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PROGRAM POLITYCZNY ORGANIZACJI
SOLIDARNOÆ WALCZ¥CA. PRÓBA WSTÊPNEJ
CHARAKTERYSTYKI

I. WSTÊP
Zadaniem niniejszego artyku³u jest wstêpna analiza g³ównych w¹tków ideowo-politycznych wystêpuj¹cych w programie politycznym organizacji Solidarnoæ Walcz¹ca1. Ogniskuj¹ siê one wokó³ trzech podstawowych kategorii  wolnoci, solidaryzmu i niepodleg³oci.
W rozdziale drugim zanalizujê podstawowe dokumenty programowe obrazuj¹ce proces
formowania siê idei solidaryzmu spo³ecznego. W rozdziale trzecim przedstawiê zasadnicze
tezy programu Solidarnoci Walcz¹cej, w rozdziale czwartym za przewidywania dotycz¹ce
upadku komunizmu. Podstaw¹ ród³ow¹ moich analiz w tych rozdzia³ach bêd¹ Zasady
ideowe i program Solidarnoci Walcz¹cej przyjêty w 1987 r. oraz wa¿niejsze wypowiedzi
Kornela Morawieckiego o charakterze programowym, krytykuj¹ce toczone przez stronê
solidarnociowo-opozycyjn¹ negocjacje przy Okr¹g³ym Stole. W ostatnim, pi¹tym rozdziale
zaprezentujê krótk¹ ocenê programu politycznego tej organizacji.
II. FORMOWANIE SIÊ PROGRAMU SOLIDARNOCI WALCZ¥CEJ
U podstaw poszukiwañ programowych prowadz¹cych do wy³onienia siê Solidarnoci
Walcz¹cej jako odrêbnej organizacji w majulipcu 1982 r. we Wroc³awiu by³y narastaj¹ce
nieporozumienia pomiêdzy W³adys³awem Frasyniukiem a Kornelem Morawieckim.
Przedmiotem sporu by³ wybór strategii walki z w³adz¹ komunistyczn¹. Najogólniej rzecz

1 Podstawowe informacje o historii Solidarnoci Walcz¹cej zob. w: M. Morawiecki, Geneza i pierwsze
lata Solidarnoci Walcz¹cej. Praca magisterska obroniona na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Wroc³awskiego (dostêpna na stronie internetowej powiêconej Solidarnoci Walcz¹cej: http://www.sw.org.pl),
A. Znamierowski, Zaciskanie piêci. Rzecz o Solidarnoci Walcz¹cej, Pary¿ 1988. E. Kondratowicz, Solidarnoæ
Walcz¹ca, ,,Karta 2007, nr 53, s. 80100, G. Waligóra, Formy i metody dzia³ania Solidarnoci Walcz¹cej,
niniejszy tom.
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bior¹c, dla Frasyniuka opór spo³eczny mia³ byæ narzêdziem wymuszaj¹cym na w³adzy
zawarcie kolejnego porozumienia ze spo³eczeñstwem, dla Morawieckiego  narzêdziem
pozbawienia komunistów w³adzy. Z tego powodu Morawiecki by³ zwolennikiem prowadzenia aktywniejszych form walki z systemem komunistycznym, takich jak np. demonstracje uliczne, nadawanie audycji Radia S czy spektakularne akcje ulotkowe itp.2
Na poszukiwaniach ideowych Solidarnoci Walcz¹cej w znacznym stopniu zawa¿y³a
osobowoæ za³o¿yciela, przywódcy i twórcy programu SW Kornela Morawieckiego3.
Morawiecki urodzi³ siê w Warszawie w 1941 r. w rodzinie inteligenckiej. Dzia³alnoæ
opozycyjn¹ rozpocz¹³ w 1968 r., uczestnicz¹c w studenckich strajkach i wiecach we Wroc³awiu. W sierpniu 1968 r. powiela³ ulotki protestuj¹ce przeciwko interwencji wojsk
Uk³adu Warszawskiego w Czechos³owacji. W czerwcu 1979 r. przy³¹czy³ siê do Klubu
Samorz¹dnoci Spo³ecznej  dolnol¹skiej mutacji KSS KOR. Od stycznia 1980 r. wraz
z Romualdem Lazarowiczem, Janem Waszkiewiczem i Micha³em Wodziñskim wydawa³
Biuletyn Dolnol¹ski. Morawiecki by³ delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
Solidarnoæ, gdzie podczas II tury zjazdu postulowa³ opracowanie przez w³adze Zwi¹zku
instrukcji na wypadek wprowadzenia stanu wojennego i obcej interwencji. Po zamieszczeniu w Biuletynie Dolnol¹skim Apelu do ¿o³nierzy sowieckich stacjonuj¹cych w Polsce
oraz Pos³ania Wolnych Zwi¹zków Zawodowych w Moskwie do Solidarnoci we wrzeniu
1981 r. zosta³ aresztowany. Pod naciskiem Solidarnoci oraz po porêczeniu w³adz
rektorskich Politechniki Wroc³awskiej zosta³ po 48 godzinach wypuszczony. W listopadzie
i grudniu 1981 r. toczy³ siê przeciw niemu proces, który z powodu wprowadzenia stanu
wojennego nie zosta³ zakoñczony.
Pierwsz¹ enuncjacj¹ o charakterze programowym by³ odredakcyjny artyku³ Dlaczego
walka? opublikowany w pierwszym numerze pisma Solidarnoæ Walcz¹ca datowanym
13 czerwca 1982 r.4 Celem prowadzonego oporu mia³o byæ zwyciêstwo nad opresyjnym
systemem, obrona tych, którzy cierpi¹ nêdzê, g³ód i poni¿enie, przywrócenie pogwa³conych praw obywatelskich i narodowych, wiernoæ narodowej tradycji walki o wolnoæ
i obrona ludzkiej godnoci. Interesuj¹ce jest, ¿e w dokumencie tym nie rezygnowano
ca³kowicie z zawarcia spo³ecznego kompromisu z komunistyczn¹ w³adz¹, gdy¿ jednym
z celów prowadzonej walki mia³o byæ doprowadzenie do sprawiedliwej spo³ecznej
ugody5. Swojego przeciwnika Morawiecki  i co za tym idzie, nowa organizacja  nie
pojmowa³ w sposób spersonifikowany, lecz systemowy: Naszym przeciwnikiem nie jest
og³upiony propagand¹ pu³kownik, nie jest ten twardog³owy partyjny dogmatyk lub tamten bufoniasty zdradziecki genera³. Jest nim bezosobowy, scentralizowany aparat w³adzy
i ucisku, który chce nas zniewoliæ6.
Termin Rzeczpospolita Solidarna pojawi³ siê po raz pierwszy w komunikacie obwieszczaj¹cym powo³anie 1 lipca 1982 r. Porozumienia Solidarnoæ Walcz¹ca. Lakonicznie stwierdzano w nim, ¿e celem nowej organizacji jest tworzenie nowego ³adu spo³ecznego, jest
2 K. Morawiecki, Bóg sprzyja tylko tym, którzy w niego wierz¹ (wywiad), Walka 1984, nr 1, s. 5;
A. Myc, Solidarnoæ Walcz¹ca by³a organizacj¹ czynnego oporu, Solidarnoæ Walcz¹ca. Kwartalnik Polityczny 1998, nr 2 (231).
3 A. Adamski, Kornel, Wroc³aw 2002.
4 Dlaczego walka?, Solidarnoæ Walcz¹ca. Pismo Solidarnoci Podziemnej, Dolny l¹sk, 13 czerwca
1982, nr 1.
5 Ibidem.
6 K.M. [Kornel Morawiecki], Jeli chcemy ¿yæ, Solidarnoæ Walcz¹ca. Pismo Solidarnoci Podziemnej,
Dolny l¹sk, 13 czerwca 1982, nr 1.
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walka o Rzeczpospolit¹ Solidarn¹. Podstawowym rodkiem naszego dzia³ania jest budowa
sieci informacyjnej, s³u¿¹cej propagowaniu idei solidarnoci spo³ecznej w kraju i za granic¹7.
W sierpniu 1982 r. zosta³ we wroc³awskiej Solidarnoci Walcz¹cej opublikowany
kolejny artyku³ programowy Kim jestemy? O co walczymy?8. Stwierdzano w nim raz
jeszcze explicite, ¿e oszukiwani od 38 lat ju¿ nie wierzymy w [ ] reformowalnoæ tego
systemu. Chcemy go zmieniæ i tê w³adzê pozbawiæ w³adzy9.
Zawarte w powy¿szych artyku³ach przes³anie ideowe zosta³o pog³êbione w wydanym
w grudniu 1982 r. Manifecie Solidarnoci10, w którym zawarta zosta³a pierwotna wersja
ustroju solidarystycznego. Ów dwustronicowy dokument programowy podzielony zosta³
na trzy krótkie czêci: I. Co?; II. Dlaczego?; III. Jak?. Dokument ów rozpoczyna³ siê
od maj¹cej charakter preambu³y wstêpu: Jutrzenka solidarnoci wstaje nad wiatem.
Wstaje jako rewolucyjna idea, jako propozycja nowego ³adu spo³ecznego. Na przekór
dwóm najwiêkszym potêgom: pieni¹dza i w³adzy. Na przekór prywacie i totalitaryzmowi.
Kapitalizm realizuje interesy ogó³u jako sumê prywatnych interesów jednostek. Komunizm
realizuje interesy rz¹dz¹cej partii i totalitarnego pañstwa kosztem interesów jednostek.
Solidaryzmem mo¿na nazwaæ taki ustrój, który dostrzega interesy jednostek i dba o ich
wspóln¹ z interesami ogó³u realizacjê11.
Ustrój solidarystyczny Morawiecki proponowa³ oprzeæ na zasadach demokracji parlamentarnej i gospodarki rynkowej, aczkolwiek z wykluczeniem wielkiej prywatnej w³asnoci rodków i produkcji. Podstawow¹ form¹ zarz¹dzania mia³yby byæ samorz¹dy
pracownicze; wolnoci s³owa i stowarzyszania siê; samorz¹dnoci terytorialnej oraz niezawis³ym s¹downictwie. Do tego dochodzi³a idea oparcia ustroju gospodarczego na zwi¹zku
zawodowym ³¹cz¹cym ludzi pracy.
W czêci Dlaczego? zawarte by³o uzasadnienie solidarnociowej wizji programowej.
Z jednej strony, solidaryzm stanowi alternatywê wobec komunizmu, który jest zagro¿eniem
dla cywilizacji. Nie jest wolny od bol¹czek równie¿ zachodni kapitalizm. Wród nich
wymienia³ Morawiecki inflacjê i stagnacjê gospodarcz¹ oraz ekonomiczne nierównoci,
które podwa¿aj¹ sam¹ ideê demokracji. Zachód, zdaniem lidera Solidarnoci Walcz¹cej,
³udzi siê odprê¿eniem, nie dostrzegaj¹c, ¿e jedyn¹ mo¿liwoci¹ wygrania z komunizmem
jest wycig zbrojeñ. Przeciwko inwestycjom w sektorze zbrojeniowym protestuje z kolei
m³odzie¿ krajów zachodnich, nie dostrzegaj¹c radzieckiego zagro¿enia. Rozwi¹zania
ówczesnej sytuacji politycznej upatrywa³ Morawiecki w solidarnej postawie zachodnich
spo³eczeñstw odmawiaj¹cych ZSRR wszelkiej pomocy technologicznej oraz w dzia³aniu
na rzecz masowego buntu ludzi pracy w krajach Wschodu. Jednak¿e, wed³ug Morawieckiego, sama postawa krajów zachodnich nie wystarczy do pokonania komunizmu, je¿eli
nie bêdzie towarzyszyæ temu przewidywany masowy zryw ludzi pracy krajów Europy
Wschodniej. Wed³ug Morawieckiego: Nie ma te¿ innej drogi dla Polski. Bez solidarnoci
nie bêdzie nad Wis³¹ ani praworz¹dnoci, ani dobrobytu. Polacy zmuszani zatem i bied¹
do niewolniczej pracy  pozostan¹ w biedzie. Powiew wolnoci, który przyszed³ wraz
z Solidarnoci¹, porwa³ m³odzie¿ i szerokie rzesze naszego narodu. Jest jasne, ¿e aby
Polska by³a Polsk¹, musi to byæ Polska Rzeczpospolita Solidarna12.
7
8
9
10
11
12
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Najbardziej niedopracowana by³a trzecia czêæ Manifestu: Jak? W odpowiedzi na
postawione pytanie jednoznacznie stwierdzano: walcz¹c. W dalszej czêci dokumentu
rozwijano sposoby walki: mia³a to byæ perswazja skierowana do przedstawicieli aparatu
w³adzy (poprzez budowê radiostacji, druk i kolporta¿ prasy), organizacja strajków i demonstracji oraz w razie ostatecznoci  czynna obrona.
Dokument ten wzbudzi³ dyskusjê w prasie podziemnej zwi¹zanej z Solidarnoci¹
Walcz¹c¹, jego twórcy zarzucano m.in. brak realizmu, utopijnoæ i mesjanizm, krytykowano
pojawiaj¹cy siê w nim postulat wykluczenia wielkiej w³asnoci, który znikn¹³ w póniejszym programie tej organizacji13.
Po latach ten pierwszy etap poszukiwañ programowych w nastêpuj¹cy sposób podsumowa³ sam Morawiecki: Szczegó³owy program SW powstawa³ w trakcie budowy pisma
i organizacji. Najpierw ustalilimy elementy taktyki, sposoby walki. Bardzo wa¿n¹ spraw¹
by³a dla nas od pocz¹tku sprawa niepodleg³oci oraz to, aby tê w³adzê pozbawiæ w³adzy.
Mówilimy jasno, ¿e nie chcemy reformowaæ tego systemu, tylko chcemy go obaliæ, ¿e
chcemy odbudowaæ Solidarnoæ jako zwi¹zek, solidarnoæ miêdzy ludmi i narodami.
By³o to has³o, które potem przej¹³ Papie¿. Komunizm to wróg numer jeden. Uwa¿alimy,
¿e ka¿dy naród ma prawo do niepodleg³oci. Dlatego konsekwentnie opowiadalimy siê
za zjednoczeniem Niemiec, niepodleg³oci¹ Ukrainy, Litwy i Bia³orusi. Nasz stosunek
do Zachodu by³ ¿yczliwy, ale nie zamierzalimy kopiowaæ ich systemu gospodarczego;
mielimy koncepcjê trzeciej drogi, solidaryzmu. Nie chcielimy, aby ustrój, który powstanie, by³ wzorowany ca³kowicie na Zachodzie. Uwa¿alimy, ¿e stan wiadomoci spo³ecznej
jest inny i element solidarnoci, który pojawi³ siê, musi byæ uwzglêdniony w Polsce. Solidarnoæ stwarza szanse nowej propozycji ustrojowej. Tak jak element wolnoci jest podniesiony
na Zachodzie, tak w Polsce powinien byæ podniesiony element solidarnoci14.
Swoistym podsumowaniem tego etapu poszukiwañ programowych by³o specjalne
wydanie Solidarnoci Walcz¹cej z wrzenia 1983 r. pt. Nasza wizytówka, w którym
m.in. przedrukowano najwa¿niejsze dokumenty programowe tej organizacji.
III. IDEA RZECZPOSPOLITEJ SOLIDARNEJ
Opublikowane w czerwcu 1987 r. Zasady ideowe i program Solidarnoci Walcz¹cej
by³y zakoñczeniem poszukiwañ programowych i stanowi³y w miarê dojrza³y i ca³ociowy
zapis programu Solidarnoci Walcz¹cej15. Autorem wspomnianych dokumentów programowych by³ równie¿ Kornel Morawiecki. Program Solidarnoci Walcz¹cej sk³ada³ siê z wyra¿aj¹cej najwa¿niejsze przes³anie ideowe Deklaracji, szeciu rozdzia³ów i Streszczenia. Rozdzia³y
nosi³y nastêpuj¹ce tytu³y: Nasze wartoci, Nasza ocena sytuacji, Nasza wizja, Organizacja,
Program bie¿¹cy, Perspektywy.
W programie w nastêpuj¹cy sposób charakteryzowano totalitarny komunizm (inne
okrelenia stosowane zamiennie w programie to socjalizm i realny socjalizm): Komunizm to ustrój niesprawiedliwy i niedemokratyczny, w którym w³adza nale¿y do nielicznych
13 Opis tej dyskusji zawarty jest w rozdziale Za³o¿enia programowe Solidarnoci Walcz¹cej pracy
Mateusza Morawieckiego dostêpnej na stronie internetowej Solidarnoci Walcz¹cej.
14 K. Morawiecki, Relacja [w:] M. Morawiecki, Geneza i pierwsze lata Solidarnoci Walcz¹cej..., s. 4.
15 W rozdziale tym wykorzystujê fragmenty mojego artyku³u: K. Brzechczyn, Wolnoæ, Solidarnoæ,
Niepodleg³oæ  myl polityczna organizacji Solidarnoæ Walcz¹ca [w:] Idea solidarnoci w kontekstach
filozoficzno-historycznych, red. D. Dobrzañski i A. Wawrzynowicz, Poznañ 2006, s. 223251.
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uprzywilejowanych, w którym zbiorowe sprzeciwy t³umione s¹ przez policjê i wojsko.
To system sprawowania i koncentracji w³adzy dla w³adzy. Pod biurokratyczn¹ presj¹ zamiera
aktywnoæ i marnuje siê spo³eczna energia. Rozleg³e dziedziny ¿ycia publicznego s¹
poddawane dyktatowi zasklepionej w sobie warstwy  partyjnej nomenklaturze. Ograniczenia wymiany myli, twórczoci i inicjatywy gospodarczej zuba¿aj¹ kraje i ludzi16.
W programie podkrelano, ¿e komunizm nie respektuje podstawowych wolnoci
oraz praw cz³owieka. Nastêpstwem tego stanu rzeczy jest spo³eczna pasywnoæ i biernoæ
prowadz¹ca do gospodarczej zapaci. Argumentem na rzecz niewydolnoci komunizmu
by³o porównanie poziomu ¿ycia mieszkañców NRD i ówczesnego RFN, Korei Pó³nocnej
i Po³udniowej. Dla spo³eczeñstwa polskiego takim probierzem porównawczym by³y
W³ochy i Hiszpania. Kraje te przed II wojn¹ wiatow¹ by³y na tym samym szczeblu rozwoju
ekonomicznego. Natomiast po II wojnie wiatowej dystans pomiêdzy Polsk¹ a W³ochami
i Hiszpani¹ drastycznie siê pog³êbi³.
Inne zagro¿enie stwarzane przez komunizm to mo¿liwoæ wybuchu niekontrolowanej
wojny j¹drowej. Broñ masowego ra¿enia bowiem znajduje siê w rêkach wyzwolonej
spod spo³ecznej kontroli komunistycznej nomenklatury. Argumentowano, ¿e dopiero
przekszta³cenie komunizmu w system demokratyczny przepêdzi³oby widmo zag³ady,
pozwoli³oby na rzeczywiste rozbrojenie. Demokracje nie stanowi¹ bowiem dla siebie
nawzajem i dla innych militarnego niebezpieczeñstwa. Za pañstwa rz¹dzone przez dyktatury prawicowe nie posiadaj¹ rakiet i znacznie ³atwiej przekszta³caj¹ siê w demokracjê17.
W programie rozprawiano siê równie¿ z mitem komunizmu jako ustroju postêpowego
i humanitarnego. Przewrót bolszewickim w Rosji bowiem zbieg³ siê z procesami modernizacyjnymi i spo³ecznym awansem klas upoledzonych. Te obiektywnie dokonuj¹ce siê
procesy spo³eczna ideologia komunistyczna przedstawia³a jako w³asne sukcesy ustrojowe.
Tej ideologicznej retoryce  potwierdzonej przez udzia³ Zwi¹zku Sowieckiego w II wojnie
wiatowej i osi¹gniêcia we wczesnym etapie industrializacji  da³y siê zwieæ zachodnie
krêgi intelektualne. Jednak¿e w obliczu nadci¹gaj¹cej cywilizacji informatycznej komunizm, posiadaj¹cy monopol w³adzy politycznej, rodków produkcji i rodków masowego przekazu18, staje siê ustrojem coraz bardziej anachronicznym, blokuj¹cym dalszy
rozwój spo³eczny i postêp cywilizacyjny. Aby sprostaæ wyzwaniom cywilizacyjnym, potrzeba ustroju spo³ecznego, który zagwarantuje wolnoæ myli i inicjatyw oraz d¹¿enie
do prawdy i dobra. W tej cywilizacyjnej rywalizacji komunizm skazany jest na klêskê.
Pozostaje pytanie, czym go zast¹piæ: Mieszkañcy tzw. socjalistycznego obozu czuj¹, ¿e
komunizm jest spo³ecznym z³em, ale nie wiedz¹, na co by go zamieniæ i jak tego
dokonaæ. W demokracjach Zachodu podziwiaj¹ dobrobyt, chcieliby jednak czego wiêcej
ni¿ pogoni za pieni¹dzem. Razi ich egoizm i bezideowoæ tamtych spo³eczeñstw  po
czêci faktyczne, lecz przejaskrawione przez propagandê. ¯ycie w zachodnich demokracjach jest nie tylko bogatsze i uczciwsze ni¿ w komunizmie  jest to ¿ycie ludzi
wolnych. A komunizm trzeba zamieniæ na ustrój, w którym ludzie bêd¹ i wolni, i solidarni19.
Tê alternatywê wobec komunizmu i kapitalizmu wyra¿a³a idea Rzeczpospolitej Solidarnej. Solidaryzm spo³eczny widoczny by³ ju¿ w dewizie organizacji, któr¹ stanowi³o has³o
16
17
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19
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Wolni i solidarni. Cz³onkowie organizacji sk³adali przysiêgê, w której zobowi¹zywali
siê walczyæ o woln¹ i niepodleg³¹ Rzeczpospolit¹ Solidarn¹ oraz o solidarnoæ miêdzy
ludmi i narodami. Solidaryzm obecny w za³o¿eniach aksjologicznych Programu rozwijany
by³ w trzech wymiarach: politycznym, gospodarczym i miêdzynarodowym.
W paragrafie Cz³owiek i spo³eczeñstwo rozdzia³u Nasze wartoci przedstawiona jest
zale¿noæ cz³owieka od jego otoczenia spo³ecznego: Ludzie tworz¹ spo³ecznoci, buduj¹
cywilizacje i sami s¹ przez nie kszta³towani. Cz³owiek rodzi siê dzieckiem Boga, rodziny
i ojczyzny, mieszkañcem regionu i obywatelem pañstwa. Jego osobowoæ dojrzewa w powi¹zaniu ze rodowiskiem, które go otacza i które on sam stopniowo zmienia, wchodz¹c
w wielorakie wspólnoty i zwi¹zki. Tak w³anie jako cz³onkowie spo³ecznoci poznajemy
i odkrywamy prawdê i piêkno, przyjmujemy i czynimy dobro i sprawiedliwoæ20.
Jednostka ludzka nale¿y  w myl Programu  jednoczenie do wielu spo³ecznoci:
¯yjemy po³¹czeni i zarazem podzieleni na kultury i religie, rasy i narody, na warstwy
i klasy, pañstwa i bloki. Te oraz inne, szersze lub wê¿sze spo³ecznoci o ostrych lub
rozmytych konturach nios¹, przekazuj¹ i wymieniaj¹ miêdzy sob¹ wartoci i idee. Lecz
w d³u¿szej perspektywie trwaæ, rozwijaæ siê i pomna¿aæ wartoci mog¹ tylko takie spo³ecznoci, których cz³onkowie gotowi s¹ do dzia³añ i wyrzeczeñ w imiê wspólnego
dobra21.
Wród szeregu spo³ecznoci ludzkich Program wyró¿nia³ wspólnotê narodow¹: Osobliwie istotnymi spo³ecznociami s¹ narody. Przekazuj¹ swoim i ludzkoci skarby tradycji,
kultury, jêzyka gromadzone przez pokolenia. Wszystkie narody maj¹ prawo do niepodleg³oci22.
Wród zestawu wartoci Program wyró¿nia³ wolnoæ i solidarnoæ jako wartoci podstawowe. Czytamy: Mo¿emy i powinnimy byæ wolni i solidarni. Odwieczne d¹¿enie
cz³owieka do lepszego ¿ycia dla siebie i swoich bliskich wymaga troski o innych, o wspólnoty, którym zawdziêcza to, kim jest. Nasz jednostkowy los z³¹czony jest z losem narodu,
cywilizacji, z tymi co byli przed nami i tymi, co przyjd¹ po nas23. Do innych wartoci
zaliczano: prawo do ¿ycia, swobodê wiary i przekonañ, prawo do nieskrêpowanej pracy,
inicjatyw produkcyjnych i twórczoci, tolerancji i pielêgnowania ró¿norodnoci, demokracjê, zasadê partycypacji w ¿yciu publicznym oraz pokój.
W kwestiach ustrojowych Program opowiada³ siê za demokracj¹ parlamentarn¹ i podzia³em w³adzy na s¹downicz¹, wykonawcz¹ i ustawodawcz¹. Jednak¿e porednio stwierdzano niedostatek demokracji parlamentarnej opartej na partiach politycznych, gdy¿
wyrastaj¹ca z niej relacja pionowa: w³adza (demokratyczna)  obywatel prowadzi do
wyobcowania pañstwa  nawet takiego, które jest praworz¹dne i demokratyczne. Aby
temu zapobiec, postulowano wprowadzenie czwartej w³adzy typu samorz¹dowego 
terytorialnego, zwi¹zkowego i pracowniczego. W³adza ta mia³aby przejmowaæ funkcjê
aparatu pañstwowego, stanowiæ dlañ przeciwwagê, artyku³owaæ potrzeby swoich cz³onków,
reprezentowaæ ich interesy w sporach z administracj¹ oraz mediowaæ w konfliktach miêdzy
regionami i grupami zawodowymi. Poszukiwanie kompromisów opiera³oby siê na zasadzie
solidarnoci i dobra wspólnego. W³adza samorz¹dowa chroni³aby przed pokus¹ dyktatu
partii zdobywaj¹cej w³adzê w wyniku zwyciêstwa wyborczego oraz zwiêkszy³aby uczestnictwo
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obywateli w ¿yciu publicznym. Instytucjonalnym ukoronowaniem samorz¹dnoci by³oby
stworzenie samorz¹dowej izby parlamentarnej lub samorz¹dowego senatu. Wed³ug
autora Programu, taka propozycja wzbogacenia demokracji zgodna jest z ogólnocywilizacyjnymi trendami rozwojowymi: wzrostem wykszta³cenia, poczuciem podmiotowoci spo³ecznej i samodzielnoci¹.
W wymiarze gospodarczo-spo³ecznym Program bra³ na siebie obowi¹zek pogodzenia
zasad gospodarki rynkowej z zasad¹ solidarnoci spo³ecznej. W rozdziale Nasze wartoci
deklarowano przywi¹zanie do systemu rynkowego jako najbardziej efektywnego ekonomicznie. Powtarzano w tym miejscu znane argumenty o po³¹czeniu realizacji w³asnych
interesów jednostek z realizacj¹  za porednictwem wymiany rynkowej  potrzeb innych
grup spo³ecznych. Jednak¿e zwracano uwagê, ¿e rynek prowadzi równie¿ do rozwarstwienia materialnego i pojawienia siê zbyt du¿ych ró¿nic pomiêdzy bogatymi a biednymi.
Wed³ug autora Programu: Rwie to wiêzi spo³eczne, prowadzi czêsto do subiektywnego
poczucia niesprawiedliwoci, do stanu rezygnacji lub buntu w warstwach biedniejszych24.
Gospodarka rynkowa wymaga zatem korekty w postaci progresywnych podatków i wydatków socjalnych pañstwa. Jednak¿e ich stosowanie wymaga ostro¿noci, gdy¿ ³agodzenie
nierównoci prowadzi do nadwerê¿enia mechanizmów rynkowych, które z regu³y premiuj¹ pracowitoæ, pomys³owoæ i wytrwa³oæ. Z tego te¿ wzglêdu najlepsz¹ oprawê dla
systemu demokratycznego stanowi¹ rz¹dy demokratyczne. W rozdziale Nasza wizja doprecyzowano tê ideê. W proponowanej gospodarce rynkowej postulowano równouprawnienie ró¿nych form w³asnoci: prywatnej, spó³dzielczej, samorz¹dowej, akcyjnej, komunalnej
i pañstwowej oraz ró¿norodnych form zarz¹dzenia. Program wyklucza³ jednak utrzymywanie monopolu dla jakiego sposobu organizacji produkcji, stwierdzaj¹c, ¿e nie ma jednak
uniwersalnych rozwi¹zañ dotycz¹cych proporcji takich czy innych form w³asnoci, polityki
podatkowej, metod zarz¹dzania25. W Programie rozwa¿ano równie¿  nieznany wówczas
 problem bezrobocia, dziel¹c ludzi na trzy kategorie: tych, co chc¹ pracowaæ, tych, co
chc¹ pracowaæ, lecz z rozmaitych powodów, np. choroby i inwalidztwa, zaniku danego
zawodu lub przegranej w wycigu o zdobycie pracy, nie mog¹, oraz na tych, którzy nie
pracuj¹, poniewa¿ nie chc¹. Zasada solidaryzmu wymaga zapewnienia drugiej grupie osób
pe³nego utrzymania i pomocy w przekwalifikowywaniu siê i znalezieniu pracy.
Problem powstawa³ w okreleniu polityki spo³ecznej wobec marginalnej, jak stwierdzano, grupy osób, które nie chc¹ siê kszta³ciæ, przekwalifikowywaæ, które nie chc¹
pracowaæ26. Generalnie rzecz bior¹c, zauwa¿ano trudnoci w rozpoznaniu bezrobocia
wynik³ego z nieprzystosowania, nieporadnoci, psychicznego za³amania, od lenistwa i niechêci do pracy w ogóle27. Program Solidarnoci Walcz¹cej deklarowa³, ¿e poniewa¿ byt
ka¿dego cz³owieka ma samoistn¹ wartoæ dla ca³ego spo³eczeñstwa, to nale¿y zapewniæ
mu minimum egzystencji, które jest praktycznym wyrazem solidarnoci ogó³u z jednostk¹. Wprawdzie w Programie zdawano sobie sprawê z tego, ¿e rozwi¹zanie takie narusza
ekonomiczne prawa rynku. [...] Ale wspó³czesny, elastyczny rynek pracy i kapita³u, dóbr
i us³ug jest ród³em takiego materialnego rozwoju, ¿e nie zbiedniejemy, gdy w ten
sposób dowartociujemy ¿ycie ka¿dego cz³owieka28.
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Zarysowane propozycje ustrojowe mia³y byæ zal¹¿kiem nowego ustroju zwanego
solidaryzmem. Celowo w Programie nie konkretyzowano instytucji, które wcielaæ mia³y
w ¿ycie jego zasady, albowiem: Wa¿niejsza od nich bêdzie ogólna zasada solidarnoci
wolnych obywateli. Idea solidarnoci stanowi przeniesienie chrzecijañskiego przykazania
mi³oci bliniego na wzajemne stosunki miêdzy grupami spo³ecznymi i miêdzy jednostk¹
a wspólnot¹. Na tej idei chcemy oprzeæ Rzeczpospolit¹ Solidarn¹29.
Zasadê solidaryzmu Program proponowa³ przenieæ w sferê stosunków miêdzynarodowych. Przejawem miêdzynarodowej solidarnoci s¹ odruchy wspó³czucia i pomocy wobec
regionów dotkniêtych g³odem czy klêskami ¿ywio³owymi. Jest to jednak o wiele za
ma³o. Istniej¹ca Organizacja Narodów Zjednoczonych nie spe³nia swoich zadañ w tym
zakresie, gdy¿ wiêkszoæ wchodz¹cych do niej pañstw jest rz¹dzona w sposób niedemokratyczny. W jej miejsce postulowano powo³anie Organizacji Wolnych Demokratycznych
Narodów. Postulowana organizacja wspiera³aby wolnociowe ruchy oporu w zniewolonych, niedemokratycznych krajach. Program mówi³ o wsparciu humanitarnym, materialnym
i informacyjnym, a w skrajnych przypadkach  równie¿ militarnym. Program Solidarnoci
Walcz¹cej jednostronnie deklarowa³ wyrzeczenie siê roszczeñ terytorialnych wobec s¹siadów Polski: Niemców, Czechów, S³owaków, Ukraiñców, Bia³orusinów i Litwinów. Takich
roszczeñ winne wyrzec siê równie¿ narody pozostaj¹ce pod poredni¹ i bezporedni¹
w³adz¹ ZSRR, a d¹¿¹ce do odzyskania niepodleg³oci, pozostaj¹c w obecnych granicach
pañstw i republik. W przeciwnym razie  przewidywa³ Program  drugorzêdne spory
przes³oni¹ cele nadrzêdne: niepodleg³oæ i wyzwolenie z komunizmu30.
Zasady ideowe i program Solidarnoci Walcz¹cej opracowane w czerwcu 1987 r.
wzbudzi³y równie¿ zainteresowanie S³u¿by Bezpieczeñstwa. W Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych opracowano Uwagi o Zasadach ideowych i programie Solidarnoci Walcz¹cej.
Anonimowy(i) analityk(cy) MSW zauwa¿a³(li), ¿e Zasady ideowe stanowi¹ niespójny
eklektyczny melan¿ ró¿norodnych koncepcji obecnych w wielu wspó³czesnych nurtach
politycznych i wiatopogl¹dowych31. Wród róde³ inspiracji wymieniano wspó³czesn¹
katolick¹ naukê spo³eczn¹, myl programow¹ KSS KOR (szczególnie Zasady ideowe
Jacka Kuronia) i NSZZ Solidarnoæ, a w programie dostrzegano nawet w¹tki pacyfistyczne
i ekologiczne32. Jednak tym, co zwróci³o szczególn¹ uwagê analityka z MSW, by³y pojawiaj¹ce siê w programie motywy wolnorynkowe, maj¹ce przes¹dzaæ o upadku komunizmu, który nie jest w stanie sprostaæ konkurencji gospodarczej, militarnej i naukowej ze
wiatem zachodnim. Wed³ug cytowanego dokumentu, tezy te nale¿y uznaæ za bardzo
odleg³e od orientacji lewicuj¹cej, jak¹ prezentowa³ zarówno KOR, jak i »Solidarnoæ«.
Autor Uwag dostrzega w Zasadach ideowych aprobatê dla indywidualnego bogacenia
siê, uzasadnienie istnienia bezrobocia i opowiadanie siê za wprawdzie zmodyfikowanym,
ale jednak kapitalizmem. Te cechy w po³¹czeniu z antykomunistyczn¹ frazeologi¹ sprawi³y, ¿e analitycy MSW lokowali program Solidarnoci Walcz¹cej w nurcie koncepcji
neokonserwatyzmu reaganowskiego, szerzej  w nurcie konserwatyzmu liberalnego33.

29

Ibidem, s. 13.
Ibidem, s. 14.
31 Uwagi o Zasadach ideowych i programie Solidarnoci Walcz¹cej [w:] Solidarnoæ Walcz¹ca w dokumentach, t. 1: W oczach SB, wybór, wstêp i oprac. £. Kamiñski, W. Sawicki, G. Waligóra, Warszawa 2007,
s. 374.
32 Ibidem, s. 375.
33 Ibidem, s. 376.
30

27

Krzysztof Brzechczyn

W cytowanym dokumencie zastanawiano siê nad zagro¿eniami, jaki niesie ów dokument programowy dla systemu. Wed³ug rzeczonej analizy: G³ówne niebezpieczeñstwo Zasad ideowych polega na tym, ¿e mog¹ staæ siê przedmiotem zainteresowania
dorastaj¹cej m³odzie¿y, tej, która w czasach »Solidarnoci« uczy³a siê w ostatnich klasach
szkó³ podstawowych lub w pierwszych klasach szkó³ rednich i zawodowych. Odpowiednio
eksponowana legenda »Solidarnoci« mo¿e byæ dla niej interesuj¹c¹ ofert¹ intelektualn¹.
Je¿eli wemie siê ponadto pod uwagê, ¿e niektóre krêgi tej m³odzie¿y, bêd¹ce pod
wp³ywem opozycji, s¹ bardziej radykalnie nastawione do partii ni¿ ich »duchowi ojcowie«
z lat 19801981. to przewijaj¹ce [siê] w Zasadach has³o: »Z komunistami uk³adaæ siê
i rozmawiaæ nie bêdziemy« mo¿e staæ siê dla niej atrakcyjne34.
Reasumuj¹c, S³u¿ba Bezpieczeñstwa w rzeczonym dokumencie pojmowa³a program
Solidarnoci Walcz¹cej jako swoist¹ alternatywê programow¹ dla dzia³alnoci opozycji
konstruktywnej w Polsce. Alternatywê, która mo¿e nabraæ realnych kszta³tów, gdy w doros³oæ wejdzie nowe pokolenie Polaków, a polityka dialogu podjêta przez solidarnociowa opozycjê nie przyniesie spo³eczeñstwu realnych korzyci35.
IV. UPADEK KOMUNIZMU. PRZEWIDYWANIA I PRZEBIEG
Kornel Morawiecki, przystêpuj¹c do tworzenia Solidarnoci Walcz¹cej, jasno i niedwuznacznie deklarowa³ zamiar pozbawienia komunistów w³adzy: Doceniaj¹c rolê kompromisu w osi¹ganiu celów politycznych, odrzucamy mo¿liwoæ porozumienia z komunistami
 oni wszelkie umowy ograniczaj¹ce ich w³adzê lekce sobie wa¿¹ i ³ami¹, gdy tylko mog¹.
Chcemy tê w³adzê pozbawiæ w³adzy  na rzecz rz¹du demokratycznego36. W programie
Morawiecki przewidywa³ trzy fazy wychodzenia z komunizmu. Faza A polegaæ mia³a na
wymuszaniu odgórnych reform prowadz¹cych do coraz bardziej efektywnej walki z kryzysem spo³eczno-gospodarczym. W tej fazie mia³oby nast¹piæ ograniczenie represji pañstwa
za dzia³alnoæ polityczn¹ i prze³amanie monopolu informacyjnego pañstwa. W sferze
gospodarczej prognozowano ograniczenie rozbudowy przemys³u zbrojeniowego, zmniejszenie zakresu pañstwowej w³asnoci na rzecz przyznania wiêkszych uprawnieñ samorz¹dom pracowniczym, rodzinnej w³asnoci ch³opskiej oraz zapowiadano likwidacjê
monopolu pañstwa w handlu.
W fazie B przewidywano rosn¹cy wspó³udzia³ niezale¿nych si³ spo³ecznych w rz¹dzeniu krajem. W tej fazie mia³y przebiegaæ procesy upodmiotowienia spo³eczeñstwa,
obejmuj¹ce redelegalizacjê NSZZ Solidarnoæ i innych rozwi¹zanych w okresie stanu
wojennego zwi¹zków zawodowych, przyznanie spo³eczeñstwu prawa do zak³adania stowarzyszeñ, budowê ponadzak³adowych struktur samorz¹du pracowniczego, usuniêcie PZPR
z zak³adów pracy, pe³ne usamodzielnienie przedsiêbiorstw, odbiurokratyzowanie gospodarki oraz parcelacjê PGR-ów. W tej fazie mia³o równie¿ nast¹piæ przeprowadzenie
demokratycznych wyborów do samorz¹dów terytorialnych.
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W fazie C przewidywano dochodzenie do pluralizmu politycznego w Polsce i odzyskanie przez nasz kraj pe³nej niepodleg³oci. W tej fazie mia³y powstawaæ partie i stronnictwa
polityczne oraz mia³y zostaæ przeprowadzone wolne i demokratyczne wybory. W sferze
miêdzynarodowej wy³oniona w demokratycznych wyborach w³adza mia³a doprowadziæ
do wycofania wojsk radzieckich z Polski i zweryfikowaæ umowy handlowo-gospodarcze
zawierane przez pañstwo polskie z pañstwami ociennymi. Autor Programu, zdaj¹c sobie
sprawê z hipotetycznego charakteru przewidywañ, okrela³ horyzont czasowy zmian:
Powy¿szy podzia³ na kolejne fazy s³u¿yæ mo¿e jako pewna konstrukcja porz¹dkuj¹ca.
Radzi bêdziemy, gdy rzeczywistoæ wyprzedzi podzia³y. Najogólniej  przewidujemy,
i¿ fazy A i B zostan¹ zrealizowane do po³owy lat 90-tych, a faza C jeszcze w tym
stuleciu 37.
Oprócz tego przygotowywano siê na wariant rewolucyjny wydarzeñ, opracowuj¹c
koncepcjê czynnego strajku produkcyjnego. W przypadku wyst¹pieñ nale¿a³o wybraæ
strajkow¹ radê pracownicz¹, która mia³a przej¹æ kontrolê nad procesem produkcyjnym.
Kadra kierownicza przedsiêbiorstwa i i administracja mia³y podporz¹dkowaæ siê Radzie
Pracowniczej  ci, którzy by tego nie uczynili, zostaliby wraz z komórkami PZPR i SB
usuniêci z zak³adu pracy. Na szczeblu zak³adu pracy przewidywano utworzenie stra¿y
przemys³owej i milicji robotniczej. Przewidywano utworzenie miêdzyzak³adowych rad
strajkowych, które stanowiæ bêd¹ zacz¹tki samorz¹dowych w³adz pracowniczych. Mia³y
one nadzorowaæ produkcjê oraz zaopatrzenie na swoim terenie.
Negocjowany upadek komunizmu realizuj¹cy siê w rzeczywistoci spo³ecznej nie
pokrywa³ siê z przewidywaniami Solidarnoci Walcz¹cej (ani w wariancie ewolucyjnym,
ani tym bardziej  rewolucyjnym). Krytyka zawartego przy Okr¹g³ym Stole kompromisu,
kontraktowych wyborów i polityki grubej kreski rz¹du Tadeusza Mazowieckiego stanie siê zrozumia³a dopiero wtedy, gdy siê odtworzy pogl¹dy przywództwa Solidarnoci
Walcz¹cej wobec pierestrojki Michai³a Gorbaczowa i zmian w Europie rodkowo-Wschodniej, których lokalnym wariantem by³ kompromis zawarty przy Okr¹g³ym Stole. W tej
mierze stanowisko dzia³aczy i szeregowych cz³onków SW najlepiej wyra¿a³y pogl¹dy
Alaina Besançona, którego artyku³y i wypowiedzi by³y przedrukowywane w prasie SW.
Francuski sowietolog porównywa³ pierestrojkê z nowym NEP-em. By³y to, wed³ug niego,
tymczasowe i pozorne ustêpstwa komunistów, na które godzili siê oni jedynie po to, aby
pokonaæ przejciowe trudnoci i póniej przejæ do ofensywy. Po pierestrojce nast¹piæ
mia³o, zdaniem Besançona, wzmocnienie w³adzy komunistycznej i wzrost represji wobec
spo³eczeñstwa. Pogl¹dy te by³y uzasadnieniem trwania Morawieckiego i struktur Solidarnoci Walcz¹cej w podziemiu na wypadek spodziewanego zwrotu w polityce w³adz.
Jednak¿e Jesieñ Ludów 1989 r. i wydarzenia pierwszej po³owy roku nastêpnego zaprzeczy³y przewidywaniom Besançona.
Swego rodzaju krytycznym rozwiniêciem propozycji Besançona by³y koncepcje Alfreda
B. Gruby, dzia³acza i publicysty SW38. Wed³ug niego, pierestrojka nie jest jedynie taktycznym ustêpstwem, lecz tym, co sama o sobie stwierdza, czyli jest zasadnicz¹ przebudow¹ systemu. Przebudowa ta ma prowadziæ do likwidacji struktury partyjnej i dokonania
takiej reprywatyzacji, aby kluczowe sektory gospodarki pozosta³y w rêkach nomenklatury.
Selektywne urynkowienie gospodarki wykreuje powi¹zan¹ rodowiskowo i biograficznie
z krêgiem w³adzy politycznej klasê w³acicieli i nie dopuci do pojawienia siê klasy
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redniej niezale¿nej od pañstwa. Dziêki temu system polityczny uzyska stabilnoæ i gwarancjê lojalnoci nowych w³acicieli39.
Nic zatem dziwnego, ¿e ewolucyjne wychodzenie z komunizmu realizowane w latach 19881991 przez konstruktywn¹ opozycjê wzbudza³o krytykê Solidarnoci Walcz¹cej.
Morawiecki krytykowa³ sam¹ ideê porozumienia z w³adz¹, gdy¿, jak uzasadnia³: Ubieg³oroczne strajki, gospodarcze za³amanie i warunki zewnêtrzne w po³¹czeniu z nastrojami
w kraju tak czy inaczej zmusi³yby Partiê do zalegalizowania »Solidarnoci«40. Ponadto
proces dogadywania siê w³adzy ze spo³eczeñstwem uznawa³ za anachroniczny, gdy¿ w systemach demokratycznych w³adza jest wybierana przez spo³eczeñstwo, które nie jest
stron¹ negocjacji. Jego zdaniem, reformy przeprowadzane przez PZPR s¹ pozorne, gdy¿
maj¹ za zadanie neutralizacjê opozycji. Ponadto anga¿owanie siê w w¹tpliw¹ moralnie
ugodê z komunistami prowadzi do marnotrawienia spo³ecznej energii i czasu. Przed
rozpoczêciem rozmów przy Okr¹g³ym Stole pisa³: Ewolucja systemu  zgoda. Ale zmierzaj¹ca do jego likwidacji, a nie sanacji i utrwalania. Musi wiêc byæ na tyle szybka, ¿eby
wyzwalanie siê, wzrost podmiotowoci spo³ecznej wyprzedza³y ci¹g³¹ w komunizmie
degradacjê i sowietyzacjê. I przy tym nie godzi siê nikogo ³udziæ czysto ewolucyjn¹
perspektyw¹. Masowe poruszenie nast¹pi nieuchronnie. Komunizm nie ust¹pi ot tak
sam z siebie. Wstrz¹sy przyjd¹ niezale¿nie, czy system siê zasklepi, czy bêdzie otwieraæ.
W pierwszym wypadku bêd¹ to bunty t³umionej rozpaczy, w drugim  wybuchy rozbudzonej nadziei41.
Po rozpoczêciu negocjacji rola Solidarnoci Walcz¹cej polega³a, zdaniem Morawieckiego, na podwy¿szaniu poprzeczki ¿¹dañ: Choæ sami bezporednio nie uczestniczymy
w tej rundzie rozgrywek, zale¿y nam bardzo na wyniku, na odwalczeniu pe³nej, legalnej »S«. Z serca i przekonañ gor¹co kibicujemy dru¿ynie spo³ecznej. Sam¹ sw¹ zorganizowan¹ obecnoci¹ dostarczamy Wa³êsie atutów przetargowych, podbijamy stawkê. Mamy
jednak obowi¹zek patrzeæ na rêce i zagl¹daæ w karty naszym rozgrywaj¹cym, oceniaæ ich
licytacje i wisty42.
Krytykê Morawieckiego wywo³a³ sposób dogadywania siê Solidarnoci z PZPR oraz
szczegó³y dokonanej transakcji politycznej. Krytykowa³ m.in. zgodê na ponown¹ legalizacjê Solidarnoci i zmiany w statucie pozbawiaj¹ce Zwi¹zek prawa do strajku. Zamiast
tego domaga³ siê relegalizacji Solidarnoci (tak¹ formu³ê zastosowano w przypadku NZS).
Wzywa³ do bojkotu kontraktowych wyborów, które, jego zdaniem, uprawomocniaj¹ jedynie system. Lider SW krytykowa³ zmianê ordynacji miêdzy pierwsz¹ a drug¹ tur¹ wyborów
i poparcie listy krajowej przez Wa³êsê. Solidarnoæ Walcz¹ca w ca³ym kraju organizowa³a
demonstracje przeciwko wyborowi Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta PRL.
Po desygnowaniu Mazowieckiego na premiera rz¹du Morawiecki 28 sierpnia 1989 r.
wys³a³ list otwarty do nowego premiera. Przewodnicz¹cy Solidarnoci Walcz¹cej domaga³ siê w nim podjêcia zdecydowanych kroków w celu przejêcia pañstwa i obalenia
komunizmu43. List koñczy³ siê ¿yczeniami, aby za kadencji nowego premiera rozk³ad
39 A.B. Gruba, Co to jest pierestrojka. Biuletyn Dolnol¹ski 1990, nr 2 (95); idem, Solidarnoæ
Walcz¹ca na zakrêcie (wywiad), Solidarnoæ Walcz¹ca, 115 kwietnia 1991, nr 8 (276).
40 K. Morawiecki, Gramy o los Polski, Biuletyn Dolnol¹ski 1989, nr 86.
41 K. Morawiecki, Reformowaæ czy obalaæ?, Solidarnoæ Walcz¹ca. Pismo Organizacji Solidarnoæ
Walcz¹ca, Wroc³aw, 1989.
42 Ibidem, s. 2.
43 List Otwarty Przewodnicz¹cego Solidarnoci Walcz¹cej Kornela Morawieckiego do Premiera Rz¹du
PRL Tadeusza Mazowieckiego, Biuletyn Dolnol¹ski 1989, nr 89.
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komunizmu nastêpowa³ szybciej ni¿ jego dopasowanie siê do nowej sytuacji44. Rozwiniêty plan dzia³añ przedstawiony zosta³ w owiadczeniu Komitetu Wykonawczego, sygnowanym przez Przewodnicz¹cego SW, Komunici musz¹ odejæ!, datowanym 18 wrzenia
1989 r. Domagano siê nim rozpisania wolnych wyborów do parlamentu i samorz¹du
terytorialnego. Przeciwstawiano siê przejmowaniu gospodarki przez spó³ki nomenklaturowe45. W owiadczeniu deklarowano rozpoczêcie przygotowañ organizacji do prawdopodobnego wybuchu spo³ecznego, jakiej formy strajków z przejmowaniem w³adzy
w przedsiêbiorstwach i jednym ¿¹daniem  wolnych wyborów46.
W okresie 19891991 Solidarnoæ Walcz¹ca opowiada³a siê za przypieszeniem zmian
politycznych w Polsce. Powstaniu Partii Wolnoci w dniu 7 lipca 1990 r. towarzyszy³o
sformu³owanie za³o¿eñ programowych, których istota zasadza³a siê na wyjciu w jak
najkrótszym czasie z uk³adu politycznego wy³onionego przy Okr¹g³ym Stole. Partia domaga³a siê natychmiastowej dymisji rz¹du Mazowieckiego i powo³ania w jego miejsce
rz¹du tymczasowego wy³onionego w wyniku porozumienia wszystkich si³ politycznych
kraju z wy³¹czeniem komunistów i ich zwolenników. Nastêpnie rz¹d ten mia³ wymusiæ
ust¹pienie Jaruzelskiego oraz samorozwi¹zanie siê Sejmu i Senatu. Partia Wolnoci nie
odmawia³a ca³kowicie kontraktowemu Sejmowi i Senatowi jakiej reprezentatywnoci
spo³ecznej, gdy¿ jego solidarnociowa czêæ mia³a w pe³nym sk³adzie ukonstytuowaæ
siê w Zgromadzenie Narodowe, które opracuje ordynacjê wyborcz¹ w celu przeprowadzenia jeszcze w 1990 r. w pe³ni wolnych wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Do
czasu wyborów funkcja tymczasowej g³owy pañstwa mia³a zostaæ powierzona Ryszardowi
Kaczorowskiemu, urzêduj¹cemu Prezydentowi RP na uchodstwie. W tym czasie Rz¹d
Tymczasowy mia³ zaniechaæ planu Leszka Balcerowicza, przeprowadziæ lustracjê i dekomunizacjê, ujawniæ, jak stwierdzano, kartoteki SB, podporz¹dkowaæ sobie wojsko i policjê, wycofaæ Polskê z RWPG i Uk³adu Warszawskiego, uznaæ niepodleg³oæ Litwy, Estonii
i £otwy oraz innych wybijaj¹cych siê na niepodleg³oæ republik ZSRR i wreszcie poinformowaæ zachodnich wierzycieli, ¿e nie czuje siê odpowiedzialny za d³ugi zaci¹gniête
przez rz¹dy komunistyczne przed 1989 r.
V. PODSUMOWANIE
Ocenê prezentowanej wizji programowej mo¿na dokonaæ na dwóch p³aszczyznach:
lokalnej (wewnêtrznopolskiej) i uniwersalnej (filozoficzno-spo³ecznej). Jeden z przywódców SW, Wojciech Mylecki, w nastêpuj¹cy sposób charakteryzowa³ myl programow¹ tej organizacji: Plasuje siê [SW  przyp. K.B.] w [...] nurcie niepodleg³ociowym
opozycji polskiej, jej fundamentem programowym jest filozoficzna i polityczna koncepcja
solidaryzmu, organizacja stawia sobie za cel radykaln¹ zmianê obecnego ustroju politycznego narzuconego Polsce przez ZSRR, wi¹¿¹c to z uzyskaniem niepodleg³oci i suwerennoci pañstwowej47. Z kolei Andrzej Zarach, inny cz³onek krêgu kierowniczego tej
organizacji, stwierdza³, ¿e SW: Jest niezale¿n¹ organizacj¹ spo³eczno-polityczn¹, nie
zwi¹zkiem zawodowym. Nie jest równie¿ parti¹ polityczn¹, bo nie d¹¿y do zdobycia
44
45
46
47

Ibidem, s. 5.
Komunici musz¹ odejæ!, Biuletyn Dolnol¹ski 1989, nr 89.
Ibidem, s. 6.
Jerzy Lubicz [Wojciech Mylecki], Solidarnoæ Walcz¹ca  jak j¹ widzê, cz. 1, Walka 1985, nr 3.
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w³adzy pañstwowej ani do wspó³udzia³u w jej sprawowaniu. [...] »Solidarnoæ Walcz¹ca«
poszukuje alternatywy ustrojowej dla narodów ZSRR i Europy Wschodniej. Spodziewa
siê, ¿e bêdzie to synteza socjalistycznego kolektywizmu z kapitalistycznym indywidualizmem. Pomys³ ten mo¿e oznaczaæ uw³aszczanie kapita³u, czyli w³asnoæ pracownicz¹ w wolnorynkowej gospodarce48.
Charakterystyki te trafnie oddaj¹ miejsce SW na polskiej mapie politycznej. Program
SW bowiem stanowi³ przyk³ad radykalnej myli antykomunistycznej i niepodleg³ociowej
d¹¿¹cej do obalenia komunizmu i odrzucenia form ugody spo³ecznej. Jednoczenie
w programie SW nie zrywano zwi¹zków z NSZZ Solidarnoæ, podkrelaj¹c niekiedy
dobitniej ni¿ sami przywódcy Solidarnoci koniecznoæ legalizacji Zwi¹zku i przyznaj¹c
reprezentacjom pracowniczym kluczowe miejsce w przysz³ym ustroju spo³eczno-politycznym. Tak pojêty radykalizm myli politycznej Morawieckiego powodowa³ oskar¿enia
o wizjonerstwo i utopijnoæ.
Jednak¿e paradoks historii sprawi³, ¿e to wizjonerskie postulaty polityczne Morawieckiego zosta³y zrealizowane w praktyce, a nie zimne kalkulacje realistów. Z regu³y
jednak ich realizacji podejmowali siê ci, którzy w momencie ich formu³owania zarzucali
ich autorowi utopijnoæ i marzycielstwo. Nikt obecnie nie kwestionuje zasadnoci wycofania wojsk radzieckich z Polski, wycofania siê z RWPG, przeprowadzenia wolnych
wyborów czy prawa narodów ba³tyckich do niepodleg³ego bytu pañstwowego. Bez zrealizowania tych postulatów Polska nie by³aby dzisiaj ani w Unii Europejskiej, ani w NATO.
Choæ w prezentowanej krytyce kompromisu pomiêdzy komunistyczn¹ w³adz¹ a konstruktywn¹ opozycjê raziæ mo¿e naiwnoæ wysuwanych postulatów, swoisty idealizm ignoruj¹cy
realne interesy stron zawieraj¹cych polityczny kontrakt (w tym strony solidarnociowo-opozycyjnej), to warto uwiadomiæ sobie, ¿e zawiera³a ona pewne racjonalne j¹dro.
Morawiecki wielokrotnie podkrela³ brak spo³ecznego entuzjazmu, apatiê i biernoæ
spo³eczeñstwa, które uniemo¿liwiaj¹ przeprowadzenie i realizacjê najlepiej nawet zaplanowanych reform wprowadzanych w dobrej wierze49. Przyczynê tego stanu rzeczy lider
Solidarnoci Walcz¹cej upatrywa³ w kunktatorskiej polityce ma³ych kroków przyjêtej przez
kierownictwo Solidarnoci, a póniej rz¹d Mazowieckiego.
Nieco inaczej wygl¹da ocena propozycji ustroju solidaryzmu spo³ecznego, który by³
kontynuacj¹ rozwa¿añ programowych wypracowanych podczas solidarnociowej rewolucji. Jednak¿e w porównaniu z programem Rzeczpospolitej Samorz¹dnej uchwalonym
na I Krajowym Zjedzie Delegatów NSZZ Solidarnoæ, w projekcie Rzeczpospolitej
Solidarnej pojawiaj¹ siê pewne istotne nowe akcenty  s¹ nimi akceptacja gospodarki
wolnorynkowej i uznanie w³asnoci prywatnej. Sprawia to, ¿e na poszukiwania programowe Solidarnoci Walcz¹cej mo¿na spojrzeæ jako na swoiste praktykowanie demokracji
partycypacyjnej i poszukiwanie trzeciej drogi w rozwi¹zaniach gospodarczych, lokuj¹ce
siê pomiêdzy kolektywistycznym komunizmem a indywidualistycznym kapitalizmem.
Propozycje ustrojowe Solidarnoci Walcz¹cej czerpa³y inspiracjê z polskich dowiadczeñ
48 A. Zarach, Solidarnoæ Walcz¹ca  program i stan organizacji, Solidarnoæ Walcz¹ca. Kwartalnik
Polityczny 1998, nr 1 (320). Cytowany dokument jest wnioskiem o subwencjê finansow¹ skierowanym
do National Endowment for Democracy, opracowanym na prze³omie grudnia 1988 i stycznia 1989 r.
przez przebywaj¹cego w USA cz³onka Komitetu Wykonawczego SW Andrzeja Zaracha (tytu³ pochodzi od
redakcji kwartalnika).
49 K. Morawiecki, Nie poszlimy na ugodê z komunistami (wywiad), Obserwator Wielkopolski nr 19
(155), 15 VIII 1990. Zwraca³ na to uwagê inny zwi¹zany z SW publicysta £aszcz (zob. idem, Koniecznoæ
uwiadamiania  bez euforii, Biuletyn Dolnol¹ski 1990, nr 17.
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i róde³. Nale¿a³ do nich przede wszystkim program Rzeczpospolitej Samorz¹dnej NSZZ
Solidarnoæ uchwalony na I Zjedzie, inspirowany m.in. myl¹ Edwarda Abramowskiego
oraz spo³eczn¹ nauk¹ Kocio³a katolickiego.
Twórca idei Rzeczpospolitej Solidarnej by³ wiadomy utopijnego statusu swojej koncepcji. S¹dzi³ jednak, ¿e warunkiem zmiany spo³ecznej  obalenia komunizmu i budowy
nowego ustroju  jest pozytywne wyartyku³owanie tego, do czego siê d¹¿y. Pisa³: Proponowany przez nas solidaryzm jest pewn¹ utopi¹ i nie d¹¿ymy do jej zdogmatyzowania.
Chcielibymy natomiast, aby wyznacza³a kierunek i aby ten kierunek dojrza³o dostatecznie
wielu ludzi, by tê dzisiejsz¹ utopiê przekszta³ciæ w jutrzejsz¹ rzeczywistoæ50.
Wbrew deklaracjom nawet samego Morawieckiego koncepcja zorganizowania spo³eczeñstwa wokó³ zasad solidaryzmu nie by³a li tylko nierealizowaln¹ utopi¹ nie maj¹c¹ 
jak mog³oby siê zdawaæ  odpowiednika w rozwoju zachodnioeuropejskiej myli spo³ecznej.
Odpowiednik bowiem koncepcji Rzeczpospolitej Solidarnej  tutaj mowa o uniwersalistycznym wymiarze propozycji Morawieckiego  mo¿na równie¿ znaleæ w anglosaskiej filozofii politycznej. Jest nim komunitaryzm  nurt ideowy kojarz¹cy koncepcjê
jednostkowej wolnoci z ¿yciem we wspólnocie spo³ecznej, która tê wolnoæ gwarantuje.
Znajomo w tym kontekcie brzmi fragment preambu³y Komunitariañskiej Platformy Programowej: Amerykanie  mê¿czyni, kobiety i dzieci  s¹ cz³onkami wielu wspólnot:
rodzin, wspólnot s¹siedzkich, niezliczonych stowarzyszeñ o charakterze spo³ecznym,
religijnym, etnicznym, pracowniczym czy zawodowym, a tak¿e obywatelami pañstwa.
Ani ludzkie istnienie, ani indywidualna wolnoæ nie s¹ na d³u¿sz¹ metê mo¿liwe poza
obrêbem wzajemnie od siebie zale¿nych i nawzajem siê na siebie nak³adaj¹cych wspólnot, do których nale¿ymy51.
Zdaniem Paw³a piewaka, nurt ten nie jest ukrytym pod nowym imieniem spo³ecznym konserwatyzmem (choæ wiele za takim stanowiskiem przemawia), ale raczej
stanowi niezbêdn¹ czy wrêcz powracaj¹c¹ korektê liberalizmu lub dok³adniej tego, co
za liberalizm obecnie uchodzi52. W podobny sposób na swoj¹ propozycjê programow¹ patrzy³ sam Morawiecki, stwierdzaj¹c, ¿e solidaryzm spo³eczny mo¿e byæ uznany za
modyfikacjê demokratycznego kapitalizmu. Uwzglêdnia on dowiadczenia i fiasko dziesiêcioleci komunizmu oraz spo³eczne uwarunkowania ukszta³towane przez te dziesiêciolecia. Niedobór solidarnoci w klasycznym kapitalizmie jest t¹ jego s³aboci¹, któr¹
komunizm demagogicznie podnosi jako rzekomy przyk³ad swej »wy¿szoci ustrojowej«.
Solidaryzm w naszym rozumieniu, akcentuj¹c na poziomie zasad i instytucji znaczenie
solidarnoci, jest korekt¹ kapitalizmu w dobrym kierunku  wzmacnia wiêzi miêdzyludzkie,
lecz nie absolutyzuje pañstwa, przedk³ada wspó³udzia³ nad konsumpcjê, lecz nie prowadzi do jakiego ujednolicenia, do zani¿ania potrzeb i ambicji53. Z tego wiêc wzglêdu
na poszukiwania ideowe Morawieckiego i Solidarnoci Walcz¹cej mo¿na spojrzeæ jako
na polsk¹ oryginaln¹ wersjê  nies³usznie zapomnianego  komunitaryzmu54.
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K. Morawiecki, Bóg sprzyja tylko tym, którzy w niego wierz¹ (wywiad), Walka 1984, nr 1.
Komunitariañska Platforma Programowa. Spo³eczeñstwo responsywne: prawa i obowi¹zki [w:] Komunitarianie. Wybór tekstów, red. P. piewak, Warszawa 2004, s. 17.
52 P. piewak, Poszukiwanie wspólnot [w:] Komunitarianie..., s. 5.
53 Zasady ideowe i program Solidarnoci Walcz¹cej, s. 1314.
54 Analiza przyczyn tego stanu rzeczy w: K. Brzechczyn, Wolnoæ, Solidarnoæ, Niepodleg³oæ...,
s. 242251.
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