
W artykule zobrazowano program i dzia³ania opozycji solidarnoœciowej
g³ównego nurtu, do którego zaliczono œrodowiska zwi¹zane z „szeœædzie-
si¹tk¹” i Komitetem Obywatelskim przy Przewodnicz¹cym NSZZ „Solidar-
noœæ”, Krajowy Komitet Wykonawczy NSZZ „Solidarnoœæ” oraz Ruch
„Wolnoœæ i Pokój”. Jako punkt odniesienia obrano dyskusje nad koncepcj¹
polityki zagranicznej na ³amach prasy opozycyjnej. Autor artyku³u, zaanga-
¿owany w dzia³ania opozycji w zakresie wypracowania polskiej polityki
zagranicznej, osobiœcie bra³ udzia³ w dyskusjach programowych opozycji
Europy Œrodkowo-Wschodniej oraz w pracach Komitetu Obywatelskiego.

JACEK CZAPUTOWICZ

Polityka zagraniczna w dzia³aniach opozycji
przed 1989 rokiem

Podejmuj¹c problematykê polityki zagranicznej w dzia³aniach
opozycji w drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych XX w., muszê
poczyniæ trzy uwagi. Po pierwsze, przedmiotem analizy bêd¹ pro-
gram i dzia³ania opozycji solidarnoœciowej g³ównego nurtu, do
której zaliczam œrodowiska zwi¹zane z „szeœædziesi¹tk¹” i Komi-
tetem Obywatelskim przy Przewodnicz¹cym NSZZ „Solidarnoœæ”,
Krajowy Komitet Wykonawczy NSZZ „Solidarnoœæ” oraz Ruch
„Wolnoœæ i Pokój”. Punktem odniesienia bêd¹ dyskusje nad kon-
cepcj¹ polityki zagranicznej na ³amach prasy opozycyjnej.

Po drugie, punkty widzenia osób bêd¹cych w opozycji i osób
bêd¹cych w strukturach w³adzy i dyplomacji PRL-u s¹ ró¿ne. Ci
pierwsi widz¹ korzenie polityki zagranicznej III RP w dzia³aniach
i programie opozycji, natomiast ci drudzy podkreœlaj¹ kontynuacjê
polityki zagranicznej Polski przed rokiem 1989 i potem, tyle ¿e
realizowan¹ w nowych, sprzyjaj¹cych warunkach geopoli-
tycznych.

Po trzecie, artyku³ – choæ pisany z chêci¹ zachowania obiek-
tywnoœci – jest subiektywny w tym sensie, ¿e jego autor by³
zaanga¿owany w dzia³ania opozycji w zakresie wypracowania
polskiej polityki zagranicznej, bior¹c udzia³ w spotkaniach z od-
wiedzaj¹cymi Polskê przywódcami pañstw zachodnich, dyskus-
jach programowych opozycji Europy Œrodkowo-Wschodniej oraz
w pracach Komitetu Obywatelskiego. Inni uczestnicy tych wyda-
rzeñ mog¹ mieæ odbrêbne stanowisko wobec tu opisywanych.
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Polityka zagraniczna na ³amach prasy podziemnej

W drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych g³ównym problemem
polityki zagranicznej by³ stosunek do Zwi¹zku Radzieckiego. Rozu-
mowano, ¿e ewentualne zmiany ustrojowe w Polsce zale¿¹ od zmian
w ZSRR, jednak rzadko zajmowano siê kwesti¹ przysz³oœci po ewen-
tualnym rozpadzie bloku radzieckiego. Dominowa³o przekonanie, ¿e
podzia³ Europy na dwa bloki utrzyma siê w najbli¿szym czasie.
Koncepcje stosunków miêdzynarodowych by³y dyskutowane na ³a-
mach pism podziemnych; mo¿na wyró¿niæ kilka nurtów tych dyskusji1.

Nurt pierwszy postulowa³ jak¹œ formê integracji czy te¿ wspól-
noty pañstw Europy Œrodkowej jako „rozwi¹zanie polityczne gwa-
rantuj¹ce niepodleg³oœæ wszystkim jej uczestnikom, zabezpiecza-
j¹ce przed rewindykacjami i imperializmem s¹siednich mocarstw,
Rosji i Niemiec”2. Z dzisiejszej perspektywy widaæ, ¿e spe³nienie
tego postulatu postawi³oby Polskê w sytuacji znacznie lepszej ni¿
ta w latach osiemdziesi¹tych, ale pozostawia³oby j¹ w strefie bufo-
rowej miêdzy Wschodem i Zachodem.

Kierunek drugi charakteryzowa³o rozumowanie, ¿e polska racja
stanu wymaga trwa³ego porozumienia z Rosj¹ i w zwi¹zku z tym
uznania jej interesów oraz wyrzeczenia siê poparcia dla niepod-
leg³oœciowych d¹¿eñ narodów w ramach ZSRR. Do zwolenników
tego podejœcia nale¿a³o œrodowisko „Polityki Polskiej”, które
utrzymywa³o, wychodz¹c z przes³anek ideologicznych, ¿e ZSRR
nie zaakceptuje oddania przez komunistów w³adzy w Polsce3. Po-
dobnie Stefan Kisielewski twierdzi³, ¿e „obowi¹zkiem odwa¿nego
(bo przechodz¹cego do porz¹dku nad tradycyjnymi odruchami
uczuciowymi) myœlenia politycznego jest przyjêcie za³o¿enia, ¿e
zostaniemy pod Rosj¹ i w tej wschodniej sytuacji musimy szukaæ
wyjœcia”4. Jak dzisiaj wiemy, program œcis³ej wspó³pracy z Rosj¹
w imiê polskiej racji stanu nie zosta³ zrealizowany.
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1 K. £abêdŸ, Spory wokó³ zagadnieñ programowych w publikacjach opozycji politycznej
w Polsce w latach 1981–1989, Ksiêgarnia Akademicka, Kraków 1997, s. 193.
2 Grupa pisma „Niepodleg³oœæ”, Po czterech latach, „Niepodleg³oœæ” 1986, nr 49,
s. 3. Cyt. za: K. £abêdŸ, Spory wokó³ zagadnieñ programowych..., op.cit., s. 187.
3 A.H. [Aleksander Hall], Czynnik sta³y – Rosja!, „Polityka Polska” 1983, nr 2–3.
Inny publicysta tego pisma pisa³, ¿e przed polsk¹ polityk¹ zagraniczn¹ wobec
silnej Rosji stoj¹ dwie drogi: albo utrata odrêbnoœci, albo „rozumne trzymanie
z Rosj¹”. J. Czehryñski (A. Romanowski), Iœæ z Rosj¹, „Polityka Polska” 1983, nr 2–3.
4 S. Kisielewski, Wstêp do programu opozycji, Wyd. im. Bila Fieldorfa, Warszawa
1984, s. 6. Cyt. za: K. £abêdŸ, Spory wokó³ zagadnieñ programowych..., op.cit., s. 173.



Nurt trzeci proponowa³ umocnienie zwi¹zków z pañstwami
zachodnimi. Mianem prozachodniego mo¿na okreœliæ stanowisko
g³ównego nurtu opozycji solidarnoœciowej, które jednak cechowa³o
uznanie realiów geopolitycznych póŸnego okresu komunistycz-
nego. Najbardziej wyraziste w ramach tego nurtu by³y programy
Ruchu „Wolnoœæ i Pokój”, a w innych pañstwach bloku – czecho-
s³owackiej Karty 77. Postulowano w nich wycofanie wojsk ro-
syjskich z Europy Œrodkowej, rozwi¹zanie bloków wojskowych
– Uk³adu Warszawskiego i NATO, oraz integracjê ca³ej Europy.
Du¿e nadzieje pok³adano w Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³-
pracy w Europie, która mia³a siê staæ podstaw¹ nowego porz¹dku
miêdzynarodowego. Zdawano sobie tak¿e sprawê, ¿e przezwy-
ciê¿enie podzia³u Europy wymagaæ bêdzie zjednoczenia pañstwa
niemieckiego. Ten w³aœnie kierunek bêdzie przedmiotem analizy
w niniejszym artykule. Doczeka³ siê on realizacji w praktyce po 1989 r.

Wspó³praca programowa opozycji
w pañstwach komunistycznych

Wspó³pracê programow¹ ugrupowañ opozycyjnych Europy
Œrodkowej i Wschodniej zainicjowa³ „Apel praski” czechos³owac-
kiej Karty 77, wystosowany do zachodnich ruchów pokojowych
11 marca 1985 r., a wiêc w czasie gdy do organizacji przyst¹pi³a
nowa generacja sygnatariuszy, otwarta na nowe koncepcje
i pozytywny program dzia³ania. Czytamy w nim, ¿e polityczny
podzia³ kontynentu europejskiego jest przyczyn¹ napiêcia, które
stanowi zagro¿enie dla ca³ego œwiata. Zasada niepodzielnoœci po-
koju dotyczy zarówno pañstw, jak i stosunków miêdzy spo³eczeñ-
stwami oraz miêdzy obywatelami a ich rz¹dami.

Proces zapocz¹tkowany przez Konferencjê Bezpieczeñstwa
i Wspó³pracy w Europie nie tylko umacnia³ terytorialne status quo,
co podkreœlali komuniœci, oraz stawia³ na porz¹dku dziennym
problem przestrzegania praw cz³owieka, na co zwraca³y uwagê
pañstwa zachodnie, lecz tak¿e tworzy³ program europejskiej
i euroatlantyckiej wspó³pracy miêdzy niezale¿nymi pañstwami.
Obywatele powinni mieæ prawo do wypracowywania inicjatyw
rozbrojeniowych i podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do zbli-
¿enia europejskich narodów. Celem powinno byæ zjednoczenie
Europy, co wymaga zjednoczenia Niemiec, którym nie mo¿na
odmawiaæ prawa do samostanowienia. NATO i Uk³ad Warszawski
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powinny byæ rozwi¹zane, wojska amerykañskie i radzieckie wycofa-
ne na swoje terytoria, a wojska pañstw europejskich – zredukowane5.

W tym czasie Jacek Kuroñ opublikowa³ g³oœny artyku³ Ja³ta i co
teraz?, w którym dowodzi³, ¿e pokój w Europie opiera siê nie tyle
na ustaleniach ja³tañskich, ile na równowadze si³ osi¹ganej przez
wyœcig zbrojeñ. Wojny w powojennej Europie prowadzone by³y
przeciwko poszczególnym narodom, jak w Berlinie w 1953 r.,
Budapeszcie w 1956 r., Pradze w 1968 r. i Polsce w 1981 r. Nie
nagromadzenie broni, lecz sta³a gotowoœæ wojsk pañstw Uk³adu
Warszawskiego do wojny jest rzeczywistym zagro¿eniem dla po-
koju w Europie. Kuroñ twierdzi³ równie¿, ¿e jedynym beneficjan-
tem porozumieñ rozbrojeniowych by³ Zwi¹zek Radziecki. W prak-
tyce obowi¹zuj¹ one tylko Zachód, gdzie procedury systemu
demokratycznego umo¿liwiaj¹ sprawowanie nad nimi kontroli
i utrudniaj¹ ich obchodzenie. Na Wschodzie, gdzie wydatki
zbrojeniowe s¹ tajne, nie ma kontroli spo³ecznej, która mog³aby
zmusiæ rz¹dz¹cych do przestrzegania porozumieñ.

Czy zatem rozbrojenie jest potrzebne? – pyta dalej Kuroñ. – Dla
Zachodu wyœcig zbrojeñ prowadzi do marnotrawstwa si³ i œrod-
ków, wzrostu wp³ywów koncernów wojskowych, co mo¿e
powodowaæ ograniczenia demokracji, a w wyniku wzrostu si³y
i znaczenia Stanów Zjednoczonych do zagro¿enia suwerennoœci
pañstw Europy Zachodniej. Dla Wschodu wyœcig zbrojeñ oznacza
obni¿enie poziomu ¿ycia, mo¿e wiêc dochodziæ do wybuchów
spo³ecznych, jednak „kierownictwo sowieckie i elity w³adzy kra-
jów satelitarnych jeszcze bardzo d³ugo bêd¹ mia³y doœæ si³y, aby je
t³umiæ”6. Kuroñ dostrzega paradoks w tym, ¿e rozbrojenie, które
jest dla Polski korzystne, jak dot¹d zawsze okazuje siê sukcesem
ZSRR i prowadzi do umocnienia panowania sowieckiego w obozie7.
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5 Apel Praski. Memorandum „Tchn¹æ prawdziwe ¿ycie w porozumienia helsiñskie”,
Ruch „Wolnoœæ i Pokój”, Warszawa 1987, s. 4–7. Zob. tak¿e: „Apel Praski”, „Vacat”,
wrzesieñ–paŸdziernik 1985, nr 34, s. 78–81. Podpisali m.in. Václav Benda, Ján
Èarnogurský, Jiøí Dienstbier, Jiøí Hájek, Václav Havel, ks. Václav Malí, Jan Sabata
i Peter Uhl. „Tygodnik Mazowsze” pisa³: „«Apel Praski», og³oszony przez Kartê
77 w marcu 1985 r., zainicjowa³ szerok¹ miêdzynarodow¹ dyskusjê o warunkach
zachowania pokoju w Europie; znalaz³y siê w nim m.in. wa¿kie stwierdzenia
o koniecznoœci rozwi¹zania – w oparciu o zasadê samostanowienia narodów
– problemu zjednoczenia Niemiec oraz postulat rozwi¹zania NATO i Uk³adu
Warszawskiego, a tak¿e wycofania obcych wojsk ze wszystkich krajów Europy”.
A. Jerke, Dziesiêæ lat Karty 77, „Tygodnik Mazowsze” z 14 stycznia 1987 r., s. 2.
6 J. Kuroñ, Ja³ta i co teraz?, „Tygodnik Mazowsze” z 14 marca 1985 r., s. 4.
7 Ibidem.



Zdaniem Kuronia w najg³êbszym interesie Polski le¿y przerwa-
nie wyœcigu zbrojeñ poprzez neutralizacjê i demilitaryzacjê Europy
Œrodkowej. Oba pañstwa niemieckie oraz Polska powinny zostaæ
wy³¹czone z bloków wojskowych, a na ich terytoriach nie mog³yby
byæ umieszczone obce bazy wojskowe. Pañstwa te tworzy³yby strefê
oddzielaj¹c¹ od siebie bloki wojskowe, w której przestrzegane
by³oby prawo do samostanowienia i swobodnego wyboru ustroju.
Zdemilitaryzowane i niezagra¿aj¹ce nikomu Niemcy mog³yby siê
zjednoczyæ. Kuroñ przyznaje, ¿e powy¿szy program jest na razie
nierealistyczny, ale mo¿e takim byæ, gdy stanie siê programem ru-
chów spo³ecznych na Wschodzie i Zachodzie8. W tej koncepcji Pol-
ska pozostawa³aby w strefie buforowej miêdzy Wschodem i Za-
chodem. Taka sytuacja by³aby na pewno lepsza ni¿ przynale¿noœæ
do sfery wp³ywów ZSRR, chocia¿ znacznie gorsza od tej, jak¹ Polska
uzyska³a po roku 19899. Mimo to program Kuronia wydawa³ siê
wówczas bardzo radykalny dla czêœci dzia³aczy opozycji. Tadeusz
Mazowiecki opowiada³ siê za „obliczalnoœci¹”, która oznacza³a
uznanie, co najmniej czêœciowe, interesów PZPR10.

„Apel praski” Karty 77 zainicjowa³ wspó³pracê œrodowisk opozy-
cyjnych pañstw bloku i zachodnich ruchów pokojowych, prowadz¹c¹
do przyjêcia tak zwanego Memorandum helsiñskiego, które zosta³o
przedstawione 3 listopada 1986 r., a wiêc dzieñ przed otwarciem
spotkania przegl¹dowego KBWE, na konferencji prasowej Europej-
skiej Sieci Dialogu Wschód–Zachód przez Johano Strassera, pisarza
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8 Ibidem. Do propozycji Jacka Kuronia odwo³uje siê Joanne Landy na ³amach
„New York Times”. Zob. J. Landy, A New Goal for The Peace Movement, „The New
York Times” z 25 grudnia 1988 r.
9 Kuroñ wycofa³ siê z niej w roku 1988. Jego zdaniem: „W sytuacji, jaka jest teraz,
wycofanie si³ amerykañskich z Europy bêdzie oznaczaæ oddanie Europy Sowietom”.
Interview with Jacek Kuroñ and Janusz Onyszkiewicz, Lund, Sweden, June 2, 1988,
given to Lynne Jones, Joanne Landy and Mark Salter, w posiadaniu autora, s. 6.
10 Mazowiecki pisa³, ¿e „do wielkich i prawdziwych rozwi¹zañ i po naszej stronie
musi istnieæ czynnik, który mo¿na nazwaæ obliczalnoœci¹. Sytuacja, gdy myœl opo-
zycyjna gubi w ogóle perspektywê wspó³istnienia, tej obliczalnoœci nie przygotuje, ani
szansy zmiany nie przyniesie”. TM [Tadeusz Mazowiecki], Opozycja i dzieñ dzisiejszy,
„Dwadzieœcia Jeden” 1986, nr 1, s. 95. Jeden z historyków, odnosz¹c siê do koncepcji
Kuronia, autorytatywnie stwierdza: „Nikt z najbli¿szych wspó³pracowników Lecha
Wa³êsy, do których lider œrodowiska dawnego KOR wówczas nie nale¿a³, nie
pozwala³ sobie na tak daleko id¹ce koncepcje. Prezentuj¹c siê jako si³a umiarkowana,
Solidarnoœæ nie zamierza³a wkraczaæ na teren polityki miêdzynarodowej i kon-
frontacji Wschód–Zachód w imiê obliczalnoœci, o której pisa³ Mazowiecki”. J. Skó-
rzyñski, Rewolucja okr¹g³ego sto³u, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009, s. 37. Moim
zdaniem kwesti¹ dyskusyjn¹ jest zarówno umieszczanie Kuronia poza g³ównym
nurtem „Solidarnoœci”, a Mazowieckiego w jego ramach, jak i przypisywanie „Soli-
darnoœci” niechêci do poruszania kwestii polityki miêdzynarodowej.



i cz³onka komisji programowej niemieckiej Partii Socjaldemokratycz-
nej. Sygnatariusze stwierdzili, ¿e Akt koñcowy KBWE, potwierdzaj¹c
terytorialne status quo i ³¹cz¹c kwestie pokoju i bezpieczeñstwa z wol-
noœci¹ i prawami cz³owieka, mo¿e byæ podstaw¹ zjednoczenia Euro-
py. Przezwyciê¿enie podzia³u kontynentu na dwa bloki mog³oby
nast¹piæ poprzez nadanie Europie konstytucji, która gwarantowa³aby
pe³ne przestrzeganie zasad og³oszonych w porozumieniu helsiñskim.
Pokój i bezpieczeñstwo mo¿na zapewniæ poprzez odprê¿enie i wspó³-
pracê, a nawi¹zanie bezpoœrednich kontaktów miêdzy spo³eczeñ-
stwami po obu stronach ¿elaznej kurtyny przyczyni siê do rozbicia
zimnowojennej struktury stosunków miêdzynarodowych.

W Memorandum mówi siê tak¿e o tym, ¿e wa¿nym elementem
programu przezwyciê¿enia podzia³u kontynentu winno byæ roz-
wi¹zanie kwestii niemieckiej. Narody europejskie powinny mieæ
mo¿liwoœæ kszta³towania swojego bytu zgodnie z zasad¹ samostano-
wienia oraz rozwi¹zywania w sposób demokratyczny problemów
politycznych i gospodarczych. Postulowano równie¿ redukcjê, a na-
stêpnie ca³kowite wycofanie obcych wojsk i broni z terytorium
wszystkich pañstw europejskich, likwidacjê obcych baz wojskowych,
rozwi¹zanie NATO i Uk³adu Warszawskiego oraz militarnych trak-
tatów miêdzy krajami KBWE. Pokojowa Europa powinna byæ budo-
wana na bazie pe³nego poszanowania prawa do samostanowienia
oraz przestrzegania zasad proklamowanych w porozumieniach hel-
siñskich, gwarantowanych przez prawo miêdzynarodowe11.

Zaanga¿owany po stronie polskiej w prace nad memorandum
Ruch „Wolnoœæ i Pokój” twierdzi³, ¿e powrót do negocjacji rozbroje-
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11 Giving real life to the Helsinki Accords, a Memorandum Drawn Up in Common by
Independent Groups and Individuals in Eastern and Western Europe, European
Network for East-West Dialogue, November 1996. W jêz. polskim zob. Memorandum
„Tchn¹æ prawdziwe ¿ycie w porozumienia helsiñskie”, w: Apel Praski. Memo-
randum..., op.cit., s. 8–22. Rok trwa³o ustalenie ostatecznego tekstu, a aktywny udzia³
w jego opracowaniu brali udzia³ dzia³acze Ruchu „Wolnoœæ i Pokój”, zw³aszcza ich
reprezentant na Zachodzie Jan Minkiewicz. Memorandum podpisali, obok
zachodnich polityków i przedstawicieli ruchów pokojowych, dzia³acze opozycyjni
z pañstw Europy Œrodkowej, m.in. Barbel Bohley, Wolfgang Templin i Ludwig
Mehlhorn z inicjatywy „Pokój i Prawa Cz³owieka” z NRD, Miklos Haraszti, Andreas
Hegedus, Janos Kis, Gyeorgy Konrad i Laszlo Rajk z Wêgier, Marco Hren i Tomas
Mastnak z „Ruchu na rzecz Kultury Pokojowej” z Lubliany, Ivan Jankovic z „Ruchu
na rzecz Ochrony Myœli” oraz biskup Vekoslav Grmic, wszyscy z Jugos³awii, Václav
Benda, Jiøí Hájek, ks. Václav Malý, Jiøí Ruml, Jaroslav Sabata, Peter Uhl z Karty 77
z Czechos³owacji, Grupa Budowy Zaufania ze Zwi¹zku Radzieckiego, W³adys³aw
Bartoszewski, Jacek Czaputowicz, Jan Józef Lipski, Janusz Onyszkiewicz, Jan Maria
Rokita, Zofia i Zbigniew Romaszewscy, Dawid Warszawski oraz Komitet Obrony
Spo³ecznej „KOS”, Komitet Helsiñski, Zespó³ Oœwiaty Niezale¿nej, redakcja „Ro-
botnika”, MRK „S” oraz redakcja „CDN – G³os Wolnego Robotnika” z Polski.



niowych miêdzy Stanami Zjednoczonymi i ZSRR w drugiej po³o-
wie lat osiemdziesi¹tych stwarza³ szansê na zmniejszenie poten-
cja³ów nuklearnych, lecz paradoksalnie spo³eczeñstwa zaczê³y
obawiaæ siê redukcji rakiet albo z powodu zagro¿enia przed naru-
szeniem równowagi si³ i os³abieniem bezpieczeñstwa Europy
Zachodniej, albo z powodu uznania redukcji broni za dobro samo
w sobie i utrwalenia status quo w Europie Œrodkowej i Wschodniej
bez zmiany systemu politycznego12.

W dyskursie politycznym z partnerami zachodnimi u¿ywano
argumentu, ¿e niewystarczaj¹ce jest samo techniczne rozbrojenie,
zajmuj¹ce siê iloœci¹ broni, terminami jej wycofywania, sposobami
kontroli itd., bez wspó³udzia³u i wspó³odpowiedzialnoœci spo³e-
czeñstw. Petryfikowa³oby bowiem podzia³ na przeciwstawne bloki
polityczne i nie likwidowa³o g³ównego zagro¿enia dla pokoju.
Nale¿a³o zatem d¹¿yæ do rozbrojenia politycznego, które polega na
likwidacji przyczyn zagro¿enia pokoju, a nie tylko skutków. W tym
rozumieniu ograniczenie zbrojeñ jest jedynie krokiem na drodze
tworzenia trwa³ych fundamentów pokoju, jakimi s¹ wolnoœæ,
demokracja, prawa cz³owieka i wspó³praca miêdzynarodowa. Roz-
brojenie polityczne, które wymaga zmian zarówno na arenie miê-
dzynarodowej, jak i wewn¹trz pañstw, powinno obejmowaæ wyco-
fanie obcych wojsk na swoje terytoria, rozwi¹zanie obu paktów
wojskowych – Uk³adu Warszawskiego i NATO – oraz integracjê
i zjednoczenie podzielonej Europy. Stanowisko to, artyku³owane
w œwiatowych œrodkach masowego przekazu, wywiera³o presjê na
w³adze oraz ugodowo nastawion¹ czêœæ opozycji13.
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12 J. Czaputowicz, Wolnoœæ i pokój s¹ nierozdzielne, „Czas Przysz³y” 1987, nr 1, s. 13.
13 Ibidem., s. 14. Zob. tak¿e „The Wave of the Future?” interview with Jacek Czapu-
towicz, „Newsweek” z 15 sierpnia 1988 r., s. 48. Daniel Passent nawi¹zywa³ do tego
wywiadu na ³amach „Polityki”: „Kraje Europy Œrodkowej i Wschodniej stanowi¹
naczynia po³¹czone. Jeden z m³odszych dzia³aczy opozycyjnych Jacek Czaputowicz
(„Wolnoœæ i Pokój”) mówi³ ostatnio w wywiadzie dla tygodnika «Newsweek» (15
sierpnia), ¿e jednym z celów jego ruchu jest wycofanie wojsk radzieckich z Polski.
«Ale nie ³udŸmy siê. Bêdzie to wymaga³o silnej presji publicznej, i nie oczekujê, ¿e
nast¹pi to w kilka miesiêcy. Ale na d³ug¹ metê jest to cel realistyczny. Prze-
zwyciê¿enie po-ja³tañskiego podzia³u kontynentu jest wyzwaniem, wobec
którego stoi moje pokolenie»”. Dalej Pasent stwierdza: „S³owa takie, w wielkim
tygodniku amerykañskim, nie mog¹ pozostaæ nie zauwa¿one w stolicach pañstw
oœciennych i czytane s¹ w kontekœcie tego, co siê w Polsce dzieje. Myœlê, ¿e na
d³ug¹ metê wycofanie wojsk radzieckich z Polski (i amerykañskich z RFN) by³oby
celem bardziej realistycznym, gdyby socjalizm w Polsce by³ bardziej stabilny”.
D. Passent, Próba si³, „Polityka” z 27 sierpnia 1988 r., s. 16.



Istotne by³o pytanie, czy to sytuacja wewnêtrzna zmusza
Michai³a Gorbaczowa do zg³aszania coraz to nowych inicjatyw
pokojowych na forum miêdzynarodowym, czy te¿ odwrotnie, re-
formy wewnêtrzne by³y rezultatem uwarunkowañ miêdzynarodo-
wych. W ka¿dym razie „ofensywa pokojowa” Gorbaczowa wp³y-
wa³a na politykê zagraniczn¹ innych pañstw bloku, a Polska mia³a
w niej swój udzia³ w postaci tak zwanego planu Jaruzelskiego14.

Ruch „Wolnoœæ i Pokój” utrzymywa³, ¿e zmiany w ZSRR s¹
powa¿ne i nale¿y je wykorzystaæ dla poprawy sytuacji Polski.
Polskie w³adze nie chcia³y siê wy³amaæ z „linii gorbaczowowskiej”,
w konsekwencji sta³y siê wra¿liwe na nacisk spo³eczny. Drama-
tyzm sytuacji Polski polega³ na tym, ¿e moment tego uwra¿liwienia
nie zbieg³ siê ze szczytem aktywnoœci polskiego spo³eczeñstwa,
który przypad³ na pierwszy okres stanu wojennego. Wówczas od-
powiedzi¹ by³a sztywna postawa w³adz, natomiast gdy spo³eczeñ-
stwo by³o zmêczone i zrezygnowane, w³adza stawa³a siê bardziej
elastyczna. W³aœnie teraz powstawa³a mo¿liwoœæ spe³nienia wielu
postulatów, wywarcia wp³ywu opozycji na bieg wydarzeñ poli-
tycznych. Tymczasem sceptyczne i podejrzliwe przyjmowanie
reform Gorbaczowa przez wiêkszoœæ polskiej opozycji i polskie
spo³eczeñstwo s³u¿y za uzasadnienie biernej postawy, ogranicze-
nia siê do przechowania idea³ów Sierpnia, traktowania dzia³alnoœci
wydawniczej i samokszta³ceniowej jako jedynej mo¿liwej formy
dzia³alnoœci opozycyjnej. Towarzyszy³a temu niewiara w sens
powa¿niejszych dzia³añ opozycyjnych – brak ambicji stawiania
œmielszych postulatów w sposób otwarty i jawny15.

Krakowski Ruch „Wolnoœæ i Pokój” przeszed³ od teorii do
czynu, wysy³aj¹c list do Michai³a Gorbaczowa, w którym domaga³
siê wycofania wojsk radzieckich z Polski, zlikwidowania bloków
wojskowych – Uk³adu Warszawskiego i NATO – oraz podjêcia
dzia³añ na rzecz integracji Europy. Twierdzono tak¿e, ¿e „su-
werennoœæ pañstw wchodz¹cych w sk³ad bloku wschodniego jest
oczywist¹ fikcj¹. Uk³ad Warszawski nie funkcjonuje jako auten-
tyczny sojusz wojskowy, ale jako instrument polityki zagranicznej
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14 J. Czaputowicz, Wolnoœæ i pokój s¹ nierozdzielne, op.cit., s. 9–10.
15 Ibidem.



ZSRR”16. Redukcji broni powinny towarzyszyæ powa¿ne zmiany
polityczne. Pierwszym krokiem powinno byæ wycofanie wszyst-
kich si³ zbrojnych, czyli zarówno wojsk radzieckich z Polski
i innych pañstw bloku, jak i amerykañskich z Europy zachodniej.
Nastêpnym – rozwi¹zanie militarnych bloków, czyli Uk³adu War-
szawskiego i NATO. Ostatni etap zaœ to zjednoczenie i utworzenie
autonomicznej Europy. Koncepcja Ruchu „Wolnoœæ i Pokój” ró¿-
ni³a siê od propozycji Jacka Kuronia. Gdy Kuroñ zak³ada³ utwo-
rzenie strefy zdemilitaryzownej w Europie Œrodkowej, WiP szed³
dalej, domagaj¹c siê wycofania obcych wojsk i rozwi¹zania bloków
wojskowych.

Tak¿e dzia³acze Karty 77 domagali siê w liœcie otwartym do
Gorbaczowa wycofania z Czechos³owacji wojsk radzieckich i rakiet
z g³owicami nuklearnymi. Krok ten widziany w szerszym kon-
tekœcie bezpieczeñstwa europejskiego przyczyni³by siê do powo-
dzenia negocjacji rozbrojeniowych oraz przekona³ Czechów
i S³owaków, ¿e demokracja, otwartoœæ i respekt dla praw cz³owieka
s¹ w ZSRR czymœ wiêcej ni¿ jedynie sloganami. Zdaniem dzia³aczy
Karty 77 wolnoœæ, demokracja i uniwersalne wartoœci s¹ niepo-
dzielne17.

Niezale¿ne seminarium miêdzynarodowe
w Warszawie

Kszta³t przysz³ych stosunków miêdzynarodowych by³ dyskuto-
wany na miêdzynarodowym seminarium „Pokój miêdzynarodo-
wy i porozumienia helsiñskie”, zorganizowanym 7–9 maja 1987 r.
w Warszawie. W³adze odmówi³y wiz wielu zagranicznym uczest-
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16 List do M. Gorbaczowa, Ruch „Wolnoœæ i Pokój”, Kraków, 10 kwietnia 1987 r.,
„Biuletyn WiP”, nr 7–8, Warszawa, 26 kwietnia 1987 r., s. 7. List ten usi³owali
wrêczyæ konsulowi ZSRR w Krakowie Dariusz Rupiñski i Bogdan Klich 10 kwiet-
nia 1987 r., jednak SB dokona³a ich zatrzymania na 48 godzin. CN103 A-Wire,
May 29, 87, Two Freedom and Peace Activists Visit Soviet Consulate in Cracow,
Warsaw, May 29, CND/UPI/DPA, KOS 1987, nr 11 (119).
17 Podpisali rzecznicy Karty 77: Jan Litomisky, Libuse Silhanova, Josef Vohryzek
oraz Rudolf Battek, Václav Benda, Jiøí Dienstbier, Jiøí Hájek, Václav Havel,
Ladislav Hejdánek, Marie Hromádková, Eva Kanturkowa, Marie Rut Krizkowa,
Ladislav Lis, Václav Malý, Anna Marvanova, Jiøí Ruml, Martin Palous, Radim
Polous, Jana Sternova, Jaroslav Sabata i Jan Stern, „Bulletin of the European
Network for East-West Dialogue”, Trial Number, September 1987, s. 7.



nikom oraz przeprowadzi³y aresztowania wœród uczestników
Ruchu „Wolnoœæ i Pokój”, jednak seminarium dosz³o do skutku18.

Polemikê z zachodnim ruchem pokojowym podj¹³ Bronis³aw
Geremek, który twierdzi³, ¿e ukszta³towany po II wojnie œwiatowej
zachodni ruch pokojowy wspiera³ pax sovietica, jednostronnie anga-
¿owa³ siê w konflikty polityczne oraz dokona³ deprecjacji pojêcia
pokoju w œwiadomoœci spo³ecznej znacznej czêœci Europy. ¯eby
nowy ruch pokojowy zosta³ otwarty na wyzwania przysz³oœci,
musi przyj¹æ mocne referencje moralne. Po pierwsze – w wymiarze
miêdzynarodowym – nie powinien akceptowaæ porz¹dku impe-
rialnego, a opowiadaæ siê za wolnoœci¹ i suwerennoœci¹ narodów.
Po drugie – w wymiarze wewnêtrznym – nie mo¿e akceptowaæ
totalitaryzmu, powinien przyj¹æ demokratyczny porz¹dek we-
wnêtrzny za warunek pokojowego bytu i rozwoju narodów. Po
trzecie – w wymiarze moralnym – powinien przyj¹æ poszanowanie
dla praw cz³owieka i obywatela za fundament wspó³¿ycia ludzi
i narodów. Geremek stwierdzi³ tak¿e, ¿e dla europejskiej przysz³o-
œci wa¿ne jest pozostaj¹ce w mocy przes³anie ideowe „Solidar-
noœci”, stawiaj¹ce na pierwszym miejscu elementarne prawa
etyczne i prawa cz³owieka19.

Z filozoficznymi podstawami pacyfizmu polemizowa³ Jan Roki-
ta, który przywo³uj¹c koncepcje Kanta, dowodzi³, ¿e idea pokoju
wymaga realizacji dwóch innych idei: spo³eczeñstwa obywatel-
skiego, w którym zagwarantowane s¹ prawa cz³owieka i wolnoœæ
jednostki, oraz federacji europejskiej, w której zagwarantowane s¹
prawa narodów do wolnoœci, to¿samoœci kulturowej i rozwoju20.

Bogdan Klich twierdzi³, ¿e prze³om w rokowaniach na temat
redukcji rakiet œredniego zasiêgu jest wa¿nym wydarzeniem, jed-
nak porozumienie to nie zmniejsza groŸby wybuchu III wojny
œwiatowej. ZSRR ci¹gle zachowuje przewagê w broni konwen-
cjonalnej, lecz przywrócenie równowagi w tym zakresie nie zlikwi-
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18 Zob. Seminarium pokojowe w Warszawie, 7–9 V 87. Dokumenty, Ruch „Wolnoœæ
i Pokój”, Wydawnictwo Dezerter, Warszawa 1987.
19 B. Geremek, Pokój i prawa cz³owieka, „Czas Przysz³y” 1987, nr 1, s. 4–8. Geremek
wyst¹pi³ w panelu „Pokój ma imiê – tchn¹æ prawdziwe ¿ycie w porozumienia
helsiñskie”, obok Stefana Bratkowskiego, Standfaha Forswella, Aarona Epstaina,
Jacka Szymanderskiego, Dietera Eschego i Zbigniewa Romaszewskiego.
20 J.M. Rokita, Wolnoœæ i pokój, czyli jak zwiêkszyæ szanse pokoju w Europie, „Czas
Przysz³y” 1987, nr 1, s. 16–25.



dowa³oby napiêcia. Dopóki istnieæ bêd¹ dwa rywalizuj¹ce ze sob¹
bloki, nadzieje na trwa³e odprê¿enie bêd¹ niewielkie. W³aœciwe
kierunki dzia³ania to wycofanie obcych wojsk w Europie na swoje
terytoria, równoczesna likwidacja Uk³adu Warszawskiego i NATO
oraz podjêcie politycznej, gospodarczej i militarnej integracji kon-
tynentu przy poszanowaniu prawa pañstw do samostanowienia.
Europa musi wystêpowaæ jako ca³oœæ w granicach historycznych,
obejmowaæ tak¿e pañstwa ba³tyckie, Ukrainê i Bia³oruœ21.

Rzecznik SPD do spraw polityki zagranicznej Karsten Voigt
w przes³anym liœcie podkreœla³, ¿e Akt koñcowy KBWE mo¿e byæ
podstaw¹ przysz³ego ³adu pokojowego w Europie. Nale¿y po-
wstrzymaæ zbrojenia, nie zapominaæ o prawach cz³owieka oraz
d¹¿yæ do utworzenia takiego ³adu miêdzynarodowego, w którym
Europa by³aby zjednoczona22. Ró¿nice miêdzy opozycj¹ polsk¹
a niemieck¹ Parti¹ Zielonych dotyczy³y oceny potencjalnych zagro-
¿eñ dla bezpieczeñstwa i ³adu europejskiego. Polacy byli przeciwni
idei jednostronnego rozbrojenia pañstw zachodnich, inaczej rozu-
mieli istotê radzieckiego totalitaryzmu i nie dostrzegali zagro¿eñ
dla bezpieczeñstwa Polski ze strony NATO23.

Seminarium stanowi³o prze³om w metodach dzia³ania œrod-
kowoeuropejskiej opozycji. Dotychczasowe kontakty miêdzy dzia-
³aczami utrzymywane by³y zwykle za poœrednictwem osób
z Zachodu. Janos Kiss, któremu odmówiono paszportu, napisa³ do
uczestników seminarium: „odleg³oœci miêdzy Pary¿em a Warsza-
w¹ czy miêdzy Wiedniem a Budapesztem rzeczywiœcie siê zmniej-
szy³y, ale nie zmniejsza siê odleg³oœæ miêdzy Warszaw¹ a Buda-
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21 B. Klich, „Na czym mia³by polegaæ nowy etap polityki odprê¿eniowej?”, referat
na Miêdzynarodow¹ Konferencjê WiP-u w maju 1987 r., druk powielony w po-
siadaniu autora.
22 Seminarium pokojowe w Warszawie 7–9 V 87. Dokumenty, op.cit., s. 29. £¹cznikiem
z SPD by³ pose³ do Bundestagu Gert Weisskirchen.
23 We wspólnej deklaracji Ruchu „Wolnoœæ i Pokój” i niemieckiej Partii Zielonych
czytamy: „W wyniku odmiennych warunków i doœwiadczeñ historycznych istnie-
j¹ pewne ró¿nice pogl¹dów. Ró¿nimy siê np. w naszych analizach dotycz¹cych
charakteru zachodniego sojuszu militarnego i zagro¿enia, jakie przedstawia on
dla Polaków; w kwestii mo¿liwoœci i ewentualnych konsekwencji jednostronnego
rozbrojenia; jak równie¿ jeœli chodzi o charakteryzowanie radzieckiego totalita-
ryzmu”. Powy¿sze ró¿nice nie uniemo¿liwia³y jednak wspó³pracy, zw³aszcza po
przyjêciu przez Partiê Zielonych podstawowej dla Polaków zasady przestrzegania
praw cz³owieka. Wspólna deklaracja cz³onków Die Grünen i uczestników Ruchu
„Wolnoœæ i Pokój” z Krakowa, Wroc³awia i Warszawy, kwiecieñ 86, w: „WiP”
a Zieloni, Wydawnictwo Dezerter, Warszawa 1987, s. 3.



pesztem”24. Zdanie to zawiera pozorny paradoks wskazuj¹cy, ¿e
kontakty miêdzy dwoma czêœciami podzielonej Europy by³y ³at-
wiejsze ni¿ kontakty miêdzy spo³eczeñstwami ¿yj¹cymi w Europie
Œrodkowej i Wschodniej.

Warszawskie seminarium spotka³o siê z zainteresowaniem œwia-
towych mediów. Jackson Diehl twierdzi³ na ³amach „Washington
Post”, ¿e konferencja by³a pierwsz¹ tego rodzaju, jak¹ uda³o siê zorga-
nizowaæ w bloku komunistycznym. Diehl cytuje Janet Fleischman,
przedstawicielkê nowojorskiej Helsinki Watch, która twierdzi³a, ¿e
zorganizowanie i doprowadzenie do koñca konferencji w centrum
Warszawy jest zdumiewaj¹cym sukcesem. Przypomina przy tym, ¿e
rz¹d w Warszawie nazwa³ to wydarzenie prowokacj¹ na miêdzy-
narodow¹ skalê, która popsuje atmosferê przed planowan¹ wizyt¹
Jana Paw³a II w Polsce w nastêpnym miesi¹cu25. Z kolei Michael
Kaufman informowa³ na ³amach „New York Times”, ¿e na semi-
narium Polacy zwi¹zani z „Solidarnoœci¹” debatowali z zachodnimi
zwolennikami rozbrojenia. Europejski ruch pokojowy jest bardziej
dojrza³y od amerykañskiego, poniewa¿ koncentruje siê nie tylko na
rakietach i broni, lecz podkreœla tak¿e potrzebê gwarancji instytu-
cjonalnych dla wolnoœci i praw cz³owieka jako warunek zapewnienia
trwa³ego pokoju26.

Seminarium odbywa³o siê w terminie dla w³adz szczególnie
niewygodnym, bezpoœrednio przed wiedeñskim spotkaniem KBWE,
na którym minister spraw zagranicznych Marian Orzechowski
przedstawia³ tak zwany plan Jaruzelskiego27. Organizatorzy semi-
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24 J. Kis, List do Warszawy. Czy mo¿emy mieæ wspólny program, „Czas Przysz³y” 1987,
nr 1, s. 77. W seminarium wzi¹³ udzia³ m.in. Jiøí Vanèura z Karty 77, któremu uda³o
siê przedrzeæ przez NRD, Jan Kavan, przedstawiciel Karty 77 na Zachodzie oraz
Tomas Mastnak z Lublany. Ruchy opozycyjne z innych pañstw przes³a³y swoje
stanowiska.
25 J. Diehl, Poles Host East-West Peace Rally, „The Washington Post” z 11 maja 1987 r.
26 M.T. Kaufman, Rights Conference Stirs Warsaw Ire, „The New York Times”
z 14 maja 1987 r.
27 Jaruzelski przedstawi³ swój plan na II Kongresie PRON 8 maja 1987 r. Przewi-
dywa³ on stopniowe wycofywanie taktycznych i operacyjnych rodzajów broni
j¹drowej, broni konwencjonalnej, zmianê charakteru doktryn militarnych na œciœle
obronne oraz wprowadzenie owych œrodków budowy zaufania i weryfikacji
zobowi¹zañ. Propozycja dotyczy³a dziewiêciu pañstw, NRD, Polski, Czecho-
s³owacji i Wêgier oraz RFN, Danii, Belgii, Holandii i Luksemburga, a w dalszej
przysz³oœci ca³ej Europy od Atlantyku po Ural. Plan ten zyska³ poparcie Dorad-
czego Komitetu Politycznego Pañstw-Stron Uk³adu Warszawskiego 28–29 maja
w Berlinie, staj¹c siê czêœci¹ wspólnego planu rozbrojeniowego.



narium stali siê obiektem szykan administracyjnych i ataku propa-
gandowego. Na konferencji prasowej 12 maja 1987 r. rzecznik
rz¹du Jerzy Urban mówi³: „Wojciech Jaruzelski w swym prze-
mówieniu na kongresie PRON przedstawi³ nowy plan rozrze-
dzenia œrodków militarnych w szeroko pojêtej Europie Œrodkowej.
Jest to donios³a koncepcja regionalna, wspó³brzmi¹ca z radzieckimi
propozycjami, zmierzaj¹cymi do globalnej redukcji rozbrojenia
nuklearnego, do zmniejszenia potencja³ów militarnych. «Wolnoœæ
i Pokój» propaguje jednak coœ przeciwnego, jednostronne roz-
brojenie w imiê os³abienia pañstw socjalistycznych. Nie jest wiêc
ruchem pokojowym, lecz ruchem dzia³aj¹cym obiektywnie na
rzecz tych si³, które bojkotuj¹ liczne pokojowe inicjatywy krajów
socjalizmu”28.

Warszawskie seminarium zainspirowa³o ruchy opozycyjne
innych pañstw regionu do podobnych dzia³añ. Dzia³acze wêgier-
scy, miêdzy innymi Miklos Haraszti, György Konrad, Janos Kiss,
Gabor Demszky, Ferenc Koseg i Ferenc Myslivetz, zorganizowali
21 listopada 1986 r. podobne do warszawskiego seminarium poko-
jowe w Budapeszcie. Dyskusje toczy³y siê na temat: perspektyw
reform Gorbaczowa, szans na stworzenie ogólnoeuropejskiego
ruchu demokratycznego oraz odmowy s³u¿by wojskowej z przy-
czyn sumienia. We wspólnym oœwiadczeniu uczestnicy zobo-
wi¹zali siê do wspó³pracy na rzecz rozbrojenia oraz „inicjowania
procesu wycofywania obcych wojsk i baz z Europy, na wschodzie
i zachodzie w celu przezwyciê¿enia podzia³u Europy i œwiata na
bloki. Proces ten przyœpieszy tworzenie demokratycznej, nieza-
le¿nej i pokojowej Europy”29.

Lew Timofiejew z Klubu Prasowego „G³asnost” zorganizowa³
w dniach 10–16 grudnia 1987 r. w Moskwie seminarium na temat
przestrzegania praw cz³owieka. Wziê³o w nim udzia³ 300–400 osób,
które dyskutowa³y w oœmiu grupach tematycznych, miêdzy
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28 Konferencja prasowa dla dziennikarzy zagranicznych (stenogram), „Rzeczpospo-
lita” z 18 maja 1987 r., s. 5.
29 W seminarium uczestniczyli m.in. francuski filozof Cornelius Castoriadis,
cz³onkowie Bundestagu Gert Weisskirchen z SPD, Milan Horacek i Helmut
Lippelt z Partii Zielonych, parlamentarzysta w³oski Luciano Negri oraz dzia³acze
opozycyjni Michael Dymáèek z Karty 77, Tomas Mastnak z Lubliany, Agrid Redke
z NRD i Jacek Czaputowicz z Polski. Zob. D. Lewis, East, West Peace Blocs Hold
Budapest Meeting, „Washington Post” z 22 listopada 1986 r.; Seminarium Pokojowe
w Budapeszcie, 21–22 listopada 1987, „Czas Przysz³y” 1988, nr 2, s. 51–53.



innymi o wolnoœci prasy, wolnoœci religii, kontaktów miêdzyludz-
kich, miêdzynarodowym zaufaniu i rozbrojeniu oraz problemach
narodowoœciowych30. Dwukrotnie czechos³owacka policja unie-
mo¿liwi³a zorganizowanie podobnego seminarium w Pradze
w dniach 17–19 czerwca i 11–13 listopada 1988 r.31

Najwiêkszy zasiêg mia³a miêdzynarodowa konferencja poœwiê-
cona prawom cz³owieka, zorganizowana przez Ruch „Wolnoœæ
i Pokój” i Komisjê Praworz¹dnoœci NSZZ „Solidarnoœæ” w dniach
25–28 sierpnia 1988 r. w Krakowie. Wziê³o w niej udzia³ oko³o 1000
osób, w tym 400 z zagranicy32. Czêœæ obrad poœwiêcona by³a
polityce zagranicznej i stosunkom miêdzynarodowym. W uchwale
„w sprawie procesów integracji Europy” czytamy, ¿e spo³eczeñ-
stwa Europy Œrodkowej i Wschodniej winny mieæ mo¿liwoœæ po-
wo³ania obserwatorów przy Parlamencie Europejskim, co przy-
bli¿y³oby spo³eczeñstwom zachodnim problemy zza ¿elaznej
kurtyny, natomiast spo³eczeñstwom wschodnim – prace Parlamen-
tu Europejskiego. Obserwatorzy winni byæ jednak wybierani
w wolnych i demokratycznych wyborach, a gdyby wybory takie
by³y niemo¿liwe, winni reprezentowaæ niezale¿ne ruchy spo³eczne.
Nie mog¹ nimi byæ przedstawiciele parlamentów narodowych, nie
zostali oni bowiem wybrani w sposób demokratyczny. Wspólnym
celem powinno byæ „przezwyciê¿enie poja³tañskiego podzia³u
i zjednoczenie Europy”33.

Zg³oszono tak¿e konkretn¹ propozycjê utworzenia w Parlamen-
cie Europejskim grupy, która wystêpowa³aby jako rzecznik
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30 Mimo ¿e w³adze uniemo¿liwi³y zorganizowanie spotkania w wynajêtej sali,
seminarium odby³o siê w prywatnych mieszkaniach. Uczestniczy³y w nim osoby
z ca³ego ZSRR, m.in. znani dysydenci, jak Larisa Bogoraz i o. Gleb Jakunin.
Wiêkszoœci zaproszonych goœci z zagranicy, w tym dzia³aczom Ruchu „Wolnoœæ
i Pokój” z Polski, uniemo¿liwiono przyjazd. Przyby³ jednak przedstawiciel Karty
77 Jan Urban oraz cz³onkowie amerykañskiego i szwedzkiego Komitetu
Helsiñskiego. Zob. szerzej M. Henderson, Report on the Independent Human Rights
Seminar in Moscow in December, 1987, „Bulletin of the European Network for
East-West Dialogue” 1988, nr 1–2, s. 21–27, „Tygodnik Mazowsze” z 16 grudnia
1987 r., s. 3.
31 J. Hempfling, J. Landy, Prague: The Tale of Two Seminars, „Peace & Democracy
News”, Winter 1988–1989, t. 3, nr 2, s. 11.
32 Miêdzynarodowa Konferencja Praw Cz³owieka, Kraków–Mistrzejowice, 25–28 sierp-
nia 1988 r., [Kraków 1989], s. 437.
33 Uchwa³a nr 6 w sprawie procesów integracji Europy, Miêdzynarodowa Konferen-
cja Praw Cz³owieka, Kraków–Mistrzejowice, op.cit., s. 405–406.



„Solidarnoœci” i ruchów praw cz³owieka w Europie Œrodkowej
i Wschodniej. Grupa taka, sk³adaj¹ca siê z parlamentarzystów re-
prezentuj¹cych siedem pañstw i ró¿ne partie polityczne, powsta³a
kilka tygodni póŸniej34.

Mo¿emy podsumowaæ, ¿e w dokumentach opracowanych przez
dzia³aczy opozycyjnych z pañstw Europy Œrodkowej i Wschodniej
przysz³a Europa jawi³a siê jako przestrzeñ, w której przestrzegane
bêd¹ prawa cz³owieka i obywatela, w szczególnoœci wolnoœæ prze-
konañ, zgromadzeñ i zrzeszania siê, co traktowano jako warunek
konieczny nieskrêpowanego rozwoju spo³eczeñstw i stabilnoœci
miêdzynarodowej. By³a to Europa suwerennych, demokratycz-
nych pañstw, w której podzia³ na przeciwstawne bloki mia³ byæ
przezwyciê¿ony, Europa zintegrowana, ³¹cz¹ca obie czêœci podzie-
lonego kontynentu. W wizji tej Polska nie uznawa³a specjalnych
interesów ZSRR i nie by³a trwale zwi¹zana ze Wschodem. Nie by³a
jednym z pañstw w regionie, zachowuj¹cym równy dystans
w stosunku do Wschodu i Zachodu, czy czêœci¹ zneutralizowanej
i zdemilitaryzowanej strefy w Europie Œrodkowej, tworz¹cej bufor
miêdzy Wschodem i Zachodem. W wizji tej Polska by³a czêœci¹
cywilizacji zachodniej organicznie z ni¹ po³¹czon¹.

Polityka zagraniczna w pracach Komitetu
Obywatelskiego

Inaczej akcenty w polityce zagranicznej rozk³ada³o œrodowisko
skupione wokó³ doradców przewodnicz¹cego NSZZ „Solidar-
noœæ”, Bronis³awa Geremka i Tadeusza Mazowieckiego. Ró¿nice
dotyczy³y nie tyle celu dzia³añ, by³ on bowiem podobny, ile oceny
mo¿liwoœci jego realizacji i sposobu dochodzenia do niego.
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34 Grupê utworzyli: Margaret Daly, James Moorhouse, John Tomlinson, John
David Taylor, Carole Tongue z Wielkiej Brytanii, Paul Staes z Belgii, Victor
Manuel Arbeloa Muru, Jose Coderch Planas, Carmen Diez de Rivera, Concepcio
Ferrer i Casals, Carmen Llorca Villaplana z Hiszpanii, Jean-Pierre Abelin, Bernard
Antony, Alain Bombard, Alfred Coste-Floret, Robert Delorozoy, Andre-Georges
Fourcans, Martine Lehideux, Jacqline Thome-Patenotre, Pierre Pfimlin, Michel
Poniatowski z Francji, Otto Habsburg, Hans-Joachim Seeler, Jackob von Uexkull
z Niemiec, Rui Amaral z Portugalii, Ettore Adenna, Giovanni Bersani, Margherita
Boniver, Antonio Buttafuoco, Antonio Cantalamessa, Roberto Cicciomessere,
Francesco Compasso, Giovani Negri, Marco Panella, Jiri Pelican, Vera Squar-
cialupi, Alberto Tridente i Cilvio Vitale z W³och. Zob. Miêdzynarodowa Konferencja
Praw Cz³owieka w Krakowie, „Czas Przysz³y” 1989, nr 3–4, s. 43.



Œrodowisko to opracowa³o raport „Polska 5 lat po sierpniu”, który
zosta³ przedstawiony opinii publicznej przez Lecha Wa³êsê 30 sierp-
nia 1985 r. Dokument ten odegra³ znaczn¹ rolê w krystalizacji
œrodowiska, które utworzy³o póŸniej Komitet Obywatelski, chocia¿
nie spotka³ siê z zainteresowaniem w³adz i nie wywo³a³ dyskusji po
stronie opozycji35.

W czêœci odnosz¹cej siê do miêdzynarodowych uwarunkowañ
raport twierdzi³, ¿e sytuacja Polski jest zdeterminowana przez poli-
tykê ZSRR i œwiatowy uk³ad si³. Spraw¹ racji stanu jest uwzglêd-
nienie aktualnego uk³adu geopolitycznego w d¹¿eniach do naro-
dowej niepodleg³oœci. Jednak groŸba interwencji radzieckiej
w Polsce wyznacza granice dzia³añ politycznych dla opozycji,
która z jednej strony nie mo¿e dopuœciæ do zagro¿enia ¿ywotnych
interesów ZSRR, z drugiej zaœ powinna organizowaæ Polaków
i stawiaæ trwa³y opór, by koszt ewentualnej interwencji by³ wysoki.
Nale¿y d¹¿yæ do zachowania polskiej odmiennoœci, zachowania
odrêbnoœci Europy Œrodkowej, rozumianej jako wspólnota cy-
wilizacyjna, oraz pozycji Polski jako pomostu miêdzy Wschodem
i Zachodem36.

Po amnestii dla wiêŸniów politycznych we wrzeœniu 1986 r.
represje wobec opozycji zel¿a³y37. Brak sukcesów w dzia³alnoœci
podziemnej oraz zainicjowanie reform w ZSRR przez Michai³a
Gorbaczowa sk³oni³y œrodowiska opozycyjne do podjêcia dzia³al-
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35 Jan Skórzyñski twierdzi, ¿e „obdarzony autorytetem Wa³êsy raport stanowi³
propozycjê o znacznie wiêkszym ciê¿arze gatunkowym ni¿ indywidualne g³osy
dzia³aczy czy publicystów. Spotka³ go jednak los identyczny – w³adze pominê³y
tekst milczeniem”. J. Skórzyñski, Rewolucja Okr¹g³ego Sto³u, Wydawnictwo Znak,
Kraków 2009, s. 38. Z kolei Andrzej Friszke pisze: „Po stronie «Solidarnoœci»
podziemnej raport nie wywo³a³ takiej reakcji, jakiej obawia³y siê w³adze. Jego
percepcja ograniczy³a siê przede wszystkim do œrodowisk naukowych, krêgów
doradców Zwi¹zku, w prasie podziemnej nie spowodowa³ naprawdê ¿ywej
dyskusji”. A. Friszke, Komitet Obywatelski. Geneza i historia, w: Komitet Obywatelski
przy Przewodnicz¹cym NSZZ „Solidarnoœæ” Lechu Wa³êsie. Stenogramy posiedzeñ
1987–1989, Rosner i Wspólnicy, Warszawa 2006, s. 17.
36 Polska 5 lat po sierpniu, Aneks, Londyn 1986, s. 353. Zob. tak¿e A. Friszke, Komitet
Obywatelski. Geneza i historia, op.cit., s. 13.
37 Zob. Propozycja w sprawie rozszerzenia zakresu ustawy amnestyjnej z 17 lipca 1986 r.,
w: A. Dudek, A. Friszke (red.), Polska 1986–1989; koniec systemu. Dokumenty, t. 3,
Warszawa 2002, s. 13–19.



noœci jawnej38. We wrzeœniu 1986 r. powo³ana zosta³a Tymczasowa
Rada NSZZ „Solidarnoœæ”, a w paŸdzierniku 1987 r. Krajowa
Komisja Wykonawcza39. Grupa opozycyjnie nastawionych
intelektualistów wraz z Lechem Wa³ês¹ wystosowa³a apel do
Stanów Zjednoczonych o zniesienie sankcji ekonomicznych na³o-
¿onych na Polskê po wprowadzeniu stanu wojennego. By³ to gest
poczyniony wobec w³adz, demonstruj¹cy „obliczalnoœæ” opozycji
w polityce zagranicznej, który mia³ siê przyczyniæ do poprawy
klimatu i stopniowego przezwyciê¿enia miêdzynarodowej izolacji
ekipy Jaruzelskiego40.

31 maja 1987 r., przed wizyt¹ Jana Paw³a II w Polsce, zebra³o siê
na zaproszenie Lecha Wa³êsy grono oko³o szeœædziesiêciu dzia-
³aczy i naukowców, które póŸniej stanowi³o trzon Komitetu Oby-
watelskiego przy przewodnicz¹cym NSZZ „Solidarnoœæ”. W liœcie
tej „szeœædziesi¹tki” podkreœlano, ¿e Polacy maj¹ prawo do niepod-
leg³oœci i suwerennoœci pañstwowej, rozumianej jako swoboda
kszta³towania urz¹dzeñ wewnêtrznych, wolnoœci od zewnêtrznej
ingerencji i równoœci z innymi pañstwami. Domagano siê realizacji
praw cz³owieka, zasad okreœlonych w Karcie Narodów Zjedno-
czonych i Akcie koñcowym KBWE41.
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38 Krytycznej analizy dzia³alnoœci podziemnej dokona³ Jacek Kuroñ, twierdz¹c, ¿e
w nowej sytuacji najwa¿niejsza jest sfera oficjalna i pó³oficjalna. Solidarnoœæ nie
odnosi sukcesów, chocia¿ niekiedy „naciski okaza³y siê skuteczne. Np. paro-
krotnie uda³o siê WiP-owi...”. J. Kuroñ, Krajobraz po bitwie, nak³adem „Tygodnika
Mazowsze”, wrzesieñ 1987. Z kolei pismo podziemne „Dwadzieœcia Jeden”
pisa³o: „Próbê jawnoœci, któr¹ «Solidarnoœæ» na szersz¹ skalê podjê³a po wrzeœ-
niowej amnestii (bowiem nie trzeba zapominaæ o wczeœniejszych inicjatywach
tego typu), Ruch «Wolnoœæ i Pokój» przechodzi – skutecznie – od samego
pocz¹tku”. Wolnoœæ i Pokój, „Dwadzieœcia Jeden” 1987, nr 3, s. 124.
39 Do TR weszli Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, W³adys³aw Frasyniuk,
Tadeusz Jedynak, Bohdan Lis, Jerzy Pa³ubicki i Józef Pinor, a w sk³adzie KKW
znaleŸli siê Lech Wa³êsa, Zbigniew Bujak, W³adys³aw Frasyniuk, Bohdan Lis,
Jerzy Pa³ubicki, Jerzy D³u¿niewski, Stefan Jurczak, Andrzej Milczanowski i Sta-
nis³aw Wêglarz, póŸniej stopniowo dochodzili przedstawiciele innych regionów.
40 Podpisali go 10 paŸdziernika 1986 r. Stefan Bratkowski, Bronis³aw Geremek,
Tadeusz Mazowiecki, Stanis³aw Stomma, Klemens Szaniawski, Jan Józef Szcze-
pañski, Jerzy Turowicz, Andrzej Wielowiejski i Lech Wa³êsa.
41 1987 maj 31, Warszawa – Oœwiadczenie grona osób, zebranych na zaproszenie Lecha
Wa³êsy, w którym sformu³owano podstawowe cele opozycji w Polsce (tak zwany list 63),
w: Komitet Obywatelski przy Przewodnicz¹cym NSZZ „Solidarnoœæ” Lechu Wa³êsie,
op.cit., s. 327–328.



Polityka zagraniczna pojawia³a siê w dyskusjach „szeœædzie-
si¹tki” jedynie marginalnie. Postulaty rozwi¹zania Uk³adu
Warszawskiego i wycofania wojsk radzieckich z terytorium Polski,
oddaj¹ce rzeczywiste aspiracje spo³eczeñstwa polskiego, wyda-
wa³y siê œrodowiskom konstruktywnej opozycji zbyt radykalne.
Zosta³y jednak wyartyku³owane i wprowadzone do dyskursu
publicznego, co przesunê³o granicê miêdzy mo¿liwym i niemo¿li-
wym w polityce zagranicznej oraz przyczyni³o siê do stopniowego
poszerzenia wyobra¿alnych opcji politycznego dzia³ania42.
Ryszard Bugaj s³usznie jednak twierdzi³ w 1988 r., ¿e „umiar-
kowane œrodowiska opozycyjne w Polsce godz¹ siê na ogó³ ze
stwierdzeniem, ¿e problematyka dotycz¹ca sektora militarno-re-
presyjnego jest generalnie domen¹ kierownictwa partii komunis-
tycznej. Jest to traktowane jako wyraz realistycznego nastawienia,
respektuj¹cego realia geopolityczne”43.

W kszta³towaniu programu polskiej polityki zagranicznej wa¿n¹
rolê odegra³o Konwersatorium „Polska w Europie”, prowadzone
przez Zygmunta Skórzyñskiego w koœciele Œwiêtej Trójcy na
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42 Na posiedzeniu „szeœædziesi¹tki” 7 listopada 1987 r. Jacek Czaputowicz mówi³:
„W drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych sytuacja siê zasadniczo, wed³ug mnie,
zmieni³a. Po pierwsze, rozmowy rozbrojeniowe, nowa polityka [Michai³a] Gor-
baczowa stwarzaj¹ szansê poruszenia tego problemu. Równie¿ szansa interwencji
Zwi¹zku Radzieckiego, Armii Czerwonej, w Polsce jest bliska zera. Ponadto
dba³oœæ ekipy Jaruzelskiego o wizerunek w oczach Zachodu stwarza szansê na
pewne ustêpstwa. (...) Kilka przyk³adowych postulatów, które siê narzucaj¹:
– Zmniejszyæ nak³ady na utrzymanie wojska. Oczywiœcie, obecny poziom wy-
datków stanowi du¿e obci¹¿enie dla spo³eczeñstwa i w obecnej sytuacji miêdzy-
narodowej jest nieuzasadniony. – Rozwi¹zaæ Uk³ad Warszawski – postulat doœæ
perspektywiczny. – Wycofaæ radzieckie wojska z terytorium Polski. [gwar] Wa¿ne
jest podkreœlenie faktu, ¿e trzeba by te¿ domagaæ siê zlikwidowania obcych baz
wojskowych w Polsce. Postulat oczywiœcie mo¿e byæ szokuj¹cy, ale w obecnej
sytuacji dialogu, rozbrojenia, porozumienia wydaje siê, ¿e mo¿na go postawiæ bez
obawy, ¿e jakieœ niebezpieczeñstwo by spo³eczeñstwu grozi³o”. Komitet Oby-
watelski przy Przewodnicz¹cym NSZZ „Solidarnoœæ” Lechu Wa³êsie, op.cit., s. 110, 112.
43 R. Bugaj, Wydatki wojskowe w gospodarce PRL, w: Miêdzynarodowa Konferencja
Praw Cz³owieka, Kraków–Mistrzejowice, op.cit., s. 337. Jednak w trosce o wizerunek
polskiego ruchu „Solidarnoœæ”, któremu nie powinna byæ obojêtna sytuacja
w innych czêœciach œwiata, zaproszeni przez Wa³êsê intelektualiœci i dzia³acze
przyjêli z inicjatywy Adama Michnika uchwa³ê w 15. rocznicê zamachu stanu
w Chile, w której protestowano przeciwko ³amaniu praw cz³owieka przez
wojskow¹ dyktaturê oraz wyra¿ono wyrazy solidarnoœci z represjonowanymi
i przeœladowanymi. A. Friszke, Komitet Obywatelski. Geneza i historia, w: Komitet
Obywatelski przy Przewodnicz¹cym NSZZ „Solidarnoœæ” Lechu Wa³êsie, op.cit., s. 42–43.
Tam¿e lista 40 sygnatariuszy.



warszawskim Powiœlu. W latach 1986–1989 odby³o siê ponad 80
spotkañ konwersatoryjnych, poœwiêconych problemom polskiej
polityki zagranicznej44. Dyskusje toczy³y siê na temat kluczowych
dla przysz³ej polskiej polityki zagranicznej zagadnieñ: stosunków
z Niemcami, relacji z ZSRR oraz problematyki Europy Œrodkowej.
Wyniki prac publikowane by³y w oddzielnych broszurach i na
³amach prasy niezale¿nej45.

Bronis³aw Geremek zwraca³ uwagê w dyskusji na poczucie
wspólnoty, jakie Polska ma z jednej strony z Litw¹ i Ukrain¹,
a z drugiej z Czechami, S³owakami i Wêgrami, dla której baz¹ jest
wspólne doœwiadczenie historyczne, poczucie eksploatacji
i wspólnota interesów. Jego zdaniem nale¿y uwzglêdniaæ oba te
kierunki w budowaniu programu przysz³ej wspó³pracy46.
Uczestnicy konwersatorium doszli jednak do wniosku, ¿e polska
droga na zachód prowadzi przez Niemcy, których zjednoczenie
jest aktualne, moralnie uzasadnione i dla Polski korzystne. Sprawê
granicy na Odrze i Nysie traktowano jako zamkniêt¹47.
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44 Wœród jego uczestników byli miêdzy innymi Tadeusz Mazowiecki, Jan
Olszewski, Bronis³aw Geremek, Adam Strzembosz, Andrzej Wielowieyski, Kazi-
mierz Dziewanowski, Stefan Bratkowski i Artur Hajnicz.
45 Zob. np. „Europa Œrodkowa”. Konwersatorium Polska w Europie, koœció³ œw. Trójcy
w Warszawie, Warszawa 1988. Broszura zawiera tekst Artura Hajnicza, Stosunki
polsko-niemieckie jako element polskiej sytuacji geopolitycznej, który powsta³ na pod-
stawie trzech sesji konwersatorium przeprowadzonych w maju i czerwcu 1986 r.,
g³osy w dyskusji Stefana Bratkowskiego, Artura Hajnicza, Kazimierza Dziewanow-
skiego, Wojciecha Lamentowicza, Andrzeja Krasickiego i Ryszarda Turskiego,
oraz drugi tekst Hajnicza pt. Pakt Ribbentrop–Mo³otow.
46 B. Geremek, WypowiedŸ w dyskusji na konwersatorium „Polska w Europie”, „Dwa-
dzieœcia Jeden” 1988, nr 7, s. 64.
47 A. Hajnicz, Ze sob¹ czy przeciw sobie. Polska Niemcy 1989–1992, Presspublica,
Warszawa 1996, s. 41. Po prze³omie 1989 roku œrodowisko Konwersatorium „Pol-
ska w Europie” utworzy³o Oœrodek Studiów Miêdzynarodowych przy Senacie
RP, który stanowi³ zaplecze merytoryczne w zakresie polityki zagranicznej dla
wybranej w sposób demokratyczny izby parlamentu. W marcu 1990 r. powo³ana
zosta³a Fundacja „Polska w Europie”, któr¹ utworzyli Andrzej Ajnenkiel, Halina
Bortnowska, Stefan Bratkowski, Jacek Czaputowicz, Pawe³ Czartoryski, Kazi-
mierz Dziewanowski, Artur Hajnicz, Zygmunt Skórzyñski, Franciszek Sobieski
i Janusz Zió³kowski. Zob. Z. Skórzyñski, Konwersatorium i Fundacja „Polska
w Europie”, „Polska w Europie”, zeszyt drugi, Warszawa, maj 1990, s. 98–100.



Spotkania przedstawicieli opozycji
z przywódcami pañstw zachodnich

W³adze d¹¿y³y do prze³amania izolacji na arenie miêdzyna-
rodowej. W pierwszej po³owie lat osiemdziesi¹tych Jaruzelski
sk³ada³ wizyty jedynie w pañstwach bloku sowieckiego, a w 1985 r.
tak¿e w Indiach i pañstwach Maghrebu. Jeœli zaœ chodzi o pañstwa
zachodnie, z³o¿y³ wizytê robocz¹ we Francji, gdzie spotka³ siê
z prezydentem François Mitterandem, ale mia³a ona jednak de-
monstracyjnie nisk¹ oprawê protokolarn¹. Z kolei Polskê odwie-
dzali w drugiej po³owie 1984 r. i w 1985 r. premierzy Grecji Andreas
Papandreu i W³och Betino Craxi oraz ministrowie spraw zagra-
nicznych Niemiec Hans-Dietrich Genscher, W³och Giulio Andreot-
ti oraz Japonii Shintaso Abe48. Do prze³amania bojkotu przyczyni³a
siê wizyta Jaruzelskiego we W³oszech i Watykanie 12–14 stycznia
1987 r.

Cen¹ za wyjœcie z miêdzynarodowej izolacji by³o dopuszczenie
do spotkañ z opozycj¹ odwiedzaj¹cych Polskê zachodnich poli-
tyków. Praktyka w tym zakresie kszta³towa³a siê stopniowo.
Jeszcze w grudniu 1985 r. przebywaj¹cy w Polsce z okazji 15.
rocznicy podpisania uk³adu miêdzy Polsk¹ a RFN przewodnicz¹cy
niemieckiej SDP Willy Brandt odmówi³ spotkania z Lechem Wa³ês¹
i wspólnego z³o¿enia kwiatów pod pomnikiem Poleg³ych Stocz-
niowców w Gdañsku (Wa³êsa mia³ prokuratorski zakaz opusz-
czania Gdañska)49. Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Soli-
darnoœæ” region Mazowsze wystosowa³a list otwarty, w którym
stwierdzi³a, ¿e polityka SPD, pomijaj¹ca aspiracje polskiego spo-
³eczeñstwa, budzi nieufnoœæ50.
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48 A. Paczkowski, Model wizyt zachodnich polityków..., „Polski Przegl¹d Dyplo-
matyczny” 2002, t. 2, nr 3 (7), s. 223–224.
49 Willy Brandt w Warszawie, „Dwadzieœcia Jeden”, maj 1986, nr 1, s. 130. Brandt
spotka³ siê z przedstawicielami Klubu Inteligencji Katolickiej, Tadeuszem Mazo-
wieckim, Stanis³awem Stomm¹, Andrzejem Œwiêcickim i Krzysztofem Œliwiñ-
skim, Spotkanie przedstawicieli œrodowisk niezale¿nych z Willy Brandtem oraz cz³onkami
delegacji SPD w Warszawie, „Dwadzieœcia Jeden”, maj 1986, nr 1, s. 135–139.
50 W liœcie czytamy te¿, ¿e polityka ta „stwarza wra¿enie, ¿e miêdzy wrog¹
Polsce, kwestionuj¹c¹ nasze prawa do Ziem Zachodnich lini¹ rewizjonistów a po-
stawami polityków socjaldemokratycznych istniej¹ jedynie taktyczne ró¿nice; ¿e
w gruncie rzeczy oba stanowiska s¹ odmianami niemieckiego nacjonalizmu”. List
otwarty RKW „S” Mazowsze do Willy Brandta, Warszawa, 27 XI 1985, „Dwadzieœcia
Jeden”, maj 1986, nr 1, s. 132–133. Podpisali Konrad Bieliñski, Zbigniew Bujak,
Wiktor Kulerski i Jan Lityñski.



Prze³omowe by³o spotkanie zastêpcy amerykañskiego sekre-
tarza stanu Johna Whiteheada z Lechem Wa³ês¹ w styczniu 1987 r.
w Gdañsku51. Z przewodnicz¹cym „Solidarnoœci” lub innymi
przedstawicielami opozycji spotykali siê nastêpnie kanclerz Austrii
Franz Vranitzky, szefowie dyplomacji Holandii Hans van den
Broek, Francji Jean-Bernard Raimond, Kanady Joe Clerck, Australii
Bill Hayden oraz Belgii Leo Tindemans. G³oœnym echem odbi³y siê
spotkania z Lechem Wa³ês¹ wiceprezydenta Stanów Zjednoczo-
nych George’a Busha oraz premier Wielkiej Brytanii Margaret
Thatcher52. Podczas spotkañ dzia³acze opozycyjni przekazywali
oceny sytuacji w Polsce oraz zabiegali o poparcie.

Starania przedstawicieli „Solidarnoœci” o spotkania z zachod-
nimi politykami wspiera³y centrale zwi¹zków zawodowych, przy
których by³a afiliowana „Solidarnoœæ”, czyli Miêdzynarodowa
Konfederacja Wolnych Zwi¹zków Zawodowych i Œwiatowa Kon-
federacja Pracy53. Podobn¹ rolê wobec Ruchu „Wolnoœæ i Pokój”
odgrywa³y Amnesty International i organizacje praw cz³owieka54.

Z notatki Ministerstwa Spraw Zagranicznych z paŸdziernika
1987 r. wynika, ¿e w³adze ubolewa³y nad rozszerzaniem krêgu roz-
mawiaj¹cych z opozycj¹ odwiedzaj¹cych Polskê zachodnich
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51 Gdy Whitehead zaproponowa³ Jaruzelskiemu w³¹czenie Lecha Wa³êsy i „Soli-
darnoœci” do porozumienia narodowego na rzecz reform, spotka³ siê z gwa³town¹
reakcj¹. Jaruzelski twierdzi³, ¿e s¹ to mity wykreowane na Zachodzie, op³acane
przez obce mocarstwo, co wyklucza j¹ z porozumienia narodowego. Zapis roz-
mowy przewodnicz¹cego Rady Pañstwa W. Jaruzelskiego z zastêpc¹ sekretarza
stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki Johnem C. Whiteheadem, w: W. Borodziej,
A. Garlicki (red.), Okr¹g³y Stó³. Dokumenty i materia³y, t. 1, Szczecin–Warszawa
2004, s. 143–146.
52 Mieczys³aw Rakowski w rozmowie z Gorbaczowem mówi³: „3 listopada
[1988 r.] przyje¿d¿a do nas pani Thatcher. Pojedzie do Gdañska, spotka siê tam
z Wa³ês¹, odwiedzi koœció³ œw. Brygidy, gdzie znalaz³a schronienie opozycja.
Usi³owaliœmy j¹ od tego odwieœæ, ale... Ona musi pokazaæ, ¿e troszczy siê o nasz¹
opozycjê”. 1988 paŸdziernik 21, Moskwa – Zapis rozmowy sekretarza generalnego KC
KPZR Michai³a Gorbaczowa z premierem Mieczys³awem F. Rakowskim, w: Zmierzch
dyktatury. Polska lat 1986–1989 w œwietle dokumentów, tom 1 (lipiec 1986 – maj 1989),
wstêp, wybór i opracowanie Antoni Dudek, Instytut Pamiêci Narodowej,
Warszawa 2009, s. 337–338.
53 K. £abêdŸ, Spory wokó³ zagadnieñ programowych..., op.cit., s. 188.
54 Przyk³adem mo¿e byæ zaproszenie Jacka Czaputowicza w grudniu 1988 r.
przez niemieck¹ sekcjê Amnesty International na spotkanie z prezydentem Nie-
miec Richardem von Weizsäckerem (do spotkania nie dosz³o, poniewa¿ polskie
w³adze odmówi³y Czaputowiczowi paszportu).



polityków55. Stara³y siê zarazem zapobiegaæ propagandowemu wyko-
rzystywaniu tych spotkañ. MSZ postulowa³o w³¹czanie do oficjalnego
programu spotkañ przywódców pañstw zachodnich przedstawicieli
powo³anej w grudniu 1986 r. Rady Konsultacyjnej przy Przewod-
nicz¹cym Rady Pañstwa (funkcjê tê sprawowa³ Wojciech Jaruzelski),
ale sugestia ta nie zosta³a przyjêta przez pañstwa zachodnie56.

Dopuszczenie do spotkañ z opozycj¹ i akceptacja, jak to okreœlano,
„trójcz³onowego modelu wizyt”, by³y warunkiem koniecznym wzno-
wienia oficjalnych kontaktów rz¹dowych i poprawy relacji z Za-
chodem. Zdawano sobie sprawê, ¿e administracyjne ograniczenie
spotkañ przynios³oby polityczne straty, prowadzi³oby bowiem do
ograniczenia kontaktów pañstw zachodnich z rz¹dem polskim.

Zdaniem MSZ za polityk¹ otwartoœci przemawia³o umocnienie
pozycji Polski w dialogu Wschód–Zachód, podjêcie rozmów na
szczeblu najwy¿szym i ministrów spraw zagranicznych, stworze-
nie szansy na rozwój dialogu parlamentarnego i miêdzypartyjnego
oraz o¿ywienie stosunków gospodarczych, w tym finansowo-
-kredytowych. Do negatywnych konsekwencji tej polityki zalicza-
no umacnianie opozycji i podtrzymywanie jej dzia³alnoœci, wzrost
autorytetu rozmówców w ich bezpoœrednim otoczeniu i szerszych
krêgach zawodowych oraz „rozbudzanie w krêgach opozycji
nierealistycznych aspiracji i nadziei na odegranie w przysz³oœci
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55 MSZ utrzymywa³o, ¿e „wyraŸna jest tendencja do rozszerzenia krêgu partnerów
i podwy¿szenia «jakoœci» tych kontaktów; o ile przy pierwszych wizytach aran¿owano
spotkania ze sta³ym gronem rozmówców, ([Bronis³aw] Geremek, [Janusz] Onysz-
kiewicz, [Zbigniew] Bujak), to przebieg ostatnich dwóch wizyt wskazuje na d¹¿enie
Zachodu do eskalacji i utrwalenia NATO-wskiego scenariusza wizyt (spotkanie [Leo]
Tindemansa z przedstawicielem ruchu «Wolnoœæ i Pokój» [Jackiem] Czaputowiczem,
lunch [Hansa] Van den Broeka z zaproszonym z Gdañska [Lechem] Wa³ês¹)”. 1987,
[wrzesieñ], notatka Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie wizyt zachodnich polityków
w Polsce, „Polski Przegl¹d Dyplomatyczny” 2002, t. 2, nr 3 (7), s. 227–228.
56 W sk³ad Rady wchodzili m.in. Andrzej Œwiêcicki, prezes warszawskiego Klubu
Inteligencji Katolickiej, prof. Krzysztof Skubiszewski, Maciej Giertych i mec. W³a-
dys³aw Si³a-Nowicki. Zdaniem Wojciecha Jaruzelskiego Rada stanowi³a wa¿ny etap
na drodze do okr¹g³ego sto³u, a osoby wchodz¹ce w jej sk³ad wykaza³y siê odwag¹,
wystêpuj¹c przeciwko opinii œrodowiska opozycyjnego. Jaruzelski utrzymywa³, ¿e
„³atwiej byæ odwa¿nym wobec wroga ni¿ wobec przyjació³, którzy wówczas kry-
tycznie oceniali tê formê kontaktu z w³adzami”. Zapis rozmowy Prezydenta PRL
Wojciecha Jaruzelskiego z Ministrem Spraw Zagranicznych ZSRR, Eduardem Szewardnadze,
Warszawa, Belweder, 25 paŸdziernika 1989 r., „Sprawy Miêdzynarodowe” 2007, nr 2
(LX), s. 113–114. Z kolei Bronis³aw Geremek mówi³ po latach: „Rada Konsultacyjna to
dla nas by³o bagno. Z przykroœci¹ przyjêliœmy, ¿e pewni ludzie tam poszli. Natomiast
ani przez moment nie traktowaliœmy tego serio. (...) Jeszcze raz Front Jednoœci
Narodu”, Relacja B. Geremka dla A. Friszkego, „Tygodnik Powszechny” z 27 lipca
2008 r., cyt. za: J. Skórzyñski, Rewolucja Okr¹g³ego Sto³u, op.cit., s. 58.



efektywnej roli w ¿yciu politycznym Polski”. Obawiano siê tak¿e,
¿e Zachód bêdzie stara³ siê zmusiæ w³adze PRL „do uznania elit
opozycyjnych jako partnerów w ¿yciu politycznym kraju”57.

Bilans korzyœci i strat MSZ ocenia³ jednak jako pozytywny,
a niebezpieczeñstwo wzrostu politycznego podziemia w wyniku
spotkañ z przywódcami zachodnimi jako niewielkie. Uznawano,
¿e odst¹pienie od tej polityki zagra¿a³oby dialogowi miêdzyrz¹do-
wemu, wiarygodnoœci polskich inicjatyw na arenie miêdzyna-
rodowej, grozi³oby nasileniem propagandy Zachodu przeciwko
Polsce i pozostawa³oby w sprzecznoœci z polityk¹ Michai³a Gorba-
czowa, który w³aœnie pozwoli³ na powrót do Moskwy zes³anego do
Gorki Andrieja Sacharowa. W odpowiedzi na dzia³ania Zachodu
MSZ postulowa³o organizowanie niewygodnych dla gospodarzy
spotkañ w czasie wizyt przedstawicieli polskich w³adz na Zacho-
dzie, na przyk³ad z przedstawicielami radykalnej opozycji, partiami
komunistycznymi i regionalnymi, lewicowymi intelektualistami,
reprezentantami inicjatyw obywatelskiego niepos³uszeñstwa,
obroñcami œrodowiska i ruchami pokojowymi.

Sposób myœlenia w³adz oddaje dyskusja nad notatk¹ MSZ, która
odby³a siê 19 paŸdziernika 1987 r. na spotkaniu Sekretariatu KC
PZPR. Cz³onek Biura Politycznego i minister spraw zagranicznych
Marian Orzechowski poinformowa³, ¿e podczas wizyt w Polsce
kanclerz Austrii Franz Vranicky i przewodnicz¹cy niemieckiej SPD
H.J. Vogel spotkali siê z przedstawicielami opozycji, co by³o ko-
mentowane na Zachodzie jako wyraz pluralizmu i stabilizacji. Za-
niepokojenie Zachodu mia³o natomiast budziæ niewielkie zaintere-
sowanie spo³eczeñstwa polskiego tymi spotkaniami. Orzechowski
odnotowa³ tak¿e rozczarowanie amerykañskiej prasy spotkaniami
wiceprezydenta George’a Busha z polsk¹ opozycj¹58.
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57 1987, [wrzesieñ], notatka Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie wizyt za-
chodnich polityków w Polsce, op.cit., s. 230 i 233.
58 1987, paŸdziernik 19, fragment protoko³u z posiedzenia Sekretariatu KC PZPR, „Polski
Przegl¹d Dyplomatyczny” 2002, t. 2, nr 3 (7), s. 236. Prasa amerykañska informowa³a o
wycofaniu przez Ambasadê USA w Warszawie zaproszenia dla J. Czaputowicza na
spotkanie z wiceprezydentem. Rzecznik ambasady wyjaœnia³ Associated Press: „Tak,
niestety zaproszenie zosta³o z³o¿one i wycofane, lecz je¿eli podawane s¹ powody, ¿e to
jego obecnoœæ by³aby k³opotliwa dla nas, dla rz¹du Stanów Zjednoczonych lub dla pana
Busha, to temu zaprzeczam” (Ch.J. Gans, Lider grupy pokojowej zaniepokojony cofniêciem
spotkania z Bushem, depesza Associated Press, 26 wrzeœnia 1987 r.). Z kolei Jackson
Diehl, powo³uj¹c siê na Ambasadê USA w Warszawie, twierdzi³ na ³amach „Washing-
ton Post”, ¿e przyczyn¹ wycofania zaproszenia by³a „obawa przed napiêciem
istniej¹cym miêdzy Czaputowiczem i Wa³ês¹” („The Washington Post” z 26 wrzeœnia
1987 r.). Nie by³a to informacja prawdziwa; kilka tygodni póŸniej Wa³êsa zaprosi³
Czaputowicza do grona swoich doradców – tzw. „szeœædziesi¹tki”.



Cz³onek Biura Politycznego Józef Czyrek twierdzi³, ¿e spotkania
z opozycj¹ s¹ nieuniknione, trzeba jednak d¹¿yæ do pomniejszania
ich znaczenia. Nie mo¿na zw³aszcza dopuszczaæ do sk³adania
wieñców na grobie ksiêdza Jerzego Popie³uszki przez odwiedza-
j¹cych Polskê przywódców pañstw zachodnich59. Podobne zdanie
wyrazi³ kierownik Wydzia³u Zagranicznego KC PZPR Ernest
Kucza, który zaproponowa³ w³¹czanie do programów wizyt w³adz
polskich na Zachodzie spotkañ z przedstawicielami ruchów poko-
jowych, niezwi¹zanych ze Œwiatow¹ Rad¹ Pokoju.

Podsekretarz stanu w MSW W³adys³aw Po¿oga spodziewa³ siê
nasilenia spotkañ z przedstawicielami „ruchów pacyfistycznych
i ekologicznych” (zapewne chodzi³o o Ruch „Wolnoœæ i Pokój”),
które maj¹ byæ „kreowane na samodzieln¹ si³ê spo³eczn¹”. Po¿oga
domaga³ siê tak¿e bardziej zdecydowanych dzia³añ, takich jak
ostrze¿enie, rewan¿, retorsja, odmowa przyjêcia wizyty oraz wpro-
wadzanie do programów wizyt polskich przedstawicieli na
Zachodzie elementów niewygodnych dla gospodarzy i rozliczanie
z tego ambasad. Tak¿e Henryk Bednarski, cz³onek Sekretariatu
KC PZPR, proponowa³ przeciwstawianie siê kontaktom z nowymi
podmiotami, takimi jak Konfederacja Polski Niepodleg³ej i Ruch
„Wolnoœæ i Pokój”60.

W podsumowaniu dyskusji Wojciech Jaruzelski wyrazi³ obawê,
¿e formu³a wizyt przywódców pañstw NATO, obejmuj¹ca spo-
tkania z przedstawicielami opozycji, mo¿e zostaæ przyjêta przez
goœci z innych czêœci œwiata. Nale¿y ju¿ na etapie przygotowy-
wania do wizyty argumentowaæ niecelowoœæ spotkañ z opozycj¹.
Skoro jednak nie mo¿na od nich odejœæ, nale¿y zminimalizowaæ
szkody. Jaruzelski proponowa³ podzielenie opozycjonistów na trzy
grupy wed³ug kryterium poziomu radykalizmu, zaliczaj¹c do
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59 Jako jeden z pierwszych wieniec na grobie ks. Jerzego Popie³uszki z³o¿y³
brytyjski minister stanu Malcolm Rifkind, za co zosta³ napiêtnowany przez rzecz-
nika rz¹du Jerzego Urbana za zachowanie „jak w kolonii brytyjskiej”. Stanowisko
w³adz polskich doprowadzi³o do odwo³ania w listopadzie 1984 r. wizyty ministra
spraw zagranicznych Niemiec Hansa Dietricha Genschera. Poprzedza³a j¹ wizyta
lidera SPD Hansa-Jochena Vogla, który „dogadzaj¹c ca³kowicie swoim gospo-
darzom przeciwstawi³ siê w praktyce postêpowaniu ministra stanu w Foreign
Office Malcolma Rifkinda, który z³o¿y³ wieniec na grobie ks. Jerzego Popie³uszki
i konferowa³ z przedstawicielami krêgów pozarz¹dowych”. Justyn, Kwestia nie-
miecka i kryzys polskiej polityki zagranicznej, „Krytyka” 1985, nr 19–20, s. 161.
60 1987, paŸdziernik 19, fragment protoko³u z posiedzenia Sekretariatu KC PZPR, op.cit.,
s. 236–237.



pierwszej Andrzeja Rozp³ochowskiego, Zbigniewa Bujaka, Jacka
Czaputowicza, Adama Michnika, Leszka Moczulskiego i Jacka Kuro-
nia, do drugiej Lecha Wa³êsê, Janusza Onyszkiewicza i Bronis³awa
Geremka, a do trzeciej przedstawicieli episkopatu61. W przypadku
uczestniczenia w przyjêciach dyplomatycznych osób z pierwszej
grupy wy¿si rang¹ przedstawiciele w³adz mieli je opuszczaæ62.
Jaruzelski proponowa³ na koniec przygotowanie katalogu wstydli-
wych dla ka¿dego kraju spraw, by móc je wykorzystaæ propa-
gandowo w trakcie wizyty, oraz wypracowanie bardziej ofen-
sywnej formu³y dzia³añ zapobiegawczych i odwetowych, które
ograniczy³yby „zasiêg, znaczenie i rozg³os spotkañ z opozycj¹”63.

Stanowisko Moskwy

PZPR by³a pod presj¹ z dwóch stron – Zachodu i Wschodu.
W Moskwie spodziewano siê zmiany polityki europejskich pañstw
socjalistycznych w kierunku neutralnoœci (finlandyzacja) i stopnio-
wego równowa¿enia ZSRR stosunkami z pañstwami zachodnimi.
W³adze radzieckie d¹¿y³y do utrzymania socjalizmu, lecz nie za
wszelka cenê i nie wszelkimi metodami. W jednym z dokumentów
rosyjskiego MSZ czytamy: „u¿ycie przez nas si³y w stosunkach
z pañstwami socjalistycznymi, a w szczególnoœci si³y militarnej, jest
ca³kowicie wykluczone nawet w najbardziej skrajnej sytuacji...”64.
Interwencja zbrojna w jednym z pañstw socjalistycznych nie
mieœci³a siê w logice pierestrojki i stwarza³aby dla niej œmiertelne
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61 Ibidem, s. 238.
62 W³adze stosowa³y tê taktykê ju¿ wczeœniej. Gdy ktoœ z opozycji pojawi³ siê na
przyjêciach dyplomatycznych, przedstawiciele najwy¿szych w³adz je opuszczali.
Zob. Wywiad z Januszem Onyszkiewiczem, „Tygodnik Mazowsze” z 25 lutego 1987 r.
63 1987, paŸdziernik 19, fragment protoko³u z posiedzenia Sekretariatu KC PZPR, op.cit.,
s. 239.
64 Opracowanie dotycz¹ce sytuacji wewnêtrznej w europejskich pañstwach socja-
listycznych przygotowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ZSRR w lutym
1989 r.: Procesy polityczne zachodz¹ce w europejskich krajach socjalistycznych.
Propozycje praktycznych posuniêæ, w: Polska 1986–1989: koniec systemu. Materia³y
miêdzynarodowej konferencji, Miedzeszyn, 21-23 paŸdziernika 1999, t. 3, Dokumenty,
Warszawa 2002, s. 231.



zagro¿enie. Mo¿e byæ uzasadniona jedynie w wypadku zbrojnego
zaanga¿owania obcych si³ w sprawy wewnêtrzne pañstwa65.

W³adze radzieckie nie przewidywa³y, by któreœ z pañstw d¹¿y³o
do wyst¹pienia z Uk³adu Warszawskiego. Oceniano, ¿e „Polska
stanowczo nie zdecyduje siê na wyjœcie z Uk³adu Warszawskiego,
by³oby to sprzeczne z jej narodowym, geopolitycznym intere-
sem”66. Og³oszenie przez Gorbaczowa wycofania czêœci wojsk ra-
dzieckich z terytorium pañstw socjalistycznych mia³o os³abiæ
polityczn¹ wymowê tego postulatu. Rosjanie dopuszczali tak¿e
utworzenie w dalszej perspektywie jednego konfederacyjnego
pañstwa niemieckiego, co jednak wymaga³o najpierw roz³adowa-
nia miêdzynarodowego napiêcia, neutralizacji obu pañstw nie-
mieckich oraz podjêcia inicjatywy Gorbaczowa budowy „euro-
pejskiego wspólnego domu”67.

Rosjanie nie przeciwstawiali siê dopuszczeniu konstruktywnej
opozycji do ¿ycia publicznego i udzia³u we w³adzy, mimo ¿e
mog³oby to w konsekwencji doprowadziæ do odsuniêcia komu-
nistów68. Nale¿y zgodziæ siê z opiniami, ¿e „KPZR przygl¹da³a siê
sytuacji nad Wis³¹ doœæ spokojnie. (...) radzieccy obserwatorzy bez
zastrze¿eñ przyjmowali zal¹¿ki pluralizmu politycznego i ewo-
lucjê od monopolistycznej dyktatury do „parlamentarno-koali-
cyjnych form rz¹dzenia”69.

Zarazem w³adze radzieckie, obawiaj¹c siê erozji w³adzy ko-
munistów, poszukiwa³y kontaktów i przedstawicielami umiarko-
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65 W dokumencie Instytutu Gospodarki Systemu Socjalistycznego Akademii
Nauk ZSRR czytamy: „Bezpoœrednia militarna interwencja ZSRR, opowiadaj¹ca
siê po stronie oderwanych od narodu si³ konserwatywnych, bêdzie w sposób
oczywisty oznacza³a koniec pierestrojki i utratê przez nas zaufania œwiatowej
spo³ecznoœci. Nie powstrzyma ona rozpadu istniej¹cych w tych krajach systemów
spo³eczno-ekonomicznych i spo³eczno-politycznych ani te¿ masowych protestów
mog¹cych doprowadziæ nawet do staræ zbrojnych”. Przemiany w Europie Wschod-
niej i ich wp³yw na ZSRR, w: Polska 1986–1989: koniec systemu..., op.cit., s. 245–246.
66 Ibidem,, s. 246.
67 Ibidem, s. 246 i 249.
68 Œwiadcz¹ o tym te¿ stenogramy z rozmów Gorbaczowa z Jaruzelskim i innymi
czo³owymi dzia³aczami PZPR. Antoni Dudek, Wstêp, w: Zmierzch dyktatury. Polska
lat 1986–1989 w œwietle dokumentów, op.cit., s. 15.
69 J. Skórzyñski, Rewolucja Okr¹g³ego Sto³u, op.cit., s. 261.



wanej opozycji i polskiego Koœcio³a70. Twierdzono, ¿e czêœæ pol-
skich dzia³aczy znalaz³a siê w opozycji na skutek b³êdów w PZPR.
Dialog mia³ sprzyjaæ realizacji celów rosyjskiej polityki zagra-
nicznej, jakimi by³y dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi oraz
utrzymanie Polski w radzieckiej strefie wp³ywów. Podczas wizyty
w Polsce 11–16 lipca 1987 r. Michai³ Gorbaczow spotka³ siê na
Zamku Królewskim w Warszawie z przedstawicielami œrodowisk
nauki i kultury, wœród których byli dzia³acze umiarkowanej
opozycji. W³adze polskie nie dopuœci³y jednak do wyjazdu do
Moskwy Adama Michnika, zaproszonego jesieni¹ 1988 r. przez
zwi¹zek Filmowców ZSRR, co Rosjanie odbierali jako próbê ogra-
niczania kontaktów z przedstawicielami polskiej opozycji71.
„Litieraturnaja Gazieta” chcia³a w sierpniu 1988 r. przeprowadziæ
wywiad z Lechem Wa³ês¹, który zosta³ zablokowany przez polsk¹
ambasadê w Moskwie. Ostatecznie jednak Wa³êsa udzieli³
wywiadu dla „Nowoje Wriemia” w lutym 1989 r.

Rosyjscy analitycy przewidywali trzy warianty rozwoju sytuacji
w Polsce. Najpomyœlniejszy zak³ada³ zawarcie kompromisu
miêdzy PZPR i sojusznikami a „Solidarnoœci¹” i skupionymi wokó³
niej si³ami opozycji inteligenckiej, który obejmowa³by tak zwany
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70 Opracowanie dotycz¹ce stosunków ZSRR z europejskimi pañstwami
socjalistycznymi przygotowane w Wydziale Zagranicznym KC PZPR w lutym
1989 r.: Uwagi o strategii stosunków z europejskimi pañstwami socjalistycznymi, w:
Polska 1986–1989: koniec systemu..., op.cit., s. 226.
71 Jeden z szyfrogramów polskiej ambasady w Moskwie relacjonuje opinie œrodo-
wisk zbli¿onych do w³adz radzieckich nastêpuj¹co: „Z uwagi na uwarunkowania
zewnêtrzne (dialog z USA) nie bêdzie[my] odnosiæ siê do walki politycznej
z opozycj¹. W radzieckich publikatorach bêdziemy musieli coraz bardziej
przybli¿aæ spo³eczeñstwu pogl¹dy tak zwanej konstruktywnej i liberalnej opozycji
w Polsce. W tym kontekœcie trzeba patrzeæ na zaproszenie w u[bieg³ym] r[oku] do
Moskwy przez Zwi¹zek Filmowców Wajdy i Michnika. Ten ostatni nie przyjecha³
z uwagi na Wasz niepotrzebny sprzeciw. Dla ZSRR liczy siê obecnie przede
wszystkim pomyœlny rozwój stosunków z USA i w tym kontekœcie istnieje
potrzeba zbudowania w K[rajach] S[ocjalistycznych] mostów porozumienia po-
miêdzy ró¿nymi si³ami spo³ecznymi, dlatego nie powinniœcie nam przeszkadzaæ
w kontaktach z polskimi intelektualistami. Znaczna czêœæ z ich przesz³a do opo-
zycji na skutek b³êdów w polityce PZPR i niew³aœciwych ocen poszczególnych
ludzi. Dlatego musimy mieæ w³asne rozpoznanie i ocenê dzia³aczy opozycji”.
Szyfrogram Nr 581, nadany za nr 7 dnia 20.01 [1989 r.] godz. 14.30 z Moskwy,
w: A. Dudek, Rok 1989 w moskiewskich szyfrogramach, „Biuletyn IPN” 2004, nr 4. Do
wizyty Michnika w Moskwie dosz³o 12 lipca 1989 r., a wiêc ju¿ po wyborach
czerwcowych. Zob. szerzej H. G³êbocki, „Jak znaleŸæ numer telefonu na Kreml?” Rosja
w strategii politycznej „konstruktywnej opozycji” w PRL (1985–1989), „Arkana” 2009,
nr 86–87, s. 39–97.



pakt antykryzysowy. Wariant pesymistyczny przewidywa³
zerwanie paktu antykryzysowego przez sprzymierzone z OPZZ
konserwatywne si³y w PZPR i ekstremalny nurt w „Solidarnoœci”,
przy czym zachowane by³yby, choæby na minimalnym poziomie,
kontakty polityczne z opozycj¹. Taki rozwój wypadków pro-
wadzi³by do zarzucenia reform w gospodarce i przekszta³cenia
Polski w „chorego cz³owieka Europy”. Wariant impasowy równie¿
zak³ada³ zerwanie paktu antykryzysowego, a nastêpnie eskalacjê
konfliktu, zaostrzenie stosunków z opozycj¹ oraz powrót stanu
wojennego lub „Afganistan w centrum Europy”72.

Okr¹g³y Stó³

Polityka zagraniczna nie by³a przedmiotem obrad Okr¹g³ego
Sto³u, nie zosta³ te¿ powo³any opozycyjno-rz¹dowy zespó³ roboczy
w tej sprawie. Liderzy Komitetu Obywatelskiego uznawali kierow-
nicz¹ rolê PZPR w tym zakresie. Na przyk³ad Bronis³aw Geremek
twierdzi³ w jednym z wywiadów: „jesteœmy realistami. Akcep-
tujemy polityczn¹ rzeczywistoœæ i wiod¹c¹ rolê partii w polityce
zagranicznej i wojsku”73. Jednak w ramach Zespo³u Politycznego
powo³ano podzespó³ do spraw polityki zagranicznej. Na pierw-
szym spotkaniu omawiano miêdzy innymi problematykê nie-
mieck¹ i perspektywê integracji europejskiej74. Na kolejnym
dyskutowano kwestiê nawi¹zania kontaktów zagranicznych przez
Komitet Obywatelski oraz wykorzystania 50. rocznicy wybuchu
II wojny œwiatowej dla zbudowania nowych stosunków polsko-
-niemieckich pod warunkiem, ¿e zaprzestane zostanie kwestio-
nowanie zachodnich granic Polski75.
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72 Przemiany w Europie Wschodniej i ich wp³yw na ZSRR, op.cit., s. 238–239.
73 Solidarity and the Polish Youth: An Interwiew with Bronis³aw Geremek, „Across
Frontiers”, Summer 1989, t. 5, nr 2, s. 48.
74 Odby³o siê ono w mieszkaniu Krzysztofa Œliwiñskiego, a poza gospodarzem
obecni byli, m.in. Stanis³aw Stomma, Kazimierz Dziewanowski, Zygmunt Skó-
rzyñski i Jacek Czaputowicz.
75 Odby³o siê 23 marca 1989 r., a uczestniczyli w nim m.in. Bronis³aw Geremek,
Krzysztof Koz³owski, Adam Michnik, Janusz Onyszkiewicz, Jerzy Osmañczyk
i Krzysztof Œliwiñski. Zob. A. Friszke, Komitet Obywatelski. Geneza i historia, op.cit.,
s. 56. Autor powo³uje siê na Za³¹cznik do informacji dziennej 1989.03.28, IPN
0236/410, t. 4, k. 241–242.



Koncepcjê polskiej polityki zagranicznej Komitet Obywatelski
przedstawi³ w oœwiadczeniu z 24 kwietnia 1989 r., stwierdzaj¹c, ¿e
g³ównym celem narodu polskiego w nowej sytuacji politycznej
powsta³ej po Okr¹g³ym Stole jest zapewnienie suwerennoœci oraz
niezawis³oœci politycznej i gospodarczej. Odzyskanie suwerenno-
œci pañstwa wymaga w³aœciwego u³o¿enia stosunków z sojuszni-
kami w ramach Uk³adu Warszawskiego na zasadzie równoupraw-
nienia i bez piêtna ideologicznego. Bezpieczeñstwo kraju zapewni
polityka rozbrojenia i redukcji wydatków obronnych oraz utrwale-
nie pokoju miêdzynarodowego. Nale¿y d¹¿yæ do przezwyciê¿enia
podzia³u Europy bêd¹cego wynikiem zimnej wojny, do rozwoju
wspó³pracy miêdzy pañstwami opartej na zasadach ONZ i KBWE
oraz coraz pe³niejszego przestrzegania praw cz³owieka. Niedo-
puszczalne jest u¿ywanie przemocy i ingerowanie w sprawy
wewnêtrzne innych pañstw76.

Komitet Obywatelski zadeklarowa³ tak¿e gotowoœæ do wspó³-
pracy z si³ami demokratycznymi w pañstwach bloku komunis-
tycznego i narodami ZSRR. Przezwyciê¿enie podzia³ów w Europie
wymaga zaprzestania rywalizacji ideologicznej oraz polsko-nie-
mieckiego pojednania, które mo¿e dokonaæ siê na podstawie
uznania nienaruszalnoœci granic, samostanowienia narodów i po-
szanowania to¿samoœci obu partnerów. Szczególne znaczenie bê-
dzie mieæ wspó³praca Polski ze Stanami Zjednoczonymi77.

Polskie w³adze, œwiadome nowych uwarunkowañ geopolitycz-
nych, stara³y siê zapewniæ sobie jak najlepsz¹ pozycjê w nowym
uk³adzie. Nale¿y zgodziæ siê z tymi badaczami, którzy twierdz¹, ¿e
w drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych zagro¿enie ze strony Zwi¹zku
Radzieckiego by³o iluzoryczne, a komunistyczne w³adze umiejêtnie
siê nim pos³ugiwa³y, chocia¿ mia³y pe³n¹ swobodê dzia³ania. Jan
Skórzyñski dowodzi, ¿e „do Okr¹g³ego Sto³u ekipa genera³a przy-
stêpowa³a w przekonaniu, ¿e czyni to na w³asne ryzyko i ¿e Moskwa
zostawia jej woln¹ rêkê w kwestii ugody z opozycj¹”78.
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76 1989, kwiecieñ 24, Warszawa – Oœwiadczenie Komitetu Obywatelskiego „Solidarnoœæ”
w sprawach miêdzynarodowych, w: Komitet Obywatelski przy Przewodnicz¹cym NSZZ
„Solidarnoœæ” Lechu Wa³êsie, op.cit., s. 353–355.
77 Ibidem.
78 J. Skórzyñski, Rewolucja Okr¹g³ego Sto³u, op.cit., s. 264. Badacz cytuje uczestnicz¹ce-
go w rozmowach z ramienia episkopatu ks. Alojzego Orszulika, któremu premier Ra-
kowski mówi³: „Rozwój sytuacji w krajach socjalistycznych i ZSRR sprawia, ¿e po raz
pierwszy jesteœmy ca³kowicie samodzielni w meblowaniu naszego domu”.



Trudno natomiast zgodziæ siê z opiniami tych badaczy, którzy
twierdz¹, ¿e pañstwa zachodnie nie chcia³y zmian geopolitycz-
nych, albo ¿e istnia³o powa¿ne zagro¿enie interwencj¹ ze strony
ZSRR79. W drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych Stany Zjednoczone
i ich europejscy sojusznicy z sympati¹ i nadziej¹ obserwowali
aspiracje i dzia³ania wolnoœciowe w Polsce i innych pañstwach
bloku. Postulowane przez Ruch „Wolnoœæ i Pokój” i Kartê 77 roz-
wi¹zanie Uk³adu Warszawskiego, wycofanie wojsk radzieckich
z Europy Œrodkowej i przezwyciê¿enie poja³tañskiego podzia³u
kontynentu le¿a³o przecie¿ tak¿e w ich interesie. Chocia¿ wówczas
nie wszystkim wydawa³o siê to realne, zosta³o jednak wkrótce
zrealizowane.
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79 Na przyk³ad Andrzej Friszke pisze: „Poja³tañskiego ³adu europejskiego broni³
ZSRR, ale nie chcia³y jego naruszenia – zw³aszcza gwa³townego – równie¿ mo-
carstwa Zachodu. Przemiany w Polsce mog³y siê toczyæ do granicy, która nie
narusza³a równowagi europejskiej. (...) Zachód popiera³ w tych krajach [Europy
Œrodkowo-Wschodniej] ruchy wolnoœciowe i perspektywê demokratyzacji, ale do
granicy tolerancji ZSRR. (...) Pod koniec lat 80. Zachód unika³ prowokowania
jakichkolwiek zadra¿nieñ z ZSRR”. A. Friszke, Komitet Obywatelski. Geneza
i historia, op.cit., s. 66–67.




