tu wiele problemów, wiele też , jak choćby sprawę 

zjednoczenia Niemiec, pomijam: nie chodzi mi o to, czy mam rację, czy też  jej nie mam – 

myś lę, że rzeczywistość  zawsze może stworzyć  nowe, zaskakujące scenariusze. Ale też  

chodzi mi przede wszystkim o pokazanie moż liwości myś lenia innego niż  nasze 

zaściankowe schematy. Spójrzmy teraz na Polskę z zewnątrz, a okaże się wszystko jest 

moż liwe. Wszystko – oprócz samodzielności państwowej. 

Jeś li weźmiemy udział w Wielkiej Grze, to albo jako przedmiot przetargu w mało 

znaczących rozgrywkach peryferyjnych („sprawa Polski”, „sprawa Berlina”, „sprawa 

republik nadbałtyckich ZSRR”, „sprawa zjednoczenia Niemiec”, „sprawa zjednoczenia 

Korei”, „sprawa Tajwanu” – tysiące tych „drobnych spraw”), albo jako dostarczyciel 

„materiału ludzkiego” czy „siły żywej”. 

Ale to, co dotychczas powiedziałam, dotyczy sfery polityki. Są jeszcze inne. 

Zanim się nimi zajmę, jeszcze dwie uwagi: 

1. W obecnej sytuacji miejsce Polski w Wielkiej Grze nie jest do końca okreś lone. 

Należy się spodziewać , że po rozbiciu tzw. „jedności ruchu komunistycznego” Chiny – 

przy pomocy USA – dążyć  będą do rozbicia „jedności obozu socjalistycznego” oraz 

rozbicia „jedności ZSRR”. Wszystkie te trzy „jedności” są efektem dominacji Rosji. 

Wynik tych zewnętrznych dążeń może być  dwojaki: rzeczywiste rozbicie imperium 

rosyjskiego i powstanie szeregu państw drobnych o silnych nacjonalizmach – Polski, 

Ukrainy, Bułgarii, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii i Gruzji, Armenii itp., bądź  

zlikwidowanie przez Rosję samej moż liwości istnienia takich państw przez operacje 

podobne do tych, jakich dokonano np. na Tatarach krymskich, tyle, że tym razem, 

musiałyby to być  operacje wielokroć  bezwzględniejsze – oznaczałoby to nasilenie 

terroru o niespotykanej dotąd w dziejach sile, co wydaje się raczej nieosiągalne, choć  

stare rosyjskie porzekadło powiada, iż  choć  całej wódki nie wypijesz, to starać  się 

jednak trzeba. 



	 	 	
2. Rozbicie imperium rosyjskiego i powstanie suwerennej (pozornie, bo i tak 

uwikłanej w grę, na którą nie ma wpływu) Polski już  dziś  – choć  to całkowita utopia – 

wymaga rozpoznania istniejącej sytuacji. Załóżmy zatem, że spada na nas ta nagła a 

niespodziewana niepodległość . Co się okaże? 

III. POLSKA NIEPODLEGŁA 

Mówiłam już  wcześniej, że żyjemy w epoce dwóch odmiennych trendów: 

narastania nacjonalizmów i ustanowienia społeczności międzynarodowej. Oba te 

trendy istnieją również  w Polsce. Jaki jest układ sił? 

1. Kościół – instytucja o olbrzymich wpływach obejmująca swym zasięgiem cały 

kraj i wszystkie środowiska. W swej masie raczej zachowawcza, nie ograniczająca się 

bynajmniej – po co się oszukiwać? – do działalności stricte religijnej. Na pewno 

wykorzysta silne nastroje nacjonalistyczne. Kwestia tylko, czy im się podporządkuje, 

czy też  potrafi – jeś li zechce – nimi pokierować . Ruch chadecki czy jemu podobne 

raczej w formie szczątkowej. 

2. ZBoWiD – instytucja posiadająca silną grupę kadrową, zdolna w każdej chwili 

przekształcić  się w partię masową o charakterze endeckim. 

3. PAX – jak wyżej. 

4. Brak jakiejkolwiek instytucji organizującej ludzi o postawach lewicowych czy 

centrowych: jakieś  szczątki chadecji, ludzi o poglądach zbliżonych do socjaldemokracji 

czy socjalistów, komunistów itp. To wszystko w proszku, małe, czasem spektakularnie 

aktywne grupki, głównie wśród inteligencji. Zważywszy przy tym skompromitowanie 

lewicy w masach, grupki te nie mają prawie żadnego wpływu na nastroje społeczne. 

Tak wygląda w chwili obecnej rzeczywisty układ sił. Czy oznacza to jednak 

podporządkowanie społeczeństwa siłom nacjonalistycznym? Raczej tak, choć  myś lę, iż  

najsilniejsza organizacja, jaką jest w tej chwili Kościół, mogłaby ten układ sił zmienić  w 

ten sposób, by – w wypadku nagłej a niespodziewanej niepodległości – stworzyć  jakiś  

rząd „porozumienia”. 

Nie miałam tu zamiaru nikogo straszyć , starałam się po prostu uchwycić  to, co 

wydaje się widoczne jak na dłoni, a jednak jest jakby celowo pomijane we wszystkich 

opracowaniach teoretyków opozycji. Chcieliście Polski, no to ją macie… Polskę 

antyrosyjską, antyniemiecką, antyczeską i antysemicką, Polskę niedouczoną i 

zaściankową, Polskę taką, jaka jest poza Głosem, Zapisem czy nawet Opinią, ale i Polską 

taką, jaka jest poza Trybuną Ludu, Miesięcznikiem Literackim czy nawet Ekranem. Taka 

jest. Ale, oczywiście, nikt w opozycji nie bawi się jakieś  w tam rozważania o tym, co by 

było, gdyby rzeczywiście spadła na nas ta nieszczęsna niepodległość . Wszak to 

wszystko realiści, a jakże. 

I właśnie w owym, pożal się Boże, „realizmie” najbardziej widoczny jest 

mankament „wolnych” i „niezależnych” politologów: zniewolenie wyobraźni, osadzenie 

jej w „obecnych warunkach”, zgoda na to, co jest, i niemożność  spojrzenia na własny 



	 	 	
naród jak na naród wolny. A on jest wolny: odtworzyć  wypada jedynie kształt tej 

wolności, opisać  go. 

Ale nie – znamy, powiadają panowie Kuroń czy Michnik, nasze ograniczenia. 

Powiadają to, a ogłupiała wolnością prasa europejska z namaszczeniem powtarza ich 

słowa – widzicie, kochani czytelnicy wolnej prasy, ci tam nad Wisłą, nie dość  że lewica 

(co prawda, laicka), ale jeszcze w dodatku be złudzeń; dla Europy to oni straceni, czapki 

z głów dla ich szlachetności, ale to już  wszystko, co możemy – wymienimy jeszcze 

kogoś  z Chile na opozycjonistę radzieckiego. 

Tak to, panowie, wygląda. 

    IV. CHYTROŚĆ ROSJI 

Piszę to w dniu, w którym rozpoczął się proces Szczarańskiego, opozycjonisty 

oskarżonego w Rosji m.in. o szpiegostwo. Dlaczego o szpiegostwo, to absurd, sam 

Carter2 osobiście zaprzecza, a tu takie coś !? Ano dlatego, żeby szpiega za szpiega 

„Pomienia”! Proste! Chyba aż  nadto.  

Procesy opozycjonistów w Rosji po Helsinkach3 są: 1) demonstracją, 2) 

demonstracją i 3) też  demonstracją. Cóż  to zatem za demonstracje? 

Pierwsza jest demonstracją niezależności od opinii publicznej – jakiejkolwiek. 

Druga jest demonstracją rosyjskiej interpretacji „nieingerencji w wewnętrzne sprawy” 

innego kraju. Trzecia wreszcie jest demonstracją siły w stosunkach wewnętrznych. W 

pierwszym wypadku mówi się opinii światowej: „I tak będziemy robić , co zechcemy” – 

przy czym to „i tak” oznacza „niezależnie od wszelkich praw, umów, paktów, 

zobowiązań itp.”. W drugim wypadku powiada się: „Interpretacja jakichkolwiek praw i 

zasad obowiązujących w Rosji, nawet gdy są to prawa ludzkie i międzynarodowe, jest 

wewnętrzną sprawą samej Rosji”. Obie te deklaracje są dokładną kopią praktyki, jakie 

Trzecia Rzesza stosowała w latach trzydziestych (np. sprawa Ossietzky’ego). W trzecim 

wreszcie wypadku powiada się: „Taki los może czekać  wszystkich niepokornych” – 

„może” ale nie „musi”; przyjęcie sztywnej zasady byłoby ograniczaniem sobie pola 

manewru. 

Wyszłam od procesów politycznych, by moż liwie najsugestywniej pokazać , co 

rozumiem przez chytrość  Rosji. Polityka Rosji nigdy bowiem nie była polityką sztywną 

stosującą się do jakichkolwiek reguł: w tym przypomina najlepsze czasy dyplomacji 

watykańskiej. Dyplomacja rosyjska jest bez wątpienia sztuką godną najwyższego 

uznania: gdy trzeba, nie cofa się przed ryzykiem, gdy trzeba, bywa ostrożna aż  do 

przesady – tak dzieje się co najmniej od czasów Piotra I. I jest to polityka skuteczna, a to 

jest jedyna miara wartości. 

Rosja w Helsinkach zaryzykowała, nie miała zresztą innego wyjścia. Po 

zwycięstwie Cartera w wyborach prezydenckich w USA sytuacja, wobec dość  

																																																													
2 Jimmy Carter (ur. 1924) – amerykański polityk demokratyczny, prezydent USA w latach 1977–1981. 
3 Konferencja w Helsinkach – nawiązanie do konferencji KBWE w 1975. 



	 	 	
agresywnej polityki duetu Carter-Brzeziński4 stała się dość  niewygodna. I oto zaczęła 

się gra na zwłokę. Chodzi o „przetrzymanie” kadencji Cartera. Rachuba wydaje się 

rozsądna – popularność  prezydenta USA leci na pysk; czas pracuje na rzecz Rosji. 

Następny prezydent, należy przyjąć , będzie ostrożniejszy, skupi się na sprawach 

wewnętrznych, przede wszystkim zaś  zrezygnuje z doradztwa „drażniącego” Rosjan 

Brzezińskiego, jedynego politologa i praktyka, który wie, jak grać  z Rosją. 

Zasada „niedrażnienia” Rosji jest od dawna zasadą polityki Zachodu, trudno się z 

tego schematu wycofać . Przewaga psychologiczna Rosji jest tu ogromna. Tym bardziej, 

że stosuje ona najzwyklejszy, cyniczny szantaż : „Im głośniej będziecie się upominać  o 

prawa ludzkie, tym mocniej przykręcimy śrubę naszym dysydentom”. Wydaje się, iż  

„wymiana ludzi i idei” ograniczy się do wymian typu „wysyłki” Sołżenicyna czy wymiany 

Bukowskiego. To jest wszystko, co Zachód może osiągnąć . Przynajmniej póty, póki – 

wzorem Brzezińskiego – nie zacznie przełamywać  swoistej „bariery uległości” wobec 

Rosji; ta sytuacja ma się niemal dokładnie tak samo, jak w wypadku ustępstw wobec 

Hitlera. Zachód miast stosować  prawa ludzkie, ogranicza się do ich obrony. Trzeba je 

narzucić , albo przestać  o tym gadać . Rosja w Belgradzie zaszantażowała Zachód, 

powiadając, iż  w razie „upierania” się państw zachodnich przy problematyce praw 

ludzkich opuści salę – to jest wielki styl rosyjskiej polityki, tak się nadrabia straty z 

Helsinek! Natychmiastową i jedyną odpowiedzią powinno być  zerwanie obrad przez 

Zachód. Ale jak na razie – i na tym polega chytrość  Rosji – Zachód sztywno trzyma się 

zasady „niedrażnienia”, co pozostawia Rosjanom absolutnie wolną rękę tak przy stole 

obrad, jak na salach sądowych. 

Podobnie rzecz się ma w wypadku „porządkowania” spraw wewnątrz bloku: 

masakra budapeszteńska w 1956 r. czy paradny marsz czołgów Układu 

Warszawskiego5 w Pradze w roku 1968 przeszły, praktycznie rzecz biorąc, bez echa. 

„Doktryna Breżniewa” będąca cynicznym popisem arogancji i bezprawia została przez 

„ucywilizowany” Zachód przyjęta bez mrugnięcia okiem, z całym dobrodziejstwem 

inwentarza. Tu znów triumfuje chytrość  Rosji: zastosowanie ostrych sankcji 

gospodarczych – choć  na pewno zapłaciłyby za to przede wszystkim narody, nie rządy 

– jest jedynym wyjściem, jeś li państwa europejskie marzą o zapobieżeniu 

„finlandyzacji” Europy. Myś lę, że granica wytrzymałości została już  naruszona: Zachód 

musi ryzykować , albo wypadnie z gry. Przegrana wojna w Wietnamie, oddanie Kuby, a 

obecnie napór Rosji w Afryce – wszystko to chyba zmusi w najbliższym czasie USA do 

bardziej aktywnej postawy wobec Rosji. Zadaniem opozycji w krajach bloku jest pomóc 

w zrozumieniu zasad polityki rosyjskiej. 

																																																													
4 Zbigniew Brzeziński (1928–2017) – polski i amerykański politolog, sowietolog i dyplomata. Doradca 
prezydentów USA Johna Kennedy’ego, Lyndona Johnsona i Jimmy’ego Cartera. 
5 Układ Warszawski – sojusz polityczny i militarny państw bloku wschodniego z naczelną rolą ZSRR 
zawarty w 1955 w Warszawie (stąd nazwa). Stanowił odpowiedź  na utworzenie NATO w 1954. Siedziba 
sojuszu mieściła się w Moskwie. 



	 	 	
    V. POLSKA OPOZYCYJNA 

Pisałam o chytrości Rosji po to, by ukazać , jak „rozsądek” opozycji politycznej w 

Polsce jest czystym nonsensem. Wygląda to na deklarację tego typu: „Tak, wiemy, że 

jesteśmy zależni od Rosji, nic tego nie zmieni, chodzi nam jedynie o poszerzenie 

swobód”. Jest to adres do imperatora Wszechrosji składany za pośrednictwem Le 
Monde czy Neue Zürcher Zeitung. Jest to przyjęcie narzuconych przez system reguł gry; 

przyjęcie ich jest skazaniem się na przegraną, są to bowiem reguły gry dość  

nieskomplikowane i sprowadzające się do jednej jedynej zasady gry – system nie może 

przegrać . Inna sprawa to, czy musi wygrać  – opozycja u nas zdaje się stawiać  właśnie na 

nierozegraną. Nie sądzę, by na dłuższą metę było to zadłużenie słuszne. 

Opozycja polska, jak już  mówiłam wyżej, nie jest w stanie nic zmienić , w 

systemie polityczno-administracyjnym, póki nie zajdą jakieś  istotne zmiany w układzie 

sił Wielkiej Gry. Tym bardziej też  powinna przestać  się liczyć  z obowiązującymi 

regułami. Fakt – trzydziestoparoletni trening wytworzył już  szereg odruchów, których 

trudno się pozbyć . Tym niemniej trzeba to, by wyjść  na swoje, uczynić . 

Zasadą pierwszą ruchu opozycyjnego powinno stać  się ignorowanie państwa. 

Rzecz jasna, iż  opozycja nie spotka się tu z wzajemnością, ale to już  sprawa 

zdecydowania i woli walki ludzi decydujących się jawnie podjąć  działania opozycyjne. 

Państwo nie jest partnerem w grze: partnerem jest wyłącznie społeczeństwo. W 

związku z tym opozycja powinna konsekwentnie robić  swoje nie oglądając się na to, co 

Gierek czy ktokolwiek inny uczyni. Konieczny jest długofalowy program działania 

uwzględniający przede wszystkim potrzeby społeczeństwa, a nie państwa. Przyjdzie tu 

odrzucić  stały szantaż  partyjnych powołujących się na „polską rację stanu” – tak czy 

inaczej reprezentują oni rosyjską rację stanu, i to wyjątkowego. Nie ma więc powodów, 

dla których opozycja w Polsce miałaby się taką racją kierować . 

Zasadą drugą ruchu opozycyjnego musi stać  się programowa wielogłosowość , 

koncentracja, a nie rozpraszania środków. To kalectwo polegające m.in. na niejawnych 

sporach i fobiach opozycyjnych „polityków” wydaje się być  nieuleczalne. Ale nie wierzę, 

by tak było naprawdę, tym bardziej, że powstawanie gett opozycyjnych ułatwia 

represje, a zarazem utrudnia pracę. Jednakże taka wielogłosowość  wymaga dyscypliny 

– demokracja jest sztuką trudną, czas jednak najwyższy zacząć  się jej przynajmniej 

uczyć , bez tego roztrwoni się masę ludzkiego wysiłku. Wątpię, by nie mogło dojść  do 

porozumienia między ROPCiO6 oraz KSS „KOR”7 w sprawach najistotniejszych – 

																																																													
6 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. 
7 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”. 



	 	 	
wykorzystania bazy poligraficznej, organizowania prac TKN8, tworzenia sieci klubów 

dyskusyjno-samokształceniowych. 

Trzecią wreszcie zasadą musi stać  się taka organizacja prac opozycji, by przy 

pełnej jawności działań minimalizować  straty. Siły opozycji w Polsce są wątłe i nie 

istnieje konieczność  narażania ich niepotrzebnie na szwank. Wręcz przeciwnie: w wielu 

wypadkach można je wzmocnić  poprzez zagwarantowanie współpracownikom – 

autorom opracowań, artykułów, tekstów literackich itp. – anonimowości. Jest to 

zasada działania PPN. 

I jeszcze jedno. Opozycja w Polsce powinna, w miarę swych moż liwości 

podejmować  próby porozumienia się i współdziałania z grupami opozycyjnymi w całym 

bloku rosyjskim. Izolacja poszczególnych ruchów powoduje, iż  są one mniej aktywne, 

niż  by być  mogły podejmując wspólne działania. Wśród tradycji polskiego ruchu 

wolnościowego znajduje się jedno z najszczytniejszych haseł wypisanych na 

transparentach i sztandarach w dziejach ludzkości: „Za wolność  waszą i naszą”. Warto 

tę tradycję kultywować . 

   VI. PROGRAM RUCHU OPOZYCYJNEGO 

Marek Turbacz9 w pracy „Polska – rok 1984” (Zapis 6) stawia opozycji w Polsce 

cele następujące: „1. Kształtowanie świadomości i postaw społeczeństwa; 2. Tworzenie 

nieoficjalnych struktur i więzi społecznych; 3. Tworzenie nieoficjalnej kultury, 

niezależnej myś li społecznej, politycznej i filozoficznej; 4. Tworzenie elit politycznych i 

kulturalnych; 5. Inicjowanie ewolucji praktyki politycznej i struktury systemu”. 

No właśnie – wystarczy przepisać  (wtedy i czyta się wolniej), by pojąć  chaos 

propozycji przez nasz ruch opozycyjny. Toż  to istny groch z kapustą. 

Po kolei: 1. kształtowanie świadomości i postaw może być  tylko efektem działań 

podjętych wcześniej – warto by było je zaprezentować ; ponadto nie tylko opozycja ma 

prawo „kształtować”, mówmy więcej lepiej o współkształtowaniu – różnica pozornie 

drobna, lecz znaczenie duże; 2. tworzenie nieoficjalnych struktur i więzi społecznych – 

to rzeczywiście jedno z podstawowych, jeś li nie wręcz podstawowe zadanie opozycji, 

ale nie okreś lałabym tych więzi jako nieoficjalne, bo wiele można zdziałać  działając 

„oficjalnie” – choćby przez powoływanie grup ochrony środowiska; 3. tworzenie 

nieoficjalnej kultury – za takie sformułowanie zadań opozycji batożenie bizunami 

byłoby karą zbyt lekką: podział kultury na „oficjalną” i „nieoficjalną” jest jedną ze 

zbrodni już  na tej kulturze popełnionych przez system i oto opozycja zaczyna bełkotać  

na tę samą nutę – będzie kultura „nasza” i kultura „nie nasza”, do naszej należeć  będą 

																																																													
8 Towarzystwo Kursów Naukowych (TKN) – stowarzyszenie opozycyjne w PRL działające w latach 
1978–1981. Jego celem było prowadzenie wykładów oraz podziemnej działalności wydawniczej. 
9 Właśc. Stanisław Krasnowolski (ur.1947) – biofizyk, współpracownik KOR, członek TKN. 



	 	 	
wiersze Woroszylskiego10 i Barańczaka11 (bo nie drukowane oficjalnie), do tej nie 

naszej zaś  wiersze Szymborskiej i Karaska (bo właśnie oficjalnie drukowane). Tak 

totalnego idiotyzmu już  dawno nie czytałam; opozycja w Polsce musi dążyć  do scalenia 

całej kultury tego narodu, to jest właśnie jej zadaniem; 4. tworzenie elit politycznych i 

kulturalnych – wydawałoby się logiczne, gdyby nie było nonsensem: chodzi zapewne o 

kształcenie polityków i ludzi kulturach, na to zgoda; 5. inicjowanie ewolucji praktyki 

politycznej i struktury systemu – to dla tych, którzy wierzą w ewolucję, ja nie wierzę – 

rozwój widzę jako następujące po sobie mutacje. (Tu na marginesie: przeczytał Turbacz 

Kołakowskiego, nie czytał odpowiedzi Rapaczyńskiego, Mrożka i Wirpszy – szkoda, 

może by mu się to wszystko wydało mniej proste). 

Tyle jako nieco przydługi punkt wyjścia. A teraz ad rem. Otóż  dwa są – wracam 

do owego „być” z pierwszego podrozdziału – zadania opozycji w Polsce: 1. 

przeciwstawienie się atomizacji społeczeństwa integracyjnymi działaniami, 

odtwarzającymi rozbite i tworzącymi nowe więzi społeczne (moż liwość  tego typu 

działań jest olbrzymia – od oficjalnie jawnych po nieoficjalnie tajne); 2. współtworzenie 

ruchów kulturotwórczych, powoływanie grup i organizacji samokształceniowych, 

integrowanie kultury narodowej, popularyzacja nieosiągalnych u nas tekstów, 

zwłaszcza z zakresu humanistyki, mających istotne znaczenie w kulturze światowej. 

Mniejsze znaczenie przypisuję działalności stricte politycznej, a to ze względu na 

fakt, iż  na polityczne układy wewnątrz społeczeństwa są sprawą doraźną, odwołują się 

do sytuacji. Interesuje mnie natomiast nie sfera sytuacji, lecz sfera wartości niemal 

całkowicie zniszczona, zmiażdżona przez system. Społeczeństwo polskie musi dążyć  w 

tej chwili do ocalenia swej tożsamości, dlatego tak wielki nacisk położyłam na 

problemy integracyjne, a nie dezintegrujące (polityka). Kulturę mamy jedną, ona 

stanowi o naszym być  albo nie być . Jej zagrożenie jest tak silne, że wszelka działalność  

opozycyjna musi skoncentrować  się właśnie na dążeniu do jej ocalenia, niezależnie od 

orientacji politycznej. 

Stan samowiedzy społecznej jest wprost opłakany. Znajomości historii i tradycji 

kultury europejskiej wśród przedstawicieli młodszych generacji zastraszająco nikła. 

Przeciętny polski inteligent (humanista), czyli człowiek z maturą, nie orientuje się 

niemal w ogóle w problemach humanistyki współczesnej. Nasza socjologia drepcze w 

miejscu. Historia pełna luk i zafałszowań. Literatura rozbita i zatomizowana. 

Świadomość  narodowa w zaniku, ograniczona do odruchów, spłycona i prymitywna. 

Widać  to zresztą również  i w działaniu niektórych odłamów opozycji. Najpierw – 

																																																													
10 Wiktor Woroszylski (1927–1996) – polski poeta, prozaik, tłumacz i recenzent filmowy. Od lat 70. 
Związany z opozycją demokratyczną, współpracownik KOR-u i KSS „KOR”, członek i wykładowca TKN. 
Internowany po wprowadzeniu stanu wojennego. 
11 Stanisław Barańczak (1946–2014) – poeta, tłumacz i krytyk literacki, działacz opozycji 
demokratycznej w PRL, członek KOR. 



	 	 	
panowie opozycjoniści – trzeba mieć  społeczeństwo, a potem dopiero myś leć  o 

polityce. 

VII. WIDMO APOKALIPSY                

        Zabawiłam się już  w wizję nagłej a niespodziewanej niepodległości. 

Proponuję teraz inny rodzaj zabawy: polskie „Czerwone Brygady”. No – może „Żółte 

Brygady” dla odróżnienia. 

Scenariusz wygląda następująco: 

Chińczycy szkolą grupy bojowców mających rozbić  struktury krajów 

zniewolonych przez Rosję. W Polsce ośrodkiem działania jest, powiedzmy, mijalowska 

KPP, szkolenie odbywa się w Albanii. W pewnym momencie zaczynają się dziać  dziwne 

rzeczy: w kilku stacjach moskiewskiego metra wybuchają bomby, płonie 

nowowybudowany hotel; w Warszawie i Pradze odbywają się zamachy na 

pomniejszych i średnich urzędników partyjno-państwowych; w Płocku bomba rozwala 

serce Petrochemii, eksploduje piec w Hucie Katowice. I cisza. Trwają dochodzenia. Pół 

roku później anonimowy rozmówca informuje redakcję Prawdy, że jeżeli nie coś  tam, to 

Rurociąg Przyjaźni zmieni się w rzekę ognia. Jednocześnie w którymś  z państw bloku 

porwane zostaje czyjeś  dziecko czy wnuczek Pierwszego Sekretarza: w zamian za 

uwolnienie żąda się wypuszczenia na wolność  sześciu działaczy grup opozycyjnych. 

Policja szaleje. Cały aparat wojskowo-policyjny zostaje postawiony na nogi. 

Narasta fala terroru. Jednocześnie państwa zachodnie zrywają umowy i wycofują 

kredyty. Gospodarka w proszku. Zaczynają się strajki i rozruchy. Władze odpowiadają 

wzmożeniem terroru. W sklepach brak żywności, bo ludność  ogarnęła panika. Czołgi 

radzieckie jeżdżą po połowie Europy jak opętane. 

Całkiem niezłe widowisko i w dodatku wcale nie tak nieprawdopodobne, jak 

mogłoby wyglądać . Tak właśnie wygląda świat, w którym żyjemy: do wywołania 

totalnego bałaganu wystarczy nieduża grupka dobrze wyszkolonych specjalistów 

zdolnych do podjęcia ryzyka. Był okres, kiedy myś lałam, że podobne wizje to tylko 

mrzonki chorego umysłu. Już  dziś  wiem, że podobne scenariusze należy brać  pod 

uwagę. Oczywiście – przeprowadzenie podobnej akcji w państwach systemu 

totalitarnego jest trudniejsze niż  w RNF czy we Włoszech, tym niemniej jest moż liwe. 

Dlaczego więc o tym piszę? Dlatego, aby uprzytomnić , jak krucha jest 

równowaga współczesnego świata, jak niewiele trzeba, by ją zachwiać  – co nie oznacza 

jeszcze jej zburzenia, ale zamęt spowodowany takimi akcjami nie pozostałby bez 

skutków. Wystarczy uprzytomnić  sobie, że rok 1970 zakończyłby się w Polsce nie 

lokalnymi zajściami na Wybrzeżu, lecz lawinowym wystąpieniem – jak wypadki 

marcowe 1968 – we wszystkich większych ośrodkach przemysłowych; 

prawdopodobnie nie obyłoby się bez interwencji rosyjskiej. Lokalizacja tych wydarzeń i 

blokada informacyjna zastosowana przez władzę zdaje się potwierdzać  tezę, iż  był to 

wybuch kontrolowany i sprowokowany przez którąś  z frakcji partyjnych: ktoś  zagrał 



	 	 	
ryzykownie, na szczęście czy nieszczęście (zależy od punktu widzenia) granica ryzyka 

nie została przekroczona. 

Widmo Apokalipsy będącej efektem bądź  przypadku, bądź  błędu w rozgrywkach 

frakcyjnych, wciąż  jednak wisi w powietrzu. Trudno, rzecz jasna, brać  podobny 

przypadek pod uwagę, gdy rozważa się perspektywy ewolucji. Ale wykluczyć  go 

niepodobna. Warto wiedzieć , że wszelkie nasze rachuby i plany mogą okazać  się wobec 

niespodzianek rzeczywistości nic nie znaczącym gaworzeniem. Warto po prostu 

zdawać  sobie sprawę z warunków, w których żyjemy: niejeden scenariusz w rodzaju 

tych, które kreś li w swym „Ekospazmie” A. Toffler, może się okazać  nagle antycypacją 

zdarzeń wpisanych w nasze życie. 

To, że odrzucamy moż liwość  realizacji takich zdarzeń, wynika z naszej wiary w 

sensowność  ludzkich poczynań. Wszakże nie zawsze w dziejach poczynania te były 

sensowne: dowody w każdym, nawet zafałszowanym podręczniku historii. A przecież  

mimo to, myś ląc o przyszłości, odruchowo odrzucamy moż liwość  takich właśnie 

rozwiązań. Podobnie odrzucamy – tak jak w niniejszych rozwiązaniach – perspektywę 

wojny nuklearnej. Lecz odrzucając ją warto mieć  świadomość , iż  jest to jednak zabieg 

teoretyczny.  

   VIII. UCZESTNICY WIELKIEJ GRY 

Omawiając sytuację, w jakiej znalazła się Polska, warto może zwrócić  uwagę na 

podstawowe różnice dzielące trzech uczestników Wielkiej Gry. 

1. USA – kraj wielonarodowy. Jest to społeczeństwo dość  – z historycznego 

punktu widzenia – osobliwe. Mówi się o narodzie amerykańskim i okreś lenie 

to zdaje się jednak posiadać  jakiś  sens. 

2. ChRL – kraj w zasadzie narodowo jednolity. Zalążek klasycznego imperium 

zmierzającego do podporządkowania sobie innych krajów i narodów. Nie bez 

znaczenia jest też  fakt, że ludność  Chin stanowi ¼ ludności świata. 

3. ZSRR – imperium wielonarodowe. Próbuje się, co prawda, używać  okreś lenia 

naród radziecki, ale nie słyszałam o wypadku, w którym Gruzin okreś liłby się 

inaczej niż  jako Gruzin, Litwin niż  jako Litwin, a Rosjanin niż  jako Rosjanin. 

Teoretycznie rzecz biorąc wydaje się, iż  społeczeństwo ZSRR jest najmniej 

spójne i można chyba założyć , że prędzej czy później nastąpi jego rozpad na państwa 

narodowe. Zwłaszcza w wypadku wzmożenia się działających tam przecież  sił 

odśrodkowych wspartych przez naciski zewnętrzne. Jest to tym bardziej 

prawdopodobne, iż  – jak mówiłam wcześniej – można zaobserwować  wzrost 

nacjonalizmów we współczesnym świecie.  

Stąd wniosek, iż  w rozgrywce tej trójki ZSRR powinien wypaść  z gry 

najwcześniej. Pozostaną dwaj partnerzy, których społeczności – w każdym wypadku 

inaczej – są bardziej spójne. Myś lę, że w ostatecznym rachunku decydować  będą 

jeszcze procesy demograficzne, w roku 2000 ludność  świata ma osiągnąć  6 mld – 



	 	 	
dojdzie do powstania społeczności światowej, imperium chińskiego zorganizowanego 

wszakże na zasadach obowiązujących w USA. Nie jest to moim zdaniem, perspektywa 

historycznie zbyt odległa: świat coraz bardziej się „kurczy”, w zasadzie trudno przyjąć , 

iż  może być  – z wielu względów, między innymi gospodarczych – podzielony. Stanie się 

zapewne tak, jak często do tej pory bywało: zwycięzcy przejmą zdobycze cywilizacji 

zwyciężonych, przynajmniej te najistotniejsze. Tym bardziej, iż  opanowywać  będą – nie 

w drodze podbojów, lecz w wyniku zabiegów dyplomatycznych – społeczności typu 

Stanów Zjednoczonych Europy czy Stanów Zjednoczonych Ameryki Południowej. 

Dążenia do organizacji społecznej ponadnarodowych i ponadpaństwowych 

zneutralizują rozbudzone w chwili obecnej nacjonalizmy. Zagrożenia ludzkości są już  

obecnie tak wielkie, że moż liwe są tylko dwa wyjścia: stworzenie społeczności 

światowej lub samozagłada w nieustannych konfliktach; które zakończyć  by się 

musiały spazmem nuklearnym. 

To drugie rozwiązanie odrzucam dla zasady; nawet gdyby miało rzeczywiście 

nastąpić , moje rozważania nie mogą go brać  pod uwagę, gdyż  nie miałyby wówczas 

sensu. 

Wydaje się, iż  perspektywa, którą tu zarysowałem, choć  pozornie przypomina 

mrzonki autorów powieści fantatyczno-naukowych, jest nie tyle pobożnym życzeniem, 

co koniecznością. 

Jak zawsze tak i w tym wypadku nie wolno podporządkować  się schematom 

myś lenia proponującym alternatywę dwuczłonową. Tak więc i ten wariant nie może 

być  traktowany jako ścisła prognoza wyczerpująca wszystkie moż liwości: nie 

wszystkie przesłanki znamy, a jeś li nawet je znamy, nie zawsze traktujemy je serio. I tak 

np., by pozostać  przy wydarzeniach politycznych, efektem pierwszej fazy kryzysu 

bliskowschodniego zdawało się być  zadomowienie floty rosyjskiej w basenie Morza 

Śródziemnego, a tymczasem przymierze rosyjsko-egipskie rozpadło się zgoła 

nieoczekiwanie. 

Powstanie społeczności międzynarodowej nie oznacza też  zniesienia 

nacjonalizmów. Widać  to zresztą w samych Stanach Zjednoczonych, gdzie 

poszczególne grupy narodowościowe nie zatracają swojej tożsamości. Tak więc 

wypowiadanie na temat przyszłości sądów kategorycznych jest zajęciem dość  

ryzykownym. Jeś li się to ryzyko podejmuje, to po to przede wszystkim, by móc 

nakreś lić  sobie plan działania w chwili obecnej. Nauka jednak stąd taka, że plan ów nie 

może być  sztywny, iż  musi zakładać  moż liwość  jego szybkiej, czasami bardzo daleko 

idącej modyfikacji. Dotyczy to zwłaszcza działalności grup takich, jak grupy opozycyjne 

w Polsce. 

 

IX. CZYM SĄ PAKTY PRAW CZŁOWIEKA? 



	 	 	
Pakty te stały się czymś  w rodzaju maczugi. W taki też  sposób posługują się nimi 

grupy opozycyjne w krajach „naszego obozu”. Owo argumentum baculinum, jakim stały 

się Pakty Praw Człowieka, w dużej mierze okreś la sytuację. Otóż  dzieje się tak oto, że 

Pakty te państwo próbuje zawłaszczyć : przykładem niech będą toczące się w Rosji i na 

Litwie procesy działaczy społecznych. Są to procesy między innymi o interpretację tych 

Paktów i interpretację aktu ich ratyfikowania przez państwo. Państwo mianowicie rości 

sobie pretensje do wyłączności w interpretowaniu owych praw, stara się doprowadzić  

do tego, by sprawa ich stosowania i sposobu ich realizacji stała się „wewnętrzną 

sprawą” każdego z sygnatariuszy. 

Jest to normalne w sytuacji państwa totalitarnego stawiającego siebie poza i 

ponad prawem. Podstawowym założeniem jest tu zasada, że państwo nie może w 

żadnych okolicznościach stać  się stroną oskarżaną – wystarczy przypomnieć  procesy 

„marcowe” sprzed dziesięciu lat, w których powoływanie się oskarżonych i obrońców 

na Konstytucję traktowane było w najlepszym wypadku jako nietakt. I oto teraz 

okazuje się, że państwo obowiązują jakieś  reguły postępowania: pełna zgroza. 

Opozycjoniści zaczynają owymi Paktami wywijać  jak maczugą. Rosja ze stoickim 

spokojem – wzorem stosunku Chin do bomby atomowej – powiada: to papierowa 

maczuga, papierowy tygrys. I znów zaczyna się gra na zwłokę. Ratyfikowanie Paktów i 

podpis pod deklaracją z Helsinek traktuje się jako posunięcie taktyczne, chwyt 

pozwalający osiągnąć  doraźne korzyści (np. wymiana handlowa, naukowa). I nic 

ponadto. 

Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że potraktowanie serio tych zobowiązań 

oznaczałoby uznanie istnienia międzynarodowej społeczności, do której należeć  by 

musieli obywatele Rosji i całego jej imperium. Zagrożone zostałoby w ten sposób 

fundamentalne prawo państwa – prawo własności w stosunku do ludzi, idei, sumień itp. 

Ale Pakty Praw Człowieka nie mogą stać  się jedynie maczugą, którą mniej lub 

bardziej sprawnie posługuje się opozycja w walce z władzą. Jak już  bowiem 

wspomniałam, władza nie jest czy raczej nie powinna być  dla opozycji partnerem. Pakty 

Praw Człowieka powinny stać  się w rękach opozycji nie alibi dla jej działalności, lecz 

narzędziem kształtowania niezależnego od państwa życia społecznego. Konieczne więc 

staje się stworzenie i upowszechnienie opracowań, które by wyjaśniały społeczeństwu 

istotę powstania społeczności międzynarodowej. Pakty Praw Człowieka zobowiązują 

też  do innego niż  dotychczas traktowania takich pojęć  jak państwo, naród, 

społeczeństwo, obywatel, prawo itd. Są bowiem te Pakty w moim przekonaniu 

przynajmniej, fundamentem nowego typu stosunków międzyludzkich. Bardziej niż  

teraźniejszość  istotna jest tu przyszłość : lex prospicit. Tymczasem również  i opozycja, 

tak w Polsce jak i gdzie indziej, zdaje się traktować  ten akt doraźnie. 

Z tego punktu widzenia postawa zajęta przez duet Carter-Brzeziński wydaje się 

niesłychanie ważna: traktują oni problem praw ludzkich dużo szerzej. Jest to postawa 

zdążająca nie do doraźnego wykorzystania istniejących przepisów – w każdym razie 



	 	 	
nie tylko do wykorzystania – lecz nade wszystko do wprowadzenia ich na trwałe w 

życie społeczności międzynarodowej. A proces ten dopiero się rozpoczął. Ludzkość  

odkryła oto kolejny wymiar swego kosmosu: jest nim wymiar sprawiedliwości. 

Przestawić  się więc trzeba na myś lenie w jego kategoriach, a nie będzie to wcale takie 

łatwe. Tym bardziej, że – jak wspomniałam – szereg pojęć , którymi się posługujemy w 

naszym życiu społecznym, trzeba będzie przedefiniować .  

   X. DLACZEGO NAPISAŁAM TEN TEKST? 

Bo to tak: tekst jest w gruncie rzeczy niespójny, pokawałkowany, miesza fakty i 

fantastyczne przypuszczenia, nie jest ani omówieniem dotychczasowych tekstów 

opozycji (nawiasem mówiąc, czas już  na to: Bieńkowski12, Kołakowski13, Kuroń14, 

Michnik15, Tarniewski16, Turbacz17, publicystyka w prasie niezależnej, ani też  nie 

stanowi pełnej z nimi polemiki. Sama się zastanawiałam, dlaczego to piszę. Na pewno 

chodziło mi o moż liwie pełne wypowiedzenie tego, co mnie dręczy, chodziło też  o 

przełamanie swoiście namaszczonego patosu w rozmowie o sprawach związanych z 

działalnością opozycji. 

Ten tekst powstał na marginesie wielu rozmów, które przeprowadziłam wśród 

„krewnych i znajomych Królika”, czyli w środowisku dziennikarskim przede wszystkim. 

Jest to też  i próba prowokacji, próba zdynamizowania wyobraźni… 

Pominęłam tu całkowicie problematykę gospodarczą, choć  ma ona w naszym 

życiu kapitalne znaczenie. Ale nie ona jest też  najważniejsza. Bodaj Tito18 stwierdził 

kiedyś , że państwo nie bankrutuje. Nie znam się zresztą na sprawach gospodarki, a już  

na pewno znam je słabiej niż  te zagadnienia, o których pisałam. 

Należę do pokolenia urodzonego po wojnie. W czasie „wydarzeń marcowych” 

byłam jeszcze zbyt młoda, by wziąć  w nich świadomy udział – kończyłam wtedy szkołę 

średnią. Od dłuższego czasu odczuwam potrzebę wyjścia poza moje dziennikarskie 

podwórko, wyżycia się. Myś lę, że takich ludzi jest więcej. Może tekst pobudzi ich do 

prezentacji własnych przemyś leń. Piszę to pseudonimem – po pierwsze dlatego, że nie 

																																																													
12 Władysław Bieńkowski (1906–1991) – publicysta, początkowo działacz komunistyczny, od lat 70. 
współpracownik opozycji demokratycznej w PRL. 
13 Leszek Kołakowski (1927–2009) – polski filozof, historyk idei, pracownik Uniwersytetu 
Warszawskiego. Od 1968 na emigracji, gdzie wykładał m.in. na Uniwersytetach Oksfordzkim, Yale i 
Berkeley. 
14 Jacek Kuroń (1934–2004) – polityk, działacz opozycyjny, współzałożyciel KOR, po wprowadzeniu 
stanu wojennego internowany, uczestnik obrad Okrągłego Stołu w 1989. 
15 Adam Michnik (ur. 1946) – polski historyk i publicysta. Działacz opozycji demokratycznej w PRL, 
członek KOR, współpracownik pism drugiego obiegu, więzień polityczny w PRL. 
16 Właśc. Jakub Karpiński (1940–2003) – socjolog i historyk. Uczestnik protestów w Marcu 1968, 
współpracownik opozycji demokratycznej, od 1978 na emigracji. 
17 Stanisław Krasnowolski (ur.1947) – biofizyk, współpracownik KOR, członek TKN. 
18 Josip Broz Tito (1892–1980) – przywódca ruchu oporu w Jugosławii podczas II wojny światowej. 
Przywódca Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii od 1945 aż  do momentu swojej śmierci. 



	 	 	
chcę stracić  pracy (no tak, ja też  jestem „realistką”), po drugie zaś  dlatego, że uważam, 

iż  nazwisko mniej tu jest ważne od tego, co się mówi. 

 


