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- myśl polityczlua organizacji
,, S olidarność W alcząca"

I. Wstęp

Zadaniem niniejszego artykułu jest analiza gł wnych
wątk w programowych organizacji,,Solidarność Wal_
cząca", ogniskujących się wok ł trzech tytułowych pojęć
- wolności, niepodległości i solidarności. Ponieważ ,,Soli-
darność Wa|cząca" jest organIzaĄą stosunkowo rzadko
występującą na kartach ksiązek z za|<tesu najnowszej his-
torii Polski, w drugim rozdzia],e artykułu przedstawię kr t-
ki zarys jej historii, d W kolejnych _ rozwtjaną przez nią
myśl polify czną. W t ozdziale trzecim przedstawię j ej p o sta_
wę wobec totalitarnego komunizmLl,w czwattyrn- obecną
w jejprogramie ideę Rzeczpospolitej Solidarnej, a w piątym
- przewidywania dotyczące upadku komunizmu i wyras-
tającą stąd Ętyczną postawę wobec toczonych ptzez,,stro-
nę solidamościowo-op ozy c1Ąną" ne gocjacji pt zy oW ągłym
Stole. W Podsumowaniu przedstawię natomiast kr tką
ocenę zaprezentowanej myśli polltycznej.
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II. ,,Solidarność Walcząca" - zatys histotii

ot ganizacja,, Soli darność Walc ząca" zo stała zało żona
przez Kornela Morawieckiego w czerwcu 1982 roku we
Wrocławiu1. Powstanie,,Solidarności Walcz acej" byŁo na-
stępstwem narastających nieporozumierl pomiędzy Wła-
dysławem Fraqyniukiem a Kornelem Morawieckim. Przed-
miotepn sporu były sposoby walkiz władząkomunistyczną'
Najog lniej rzecz biorąc, dla Frasyniuka op r społeczny
miał być narzędziern wymuszającym 4awładzy zawarcie
kolejr'rego porozumien1a zespołecze stwem, dla Morawiec-
kiego - naruędziem pozbawienia komunist w władzy.
odrzucenie ptzez władze part7Ąno-rządowe w maju 1'982
roku umiarkowanych w swej wymowie tez ,,rady pryma-
sowskiej" skłoniło radykalniejszych działaczy podziemia
do poszukiwania aktywniejszych forrn walki z systemem,
takich jak np.: demonstracje uliczne, nadawanie audycji
radia ,,S", Spektakularne akcje ulotkowe iĘ' Ci, kt rzy
opowiadal i się zaaktywniej s zą w aIĄ z systemem komunis-
tycznym, byli coraz bardziej zraŻeni pasywną postawą
władz Regionalnego Komitetu Strajkowego NszZ,,Soli-
darnoŚć" Regionu Dolny Śląsk i przystąpili do tworzenia
własnej organizacji [Myc, 1998, s.19-20].

W swoim programie ktągdziałaczy SW charakteryzo-
wał się w następujący spos b: ,,uważamy się zakontynua-
torÓw radykalnego nurtu NZSS "Solidarność>, nurfu zna-
czonego na I Krajowym Zjeździe nPosłaniem do ludzi
pracy Europy Wschodni ej> lZasady ideow e i P r ogr am S oli dar-
ności Wąlczącej, s. 4j' ZaŁożyciel i przyw dca SW Kornel

1 Najobszerniejszynr opracowarriem poświęcorrym,,Solidarności Wal-
czącej" jest praca: M' Morawieckl, Genczn i pienusze lata Solidarności
Walczqcej, dostęprra pocl aclresetn irrternetowyrrr: htĘ:/ /www.sw.org.pl.
opracowarrierrr c{ostarczającyrn wielu cerrrryclr irrformacji jest r wnież praca
A, Zlratlrierowskiego, Zaciskanie pięści' Rzecz o SolirharnościWalczącej,Paryż
19fr8.
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Morawiecki działalność opozycyjną rozpoczął w J968 ro-
ku, uczestnicząc w studenckich strajkach i wiecach we
Wrocławiu. W sierpniu 1968 roku powielał ulotki, protes-
tując pr zeciwko interwencj i woj sk Układu Warszaw skie go
w Czechosłowacji. W czerwcu 1979 rckuprzyłączył się do
Klubu Samorządności Społecznej - dolnośląskiej mutacji
KSS,,KoR' . od sĘ cznia 1980 roku wraz zRomualdem La-
zarowiczem, Janem Waszkiewiczem i Michałem Wodzi -
skim wydawał,,Biuletyn Dolnośląski". Morawiecki był de-
legatemna I lGajowy ZjazdDelegat w Nszz,,Solidamość",
gdzie podczas II tury Zjazdu posfulował opracowani e Ptzez
władze Związkuinstrukcji na wypadek wprowadzenia sta-
nu wojennego i obcej interwencji. Po zamieszczeniu w ,,Biu-
letynie Dolnośląskim" ,,Apelu do żołnietzy sowiockich
stacjonujących w Polsce" oraz ,,Posłania Wolnych Związ-
k w Zawodowych w Moskwie do Solidarności" , we wrześ-
niu 1981roku został aresztowany. Pod naciskiem ,,Solidar_
ności" otaz po poręczeniu władz rektorskich Politechniki
Wrocławskiej został po 48 godzinachwypuszczony. W lis-
topadzie i grudniu 198L roku toczonybylprzeciwko niemu
proces, kt ry z powodu wprowadzenia stanu wojennego
nie został zakoi'tczony.

Po 13 grudnia 198]. roku Morawiecki wszedł w skład
podziemnego RKS NsZz ,,S" , gdzieredagował i drukował
związkowy biuletyn ,,Z dtiana dziet't" . Zrażony Pasywną
postawą wŁadz regionu Tezy1nował z pełnienia funkcji
w regionalnych strukturach Związku i zaIożył na początku
czetwca ].982 roku własną organizaĄę,ktÓra początkowo
nosiła nazw ę: Porozumienie,,Solidarn ość W alcząca" . W lis-
topadzie ].982 roku ptzekształciła się ona w oryaruzaĄę
,,Solidarność Walcząca", deklarując się jako ugrupowanie
sp ołeczno-p oliĘczne dop uszc zające pt zy należność swo_
ich członkÓw do innych partii politycznych i organizacji
spofecznych.

Podstawową kom rką,,Solidarności Walczące)" byla
1rupa, natomiast kilka grup w danej miejscowości two_
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rzyło oddział. Pierwszymi organami or3alizagi była ist-
niejąca od sierpnia 'J.982 roku kilkunastoosobowa Ra-
da Porozumienia,, Solid arno ść W alcząca", pt zekształcona
LL listopada198Żroku w Ra<lę SolidarĘości Wa|czącej, oraz
powoływany ptzez to grenlurn Przewodniczący, kt rym
został załozypiel SW - Kornel Morawiecki. Podobne Rady
powstawały W pozawrocławskiclr qśrodkach organizacji:
Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Gdarisku - ich zakres
ko/npetencji nie został jednak nigdy precyzyjnie określo-
ny. Niedociągnięcia w funkcjonowaniu Rady spowodo-
wały powołanie Komitetu Wykonawcze1o; nastąpiło to
L1' listopada 1"985 roku. W jego skład wchodziło kilku naj-
bliższych wsp łpracownik w K. Morawieckiego, desyg-
nowanych ptzez Radę. obok zebtaft Rady i Komitetu
Wykonawcze1o od 1983 roku odbywały się tzw. ,,zebrania
miast", grupujące przedstawicieli z najważniejszych ośrod-
k w tej organizaĄi.

Stopniowo o ddziały,,Solidarności Walczącej " p owsta-
wały w innych miastach Polski. w 1987 roku oddziały
działały w Gdarisku, Jeleniej G tze, Katowicach, Krako-
wie, Lublin ie, Ło dzi, Poznaniu, Rzeszowie, 9zczecinie, To-
runiu, Warszawie i Wrocławiu. Grupy,,Solidarności Wal-
czącej" były ponadto aktywne w dalszych kilkudziesięciu
miastach Polski. Według stanu organizacji z 1987 roku
SW wydawała20 czasopism i dysponowała dwoma Wy-
dawnictwaml. Ugrupowanie to wydawało między innymi
we Wrocławiu dwutygodnik,,Solid arno ść W alcząca" oraz
rniesi ęcznik,, Biuletyn Dolnośląski", a re gionalne o ddziały
tej or ganizacj i pro wa dziły r wni e aktywną działałno ść vły -
dawniczą. Preykładowo, w Katowicach wydawano pismo
,, Wolni i Solidarni" or az,,Podziemny Informator Katowic-
ki", w G d arisku :,, Soli darno śĆ W alcząca - o ddział G d arisk",
w Poznaniu: Dwutygodnik,,Solidamość Walcząca" i ,,Czas" ,

w Rzeszowie: ,,Galicja". Według szacunk w Mateusza
Morawieckiego ,,Solidarność Walcząca liczyła w latach
1'984-86 około L,5 tysiąca członk w, z zastrzeżeniem, iz
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dalsze2 do 3 tysięcy os b w r znych okresacĘ zr żnyrn
zaangażowaniem i o bardzo rÓżnym stopniu identyfika-
cji wspomogło organizację"z. Ten sam autor pod'Ąe, że
w samym Wrocławiu działalność organizacji wspierało
we wspomnianym okresie od 400 do 600 os Ę a pozaWto.
cławiem organizacja była najli czruejreprezentowina w Ka-
towicach, Poznaniu, i Tr jmieście.

W dniu 7listopada L987 roku SB aresztowało Kornola
Morawieckiego wraz z Hanną Łukowską-Karniej. Wtedy
Przewodniczącym SW został Andrzej Kołodziej, kt ry
21' stycztia 1988 roku został schwytany przezSB. Władze,
chcąc uniknąć Procesu polityczne go, zmusiłY podstępem
9by yrzyw dc w SW (także rzekomo choiego na-iaka
Kołodzieja) do opuszczenia kraju. Gdy okazało się, że po-
stawiona diagnoza,,stan W chorobowych" Kołodz iejabyła
nietrafna, Morawiecki 4 maja ].988 roku powr cił, ale na
lotnisku okęcie wWarszawie siłą wprowidrono go do sa-
molotu i wysłano do Wiednia. W lipcu_sierpniu tÓ88 roku
odbył podr ż do USA, Po czymw koricu sierpnia 1988 nie-
legalnie powr cił do kraju.

_ Rozw j sytuacji w kraju w pierwszej połowie 1989
roku wymusił zmianę formuły działaniasw. w lipcu L989
Kornel Morawiecki powołał jawnych przedstawicieti sw.
Zostali nimi Marek Czachor (Tr jmiasto), Maciej Frankie-
wicz (Poznari), Antoni Kopaczewski (Rzesz w), Wojciech
Myślecki (Wrocław). Jesienią ].989 roku we Wrocła*i.' po-
wstał jawnie działający Klub Polityczny,,Wolni i Sohdar-
ru' . P Óźruej, na przełomie 1989 / 1,9; 90 roku, kluby takie po-
wstawały między innymi w Gorzowie Wlkp., Kaliszu,
Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Szcżectnie. Za-
wiązując lokalne koalicje wyborcze lub samodzielnie,
wzięły one udział w wyborach samorządowych. W pierw-
szej połow ie 1990 roku po d wpływem wewnętrznej dysku-

2 M. Morawiecki, Geneza i pienusze lata Solidarności Walczącej,\tttp:/ /www.sw.org.pl.
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sji i zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej w kraju,

podjęto decyzję o ujawnieniu Morąwieckiego i powołaniu
jawnej organizacji: jejbaząrniały być istniejące kluby poli-
iyc"ne oriz oddziały SW. W dniu 7 Lipca 1990 roku odbył
się ziazd Zał,ożyeielski Partii Wolności, podczas kt rego
przyięto statgt partii, wybrano jej władze, uchwalono pro-
gram oraz olicjalnie wysunięto kandydaturę Kornela Mo-
iawieckie g o w zb\tżających się wyborach prezydenckicl'r'
rr tt propagandowy związarty z ujawnieniem się Mora-
wieckiego został osłabiony wpływem tzw. ,,wojny na g -

tze",kt ra pod koniec czerwca inapoczątku lipca osiąg-
nęła swoje aPogeum. Kandydatura Wałęsy obiecującego
w kamp anii wyborczej,,pt zy śpiesze1ie" siłą r zeczy zmniej -

szyła pop arcie potencjalnych wyborc w, kt tzy opowiadali
się za bard ziej zdecydowanymi przemianami politycznymi.
Z powodu zbyt małejliczby podpisÓw popierających kan-
dyd atura Morawieckie go nie zo staLa zarej estrow arra pr zez
Pa stwową Komisję i{yborczą. Falstatt w kampanii pre-
zydenckiej nie zahamował rozwoju struktur partfnych.
w 199L toku zaczęto wydawać we Wrocławiu gazetę

,,Dn|" ,ukazującą się trzy tazyw tygodniu. PartiaWoiności
wzięłasamodzielnie udział w pierwszych wolnych wybo-
rach parlamentarnychw 7991' roku, rejestrując listy swoich
kandydat w w 2Lokręgach wyborczych. Oddano na nich
78 tysięcy głos w (0,7%);najwięcejwe Wrocławiu - 9,5tys.
głos w (Ż,6%).W czerwcu l99ŻrokgPartia Wolności po-
parła lustracj ę zainicj owa ną pr zez r ząd J ana Olszewskie-
go/ organizując w całym kraju demonstracje na Tzecz
obalonego rządu i dokoriczenia procesu lustracyjnego.
Pozostawanie poza parlamentem skłoniło władze partii
do poszukiwania sojusznik w wyborczych. obradujący
w tsgzroku we WrocławiuI|Zjazd PW udzielił kierow-
nictwu partii pełnomocnictw do rozmÓw z ,,Koallcją dla
Rzeczypospolitej" - partią polityczną założoną przez
Jana Olszewskiego. W wyborach parlamentarnych 1'993

roku kandydaci PW startowali z list KdR - bezpowodze'
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nia. W marcu 1995 roku na III Z)eździe PW jej przewod-
niczący Kornel Morawiecki ogłostl rozwiązanie SW, a Partia
Wolności zmieniła nazwę na Partia Wolności - ,,Solidar-
ność Walcząca" . W wyborach prezydenckich w ].995 roku
Morawiecki po pewnym wahaniu poparł kandydaturę
Jana olszewskiego. Po wyborach Partia Wolności - ,,Soli-
darność Walcząca" zbiorowo (a poszczeg lni działacze
indywidualnie) weszła do tworzące1o się Ruchu odbudo-
wy Polski. Zako czyło to ostatecznie samodzielną działal-
ność PW-,,SY{' '

III. Wobec totalitarnego komuni zmtr

Pierwszą enuncjacją programową prezentowanej orga-
nizacji był opublikowany we wrześniul982artykuł progTa-
mowy Kim jesteśmy? o co walczynty? Zawarte w nim Ptze-
słanie ideowe zostało pogłębione w wydanym w grudrriu
1982 roku Manifeś cie Solidarności. Rozwinięciem zawartyclr
tam tezprogramowych były opublikowane W czerwcu L987
roku Zasady ideowe i Program Solidarności Walczącej. Auto-
rem wspomnianych dokument w programowych był Kor_
nel Morawiecki. Opracowany w 1987 roku program,,Soli-
darno ści W alczącej" składał się z w y r ażającej naj w azniej s z e
ptzesŁalie ideowe Deklaracji, sześciu rczdział w i Streszcze-
nia' Rozdziały nosiły następuj ące tyfu ły:,, Nasze wartości",
,,Nasza ocena sytaaĄi", ,,Nasza wizja", ,,otganizacja",
,, Program bieżący",,, Perspektywy". Ten dokument będzie
zatem podstawą prezentagi myśli poliĘcznej rozwijanej
ptzez ,,Solidarność Walczącą" .

or garuzaĄa ta występowała przeciwko totalitarnemu
komunizmowi (inne określenia stosowane zamiennie w Pro-
gramie to ,,socjalizm" i ,,realny socjalizm), kt ry charakte-
ryzowała w następujący spos b:
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Komunizm to ustr j niesprawiedliwy i niedemokratycz-
ny/ w kt rym władza należy do nielicznych uprzywilejo_
warrych, w kt rym zbiorowe sprzeciwy tłumione sąptzez
policję i wojsko. To system sprawowania i koncentracji
władzy dla władzy. Pod biurokratyczrrą presją zarniera
aktywność i marnuje się społeczna errefgia. Rozległe dzie_
dziny życia publicznego są poddawąne dyktatowi za-
sklepionĘi w sobie warstwy - partyjnej nomenklatury.
ograniczćnia wynriany rnyśli, tw rczości i inicjatywy gos_
podarczej zubażajĄ kraje i ludzi fZasady ideowe i Program
Solidąntości Walczącej , s. 9f '

W programie podkreślano, że komunizrrt nie respekfu-
je podstawowych wolności otaz ptaw człowieka. Następ-
stwem tego stanu rzeczy jest społeczna pasywność i bier-
ność prowadząca do gospodarczej zapaści. Argumentem
rLarzecz niewydolności komunizmu było por wnanie po-
ziomu życia mieszkaricÓw NRD i wczesnego RFN, Korei
P łnocnej i Południowej' Dla społecze stwa polskiego ta-
kim probierzem por wnawczymbyły Włochy i Hiszpania'
Kraje te przed II wojną światową były na tym samym
szczeblurozwoju ekonomicznego. Natomiast po II wojnie
światowej dystans pomiędzy Polską a Włochami i Hiszpa-
nią drastycznie się pogłębił.

Inne zagrozenie stwarzane przez komunizm to mozli-
wość wybuchu niekontrolowanej wojny jądrowej. Brori
masowego rażeriaznajdĄe się bowiem w rękach wyzwo-
lonej spod społecznej kontroli komunistycznej nomenkla-
fury. Argumentowano, że:

clopiero Przeksztąlcerrie kotrrunizłtu w systern .t"*okru)
Ęcztty przepędziłob}' wiclrrro zagłady, pozwoliloby rra
rzeczyw iste rozbrojenie. Dernokracje 1rie s tarrowią bowiem
clla siebie nawzajem i dla imrych nrilitarnego niebezpie-
czettstwa. Znś patistw a rząclzine przez dyk|'arury prawi-
cowe rrie posiadnją rakiet i znacznia latwiej przeksztalcają
się w dernokncję |ibident, s. 10_LL].

W programie rozprawiano się r wniez z mitem komu-
nizmu jako ustroju postępowego i humanitarnego. Ptze-
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wr t bolszewicki w Rosji zbiegł się bowiem z procesami
modernizacyjnymi i społecznym a\^/ansem klas upośledzo-
nych. Te obiektywnie dokonujące się procesy społeczne ide-
ologia komunistyczna przedstawiała jako własne sukcesy
ustrojowe. Tej ideologicznej retoryce - potwierd zonĄ przez
udziaŁZwiązkuSowieckiego w II wojnie światowej i osiąg-
nięciami we wczesnym etapie industrializacji - dały się
zwieśĆ zachodnie kręgi intelektualne. Jednakże w obliczu
nadciągającej cywilizacji inform aĘcznej, komunizm po-
siadający,,monopol władzy politycznej, środk w produk_
cji i środk w masowego przekazu" fibidem, s. L1] staje się
us troj em cot az b ar dziej anachroni czny m, bl okuj ącynr d al-
szy rozw j społeczny i postęp cywilizacy1ny. Aby sProstać
wyzwaniom cywilizacyjnym, pofrzeba ustroju społecznego,
kt ry zagwaranhĄe wolność myśti i inicjatyw oraz dążenie
do prawdy i dobra. W tej cywilizacyjnejrywalizacji kornu-
nizm skazany jest na klęskę. Pozostaje pytanie, czym 8o
zastąpić:

Mieszka cy tzw' socjalistycznego obozu czują, że komu-
nizm jest społecznym zlem, ale nie wiedzą, na co by go
zarnienić i jak tego dokonać. W demokracjaclr Zachoc{u
podziwiają dobrobyt, cl-rcieliby jednak czegoś więcej niz
pogoni za pieriądzem' Razi ich egoizm i bezideowość tarn_
tych sp ołeczeristw - p o części f akĘ czne, lecz p r zejaskrawio _

ne Przez propagandę. Zycie w zachodnich demokracjaclr
jest nie tylko bogatsze i uczciws ze riż w komunizmie - jest
to życie ludzi wolnych. A komunizm trzeba zanrierrić na
ustr j, w kt rym ludzie będą i wolni, i solidarni fihidem,
s. 111.

Tę alternatywę wobec komupizmu i kapitalizmu wy-
rażała idea Rzeczpospolitej Solidarnej
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IV. Migdzy kolektywistyc zrrylr;.
komunizmem a indywidualistycznym
kapitalizmem. Idea Rzeczpospolitej
Solidarnej

\
Idee so\idaryzmu społecznego były rozwijane ptzez

Kornela Morawieckiego jeszcze przed wprowadzeniem
stanu wojennego i założetiemPtzez niego ,,Solidarności
Walczącej". Termin,,Rzeczpospolita Solidama,, pojawił się
po raz pierwszy w komunikącie obwieszczająqmo powsta-
niu ,,Solidamości Walczącej", opublikowanym w piśmie
o tym samym tytule z 1. YilI1982 roku. pierwotna wersja
ustroju solidarystycznego została przedstawiona w wyda-
nym W grudniu 1982roku Manifeście Solidarności ' Dokument
ten wzbudził szeroką dyskusję w prasie podziemnej, a jego
tw rcy zarzucarlo między irrrrymi brak realizmu, utopij-
ność, mesjanizm orazL<ryĘkowano pojawiający się w nim
posfulat,,wykluczenia wielkiej własności',, kt ry zniknął
w p Źniejszymptogramie tej organizacji3. W postaci najbar-
dziej dqtzałej, idea solidaryzmu spoleczegozostała wyra-
zona w Zasadacl't ideowyclt i Progranie Solidarności Walcząćej .

Solidaryzm społeczny widoczny byłiuzw dewizie or-
ganizacji, kt rą stanowiło lrasło ,,Wolni i Solidarni,, . Człon-
kowi e or ganizacj i skłact ali pr zy się gę, w kt rej zob ow iązy -
wali. się walczyć ,,o wolną i rriepodle głą Rzeczpo'potiią
Solidarną" or az o,, solidarność między lu azmi i naro dami,, .

Solidaryzm obecny w założeniach aksjologicznych Pr gra-
mu rozwijany był w trzech wymiarach: politycznYm)1o-
spodarczym i międzynarodowym.

W paragrafie ,,Człowiek i społeczeristwo,, tozdziału
,, Nasze Wartości" przedstawiona jest zależność człowieka
od jego otoczenia społecznego:

^ .l. opl' ,_"j dyskusji zawarty jest w rozd'ziale ,,Za]ożeria progr:rmowe
Solidarności W alczącĄ" pracy M' Morawieckięgo.

Wolność, Solidarnoś ć, Niepo dlerłość .'.

Ludzie tworzą społeczności, budują cyviIizacje i sami są
przez nie kształtowani. Człowiek rodzi się dzieckiem
Boga, rodziny i ojczyzny, mieszkaricem regionu i obywa-
telem pa stwa. Jego osobowość dojrzewa w powiązarriu
ze środowiskiem, kt re go otacza i kt re on sąm stopnio'
wo zmienia wchodząc w wielorakie wsp lnofy i związk|
Tak włąśnie jako członkowie społeczności pozhajerny i ocl_
krywamy prawdę i piękno, przyjmujemy i czynimy dobro
i sprawiedliw ość fibidem, s. 6f .

Jednostka ludzka należy - w myśl Programu - jedno_
cześnie do wielu społeczności:

Żyjemy połączeni i zarazern podzieleni na kultury i reli-
gie, rasy i narody, na wąrstwy i klasy, paristwa i bloki. Te
otaz inne, szetsze lub węższe społeczności o ostrych lub
rozmytych konfu rach niosą, przek azują i wymieniają rnię-
dzy sobą wartości i idee. Lecz w dhlższej perspektywie
trwać, rozwijać się i pomrrażać wartości mogą Ęlko takie
społeczności, kt rych członkowie gotowi są do działan
iwyrzecze w imię wsp lnego dobrą fibidem, s' 6].

Wśr d szeregu społeczności ludzkich, Program wy-
r Ó żłiaŁ wsp lnotę narodową:,, osobliwie istotnymi sp ołecz-
nościami są narody. Przekazują swoim i ludzkości skarby
tradycji, kultury, języka gromadzone Ptzez pokolenia'
Wszystkie narody mają prawo do niepodległości" |ibideru,
s. 61.

Wśr d zestawu wartości Program wyt żniał wolność
i solidarność jako wartości podstawowe. Czytamy; ,,Może_
my i powinniśmy być wolni i solidarni. odwieczne dąze-
nie człowieka do lepszego życiadla siebie i swoiclr bliskich
wymaga troski o innych, o wsp lnoty, kt rym zawdzięcza
to, kim jest. Nasz jednostkowy loszłączonv jestz losemna-
rodu, cywilizacji, z tymr, co byli przed nami, i tymi, co
przy1dą po nas'' [ibidem, s. 6]. Do innych wartości zaliczano
Prawo do życia, swobodę wiary i przekonari, prawo do
nieskrępowanej pracy, inicjaĘw produkcyjnych i twÓrczo-
ści, tolerancji i pielęgnowania r znorodności, demokrację,
zasadę partycypacji w życiu publicznym oraz pok j.
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W kwestiaclr ustrojowyclr Program opowiadał się za
dernokracją parlafnentarną i podziałem władzy na sądow-
tticzą, wykonawczą i ustawodawczą' Jednakze poŚrednio
stwierdzano niedostatek demokracji parlamentarnej opar-
tej na P$tiach politycznych, gdyż wyrastającej z niej rela-
cja pion\ga:władza (demokratyczna) - obywatei prowa-
dzi do wyobcowania paristwa - nawet takiego, kt re jest
praworządne i demokratyczne. Aby temu zapobiec, postu-
lowano wprowadzenie czwartej władzy typu samo rządo-
wego - terytorialnego, związkowego i pracownicze1o'
Władza ta miałaby przejmować funkcję aparatu paristwo-
wego/ stanowić dlari przeciwwagę, artykułować potrzeby
swoich członk w, reprezentować ich interesy w sporach
z admirristracją oraz rnediować w konfliktach między re-
gionami i grupami zawodowymi. Poszukiwanie kompro-
trris w opierałoby sig na zasadzie solidarności i dobra
w spÓlrrego, Właclza samorządowa chronił aby pt zed pokusą
c{yktaru partii zdobywającej władzę w wyniku zwycięstwa
wyborczego otaz zwiększyłaby uczestnictwo obywateli
w zyciu publicznym. Instytucjonalnym ukoronowaniem
samorządności byłoby stworzenie,,samorządowej izby
parlamentarnej" lub,,samorządowego Senatu''. Według
autora Programu taka propozycja ,,wzbogacenia demokra-
cjI" zgodna jest z ogÓinocywilizacyjnymi trendami rozwo-
jowymi: wzrostem wykształcenia, poczuciem podmioto-
wości społecznej i samodzielnością.

W wymiarze gospodarczo-społecznym Program brał
na siebie obowiązek pogodzenia zasad gospodarki ry'nko-
we) z zasadą solidarności społecznej' W rozdziale Nasze
wnrtości deklarowano przywiązalie do systemu rynkowe-
go jako najbardziej efektywnego ekonomicznie. P ow tarza-
no w tym miejscu znane argumenty o połączeniu realizacji
własnych interes w jednostek z realizacją - za pofuednic-
twem wymiany rynkowej - potrzeb innych grup społecz-
nych. Jednakze - zwracano uwagę - rYnek prowadzit w-
niez do rozwarstwienia rnaterialnego i pojawienia się zbyt
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duzych rÓżnic pomiędzy bogatymi a biednymi' Według
autora Programu,, Rwie to więzi społeczne, pr ow adzi czę'
sto do subiektywnego poczucia niesprawiedliwości, do
stanu rezygnaĄi lub buntu w warstwach biedniejszych"

lib i dem,s. 7] . G o sp od arka rynkowa wyma ga zatem korekty
w postaci progresywnych podatk w i wydatk w socjal-
nych paristwa. Jednakze ich nadmierne stosowanie wyma-
ga ostrozności, gdyżłagodzenie nier wności prowadzi do
nadwyrężenia mechanizm w rynkowych, kt re z reguły
premiują pracowitość, pomysłowość i wytrwałość. Z tego
też względu najlepszą oprawę dla systemu demokratycz-
ne go stano w ią r ządy demokratyczne. W r o zdziale,, Nasza
wizja" doprecyzowano tę ideę. W proponowanej gospo-
darce rynkowej postulowano r wnouprawnienie r znyctr
form własności: prywaĘej, sp łdzielczej, sarnorządow ej,

akcyjnej, komunalnej i paristwowej oraz r znorodnych
form zarządzania. Program wykluczał jednak utrzyrnywa-
nie monopolu dla jakiegoś sposobu otgatizac)i produkcji,
stwierdzaj ąc, że,, nie ma j ednak uniwersalny ch t o zw iąztlt'l'

dotyczących proporcji takich czy innych form własności,
polityki podatkowei metod zarządzania" |ibident, s. 1|].
W Programietozważarto r wniez - nieznany w wczas - pro-
blem bezrobocia, dzieląc ludzi na trzy kategorie: tych co
chcą pracować, Ęch co chcą pracować, |ecz z rozmaitych
powod w nie mogą, nP. w wyniku choroby i inwalidztwa,
zaniku danego zawodulub przegranej w wyścigu o zdo-
bycie pracyl otaz Ędn, kt tzy nie pracują, poniewaŻ rtte
chcą. Zasada solidaryzmu wymaga zapewnienia drugiej
grupie osÓb pełnego utrzymania i Pomocy w przekwali-
fikowywaniu się i znalezieniu pracy.

Problem powstawał w określeniu polityki społecznej
wobec marginalnej, jak stwierdzano, gruPy os b, ,,kt re
nie chcą się kształciĆ, przekwalifikowywać,kt re nie chcą
pracować" |ibidem, s. 13]' Generalnie rzecz biorąc, zalwa-
zano trudności w rozpoznaniu ,,bezrobocia wynikłego
z nieprzystosowania, nieporadności, psychicznego zała-
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mania/ od lenistwa i niechęci do pracy w og le" |ibidem,
s. 13]. Program ,,Solidarności Walczącej" deklarował, że
poniewaz byt kazdego człowieka ma samoistną wartość
dla całego społecze stwą to należy zapewnić mu mini-
muĘgzystencji, kt re jest prakty czrrym wytazemsolidar-
ności og łu z jednostką. Wprawdzie w Programie zdano
sobie sobie sprawę z tego, że:

rozwiązanie takie narusza ekononriczlle prawa rynku. [..']
Ale wsp lczesny, elasĘczny rynek pracy i kapitału, d br
i uslug jest źr dłerrr takiego materialnego rozwoju, ze nie
zbiedtriejenrY, BdY w ten spos b dowaftośclujemy zycie
każdego czlowiekn fibidcm, s.13],

Zarysowane proPozycje ustrojowe tniały byĆ zaląż-
kiem nowego ushoju zwanego ,,solldaryzmem". Celowo
w Programie nie konkretyzowano instytucji, kt re wcielać
miały w zycie jego zasady, albowiem:

Wazniejsza ocl nich będ'zie og lna zasad'a solidąrności
wolnych obywateli. Ideą solidarności stanowi przeniesie-
nie chrześcijariskiego przykazania miłości bliźniego na
wzajemne stosunki między grupami społeczrrymi i między
jednostką a wsp lnotą. Na tej idei chcemy oprzeć Rzecz-
pospolitą Solidarną |ibideru, s. 13].

Zasadę solidaryzmu Program ploponował przenieść
w sferę stosunk w międzynarodowych' Przejawem mię-
dzynarodowej solidarności są odruchy wspÓłczucia i po-
mocy wobec region w dotkniętych głodem czy klęskami
zywiołowymi. Jest to jednak o wiele za mało' IstĘiejąca
Organizacja Narod w Zjednoczonych nie sPełnia swoich
,?ł"!w tym zakresie, gdyż więksżość wchodzących w jej
skład pa stw jestruądzona w sPos b niedemokratyczny.
W jej miejsce postLllowarro powołanie organizacji Wol-
trych Demokratycznych Narod w. Posfulowana orgatizacja
wspierałaby,,wolnościowe ruchy oporu" w zniewolonycĘ
niedemokratycznych krajach. Program m wił o wsparciu
humanitarnlm, materialnym i infotmacyjnym, a w-s|<raj-
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nych przypadkach - r wniez militarnym. Program ,,Soli-
darności W alczącej" j ednostronnie deklarował wyr zecze-
nie się roszczeit terytorialnych wobec sąsiad w Polski:
Niemc w, Czech w, Słowak w, Ukrairic w, Białorusin w
i Litwin w. Takich toszczeilwinny wytzecsię r wniez na-
rcdy pozostające pod pośrednią i bezpośrednią wŁadzą
ZSRĘ kt re po odzyskaniu niepodległościwinny pozostać
w swoich obecnych granicach. W przeciwnym razie - prue-
widywał Program - ,,drugorzędne spory przesłonią cele
nadrzędne: niepodleglość i wyzwolenie z komunizmu"
fibidem, s. 141.

V. Upadek komunizmu.
Przewidywania i przebieg

Kornel Morawiecki, przystępując do tworzenia,,Soli-
darności Walczącej" jasno i niedwuznacznie deklarował
zamiar pozbawienia komunist w władzy: ,,Doceniającro-
lę kompromisu w osiąganiu cel w politycznych, odtzuca-
my mozliwośćporozumienia z komunistami - oni wszelkie
umowy ogtaniczające ich władzę lekce sobie ważą i łamią,
gdy tylko mogą. Chcemy tę władzę pozbawiĆ władzy - na
tzecz rządu demokratyczrtego" [ibidem, s. 16].

W programie Morawiecki przewidywał trzy fazy wy-
chodzenia z komunŁmu. Faza A polegać miała na wymu-
szaniu odg rnych reform prowadzących do coIazbardziej
efektywnej walki z ktyzysem społeczno_gospodarczym.
W tej fazie miałoby nastąpić ograniczenie represji par1stwa
za dzIałalność polityczną i przełamanie monopolu infor-
macyjne go paristwa. W sferze gospo darc zej pr o gnozowano
ograniczenie rozbudowy przer4ysłu zbrojeniowego, zmniej_
szenie zakresu paristwowej własnoś ci na rzecz przyznania
większych uprawnieri samorządom Pracowniczym, ro-
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dzi rrrrej wł asności clrłopskiej ot az zap owiad ano likwidacj ę
monopolu parlstwa w handlu.

W fazie B przewidywano rosnący wsp łudziałnieza-
leztryclr sił społecznych w ruądzenil krajem' W tej fazie
miąlY przebiegać procesy upodmiotowienia społecze -
stw a) obejmuj ące redelegalizację NSZZ,,Solidarność" i in-
nych rozwiązanyclr w okresie stanu wojennego związk w
zawodowych, przyznanie społecze stwu prawa do zakła-
dania stowąrzyszery budowę ponadzakładowych skukfur
samorządu pracownicze1o, usunięcie PZPR z zakład w
pracy t pełne usamodzielnienie przedsiębiorst1v, odbiuro-
kratyzowanie gospodarki oraz parcelację PGR- w. W tej
fazie miało r wnież nastąpić Przeprowadzenie demokra-
tycznych wybor w do samorząd w terytorialnych.

rN fazie C przewidywano dochodzenie do pluralizmu
politycznego w Polsce i odzyskan(E przeznasz kraj pełnej
niepodległości. W tejfazie miały powstawać partie iit'on-
nic twa pol ityczne ot az miały zo stać Pr zePt ow adzone wol-
ne i demokratyczne wybory. W sferze międzynarodowej
wyłoniona w demokratycznych wyborach wladza miała
doprowadziĆ do wycofania wojsk radzieckich z Poiski
i zweryfikować umowy lrandlowo_gospodar cze zawiera-
ne przez paristwo polskie z paristyyami ościennymi. Pro_
graln/ zdając sobie sprawę z hipotetycznego charakteru
przewidywa , okreśIał lroryzont czasowy zmian: ,,Powyż-
szy podział na kolejne tazy służyć moze jako pewna kon-
strukcja porządkująca. Radzi będziemy, gdy rzeczywis-
tość wyprzedzi podziały. Najog lniej - przewidlrjemy,
iż tazy A i B zostaną zrealizowane do połowy lat 9O-tych,
a faza C jeszcze w tym stuleciu" fibidem, s. 18].

oprÓcz tego przygotowywano się na wariant rewolu-
cyj ny wy dar zei't, opracowuj ąc koncepcj ę czynne go straj ku
produkcflnego. W przypadku wystąpie nalezało wybrać
strajkową radę pracowniczą, kt ra miała przejąć kontrolę
nad procesem produkcyjnym. Kadra kierownicz a przed-
siębiorstwa i i administracja miały podporządkować się
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Radzie Pracowniczej - ci,ktÓrzy tego nie uczynią, zostaną
wTaz z kom rkami PZPR i SB usunię ci z zakładu pracy. Na
szczeblu zakł'adu placy przewidywano utworzenie straży
przemysłowej i milicji robotniczej. Przewidywano utwo-
rzenie między zakładowych rad strajkowyclr, kt re starro_
wić będą zaczątki s amorządowych władz prac ownic zy ch.
Miały one nadzotowaĆ produkcję oraz zaopatrzenie na
swoim terenie.

Negocjowany upadek komunizmu realizujący się w rze_
czywistości społecznej nie pokryw aŁ się zprzewidywaniami
,,Solidamości Walczącej" (ani w wariancie ewolucyjnYffi,
ani tym bardziej - rewolucyjnym). Ieytyka zawartego
przy o|<rągłym Stole kompromisu, ,,kontraktowych'' wy-
bor w i polityki ,,grubej kreski" rządu T. Mazowieckiego
stanie się zrozumiała dopiero wtedy, gdy się odtworzy
p o glądy pt zyw dztwa,, Solidamości W alczącej" wobec p ie-
reskojki G orbaczowai zmian w Europie Środkowo-Wschod-
niej, kt rych lokalnym wariantem był kompromis zawarĘ
przy oktągłym Stole. W tej mierze stanowisko działaczy
i szeregowych członk w SW najlepiej wyrażały poglądy
A. Besanęona, kt rego artykuły i wypowiedzibyły płze-
drukowywane w prasie SW. Francuski sowietolog por w-
nywał pierestrojkę z nowym NEP-em' Były to,według rrie_
go, tymczasowe i pozorne ustępstwa komunist w/ na
kt re godzili się oni jedynie po to, aby pokonać przejścio-
we trudności i pÓŹniej przejść do ofensywy. Po pierestrojce
nastąpić miało, zdaniem Besanęona, wzmocnienie władzy
komunistycznej i wzrost represji wobec społecze stwa.
Poglądy te były uzasadnieruem trwania Morawieckiego
i struktur ,,SolidarnościWalczącej" w podziemiu na wy-
padek spodziewanego zwrofu w polity ce wł'adz.Jednakze
Jesieri Lud w ].989 roku i wydatzenia pierws zej połowy
roku następnego zaptzeczyły przewidywaniom Besan-
qona.

Swe go r o dzaju I<ły ty cznym r ozwinięcie m pr op o zy cji
A. Besanęonabyły koncepcje Alfreda B. Gruby, działacza
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i publicysry SWa. Według niego pierestrojka nie jest jedy-
nie taktycznym ustępstwem, lecz tym, co sama o sobie
s twierdza, czyli zas adniczą przebud ow ą sy stemu. Przebu-
dowa ta ma prowadzić do likwidacji struktury partyjnej

. i dokonania takiej reprywatyzacji, aby kluczowe sektory

\ospodarki pozosłały wrękach .'o*".'k1utury. Selektywne
urynkowienie gospodarki wykreuje powiązaną środowis-
kowo i biograficznie z kręgiem władzy politycznej klasę
właścicieli i nie dopuści do pojawienia się klasy średniej
niezaleznej od pa stwa. Dzięki temu system polityczny
uzyska stabilność i gwarancję lojalności nowych właścicie-
li [Gruba, 1990, s.1.4-1.6;1991, s.1.-4].

Nic zatem dziwnego, ze ewolucyjne wychodzenie z ko-
munizmu realizowane w latach 1988-1991przez konstruk-
tywnąopozyĄęwzbudzaĘkryłkę,,SolidamościWa7czącej"'
Kornel Morawiecki krytykował samą ideę dogadywania
się władzy ze spoleczer1stwem, kt rą uznawał za anachro-
niczną, gdyż w systemach demokratycznych władza jest
wybierana ptzezspołeczer1stwo, ktÓre nie jest stroną nego-
cj acji. Je go zdaniem ref ormy przeprowa dzane pr zez PZPR
są pozorne, gdyż mają za zadanie neutralizację opozyĄi'
Ponadto angażowanie się w wątpliwą moralnie ugodę
z komunistami prowadzi do marnotrawienia społecznej
energii i czasu'Ptzedrozpoczęciem rozm w przy okłągłym
Stole pisał:

Ewolucja systernu - zgoda. Ale zrnierzająca do jego likwi-
dacji, a nie sanacji i utrwalania. Musi więc być na ty-
le szybka, żeby wyzwalanie się, wzrost podmlotowbści
społecznej wyptzedzaly ciągłą w komunizrnie degradację
i sowietyzację' I przy tym nie goclzi się nikogo ludzić czys'
to ewolucyjrrą perspektywą. Masowe poruszenie nastąpi
nieuclrrorute. Komunizrn rrie ustąpi ot tak, sam z siebie.
Wstrząsy przyjclą niezależnie, czy systetn się zasklepi, czy
bęclzie otwierać. W pierwszyrrr wypadku będą to bunty

a W poclobnynr rluclru pisall popularni wśr d kręg w SW: J zef Dar-
ski i Jcrzy Przystawo,

tłurrrionej tozPaczyt w druginr - wybucĘ rozbudzorrej
rradziei [Morawiecki, 1989, s. 11.

P o r o zp o częciu ne gocj acj i rol a,, Soli d arno ści W alczącej"
polegała, zdaniem Morawieckiego, na podwyższaniu po-
przeczki żądai't

Choć sanri bezpośrednio nie uczestniczynry w tej rundzie
rozgrywek, za|eży narn bardzo na wyniku, na odwąlcze-
niu pełlrej, legalnej ,,S" . 7 serca i przekona gorąco kibi-
cujemy drużynie społeczĘ. Sarną swą zorganizowarrą
obecrrością dostarczamy Wałęsie afut w przetargowycl,,
podbijamy stawkę. Mamy jednak obowiązek patrzeć rra
ręce i zaglądać w karty naszym tozgrywającym, oceŃać
ich licytacje i wisty |ibideru, s. Ż|'

Krytykę w zbudził sposÓb do gadywania się,, Solidarno_
śc7" ZPZPR oraz szczeg ły dokonanej transakcji politycznej.
Krytykowano między innymi zgodę na ponowną legali_
zację ,,Solidarności" i zmiany w statucie, pozbawiające
Związekplawa do strajku. Zamiast'tego dornagano się rele-
galizaĄi,,Solidamości" (taką f ormułę zastosowano w przy_
padku NZS). Wzywano do bojkotu kontraktowych wybo-
r w, krytykowano zmianę ordynacji między pierwszą
a drugą turą wybor w i poparcie listy krajowej ptzez
Wałęsę.,,Solidarno śĆ W alcząca" w całym kraju organizo-
wała demonstracje przeciwko wyborowi Wojcieclra Jaru-
zelskiego naprezydenta PRL. Po wyborze Mazowieckiego
na premiera rządu krytykowano udział komunistycznych
ministr w w jego rządzie i kunktatorską politykę ,,soli-
darnościowego" rządu.

W okresie 1989-1991',,Solidarno śĆ IN alcząca" opowia-
dała się zaprzyśpieszerriem zmianpolitycznych w Polsce.
Powstaniu Partii Wolności w dniu 7 |ipca ].990 roku towa-
r zy szylo sformułow anie założe pro gramowych/ k t ryclr
istota zasadzaŁa się na wyjściu w jak najkr tszym czasie
z układu poliĘcznego wyłonione1o Ptzy okrągłyrrr Stole.
Partia domagała sięnatychmiastowej dymisji rządu Mazo_
wieckiego i powołania w jego miejsce rządu tymczasowego,



wyłonionego w wyniku porozumienia wszystkich sił poli-
tycznych kiaju, zwyłączeniem komunist w i ich zwolen-
nik w. Następnie rząd ten miał wylnusić ustąpienie Jaru-
zelskiego oraz samorozwiązatie się Sejmu i Senatu. Partia
Wolności nie odmawiała całkowicle kontraktowemu Sej-

-ngowi i Senatowi jakiejś reprezentatywności społecznej,

sdv zje go,,solidarnościow a" częśĆ miała w pełnym skła-
d"ie ukonstytuować sięw Zgtomadzenie Narodowe, kt re
opracuje ordyrrację wyborczą w celu przeplowadzenia jesz-

"że 
w i990 roku w pełni wolrrych wybor w parlamentar-

nyclr i prezydenckiclr. Do czasu wyborÓw funkcja tymcza-
sowej głowy paristwa miała zostać powierzona Ryszardo-
wi Ka&orowskiemu, utzędującemu Prezydentowi RP na

uchodŹstwie. W trr.łrn czasie Rząd Tymczasaw miał zanie-

chać planu Balcerowic zal pTzeprow adzić lustrację i dekomu-
nizaĄe, ujawnić - jak stwierdzano - ,,kartoteki SB"] Pod-
porząd'kować sobie wojsko i policję, wycofać Polskę z RWPG
i ukłudl'' Warszawskiego, uznać niepodległość Litwy,
Estonii i Łotwy oraz innych wybijających się na niepodle-
głość republikzsRR i wreszcie poinformować zachodnich
*i"'"yci"li, ze nie czuje się odpowiedzialny za długi
zaciągnięte Przez rządy komunistyczne przed 1989 ro-
kiem.

VI. Podsumowanie
\

Prezentowana wizja Programowa stanowiła w sferze
politycznej przykład radykalnej myśli arrtykomunistycz-
nej, a w sferze gospodarczej'rczultat poszukiwari ,,trze-
ciej drogi" rozwojowejpomiędzy kapitalizmem a socjaliz-
mem. Najpierw kr tko o tym pierwszym.

Paradoks historii sprawił, że to wizjonerskie postulaty
p olityczne Morawiecki e go zo staly zt e alizow arte w praktyc e,
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a nie zimne kalkulacje realist w. Zrcguły jednak ich reali-
zacji podejmowali się ci, ktÓrzy w momencie ich for-
mułowania zarzucali ich autorowi utopijność i marzyciel-
stwo. Nikt obecnie nie kwestionuje zasadności wycofania
wojsk radzieckich z Polski, wycofania się z RWPG, prze-
prowadzenia wolnych wybor w czy prawa narod w
bałtyckich do niepodległego bytu paristwowego. Bezzrea-
Iizowania tych postulat w nie byiibyśmy dziś ani w Utrii
Europejskiej, ani w NATo. Choć w prezentowanej krytyce
wielkiego kompromisu pomiędzy komunistami a konshuk_
ty wną op o zy cj ą r aziĆ może naiwność wysuwanych p os tu-
Iat w, swoisty idealizm ignorujący realne interesy uczest-
niczących w kompromisie stron (w tym,,strony solidar-
nościowo-opozycyjnej"), to warto uświadomić sobie, ze
zawierała ona pewne racjonalne jądro. Morawiecki wielo-
krotnie podkreślał brak społecznego entuzjazmu, apatię
i bierność społeczeristwa, kt ry uniemożliwi przeprowa-
dzenie i realizację najlepiej nawet zaplanowanycl-r reform
wprowadzanych w dobrej wlerze [Morawiecki,7990, s.3]5.
P r zy czy ny tego stanu T zeczy lider,, Solidarności W alczącej"
upatrywał w kunktatorskiej polityce małycĘ krok w przy-
jętej przez kierownictwo ,,SolidaTnośc7", a p żniej rząd
T. Mazowieckiego. Spowodowało to brakprzełomowej da-
ty - por wnywalnej zlllistopada 1918 roku - kt rą uznać
można zanarodziny III RzeczypospoliĘ. Owo skondenso_
wanie zmian politycznych obecnych w załozeniach progTa-
mowych PartiiWolności miało w brakprzełomu nadrobić,
dając Polakom poczucie zdobytej wolności, wyzwa|ające
tak potrzebny społeczny entuzjazm.Jakpo latach zauwa-
żył Zdzisław Krasnodębski:

Nie powstał ['..] mit zalożycielski, fundatorski odnowio_
nej republiki - III Rzeczypospolitej. Okrągły St ł zdecydo-
wanie się na taki mit nie nadawał. FakĘ ze naladowany

5 Zwracal
[1e8e].

na to uwagę nny związany z SW pubJicysta A. Łaszcz
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wartościanri i emocjanri korrflikt nie zakoriczył się arri re-

wolucyjrrynr wybuclrenr, ani wyraŹnyrn zwycięstwem/ 1110-

gącylll p rzyrrieść enrocj onalne o czy szczenie, lecz racjonal_

nyrn, wykalkulowarrynr korrrprorrriselrr, sprawiał, że'rie
bylo rrriejsca, ani też, jak się wyc{awało, pohzeby symboli
i errrocji [Itasrroctębski, 2003, s. 89]'

Problemy z wykreowaniem mitu założycielskiego
III Rzeczypospolitej dostrzega tez Jakub Karpiriski: ,,Pr -

bowano uczyniĆrozmowy "okrągłego stołu> takim mitem
założycie|skim, stwierdzając, że generał Kiszczak jest

wsp łtw rcą niePodległości i drogę do niej wytyczono
w willi MSW w Magdalence pod Watszawą'' [Karpiriski,
200]-, s. 310]. Mityczny potencjał okrągłego Stołu okazał się
jednak niewielki' Mozna dodać, że przyczynili się do te-

go sami uczestnicy strony koalicyjno- rządow ej, publikując
w rocznicę dziesięciolecia Żawarcia kompromisu njeznane
dotąd zĄęciai filmy ukazujące biesiadno-towarzyską atmo-
sferę rokowari w Magdalence.

Nieco irraczej wygląda ocena prapozyĄiustroju solida-
ryzmu społeczl1ego/ kt ry był korrtynuacją rozważafipro-
glalllowych wypracowanych Podczas solidarnościowej re-

wolucji. W porÓwflaniu z Ploglamem /,Rzeczpospolitej
Sa nror'zą dnej ", uclrwal onynr rra I Kraj ow y m Zjeźdz:ie Dele-
gat w Nszz,,Solidarność", w projekcie ,,Rzeczpospolitej
Solidarrrej" pojawiają się pewne istotne nowe akcenty. Jest
nirni akceptacja gospodarki wolnorynkowej i uznanie włas-
ności prywahrej. Z tego więc względu solidaryzm społecz-
ny był:

rnodyfikacją demokratyc Z:ne1o kapitaliznru. Uwzględnia
on doświądczenia i fiasko dziesięcioleci kornrmiznr! otaz
spoleczne uwarunkowania uksztaltowane ptzez te dzie'
sięciolecia. Niedob r solidamości w klasycznynr kapitaliz-
mie jest tą jego słabością, kt rą korrrunizm demagogicznie
podnosi jako rzekorny ptzyklad swej ,,v'łyższości ustrojo_

wej", Solidaryzm w naszyn1 rozunrieniu, akcenfując na
poziorrrie zasad i instyfucji znaczerIle solidarności, jest ko-
rektą kapitalizmu w dobrym kierurrku - wzrrracnia więzi
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niędzy|udzkie, lecz nie absolutyzuj e parlstwa, przedkłada
wsp łudział nąd konsunrpcją, lecz nie prowadzi do jakie-
goś ujednolicenia, do zanizania potrzeb i ambicji [Złlsady
ideowe i Progrant SolidarnościWalczqcej, s. 13_14].

Jego ocena zależy zatem od globalnej oceny ruclru
,,Solidarności". Andrzej Walicki, krytykując Swego czasu
p o stawy p olityc zne p olskiej op o zy cji, p o czy nił r o zr żnie-
nie pomiędzy liberalizacją a demokratyzacją systemu.
Libera|izacja polegać ma na ograniczeniu zakresu władzy
(np. wycofanie się z regulacji gospodarki), a demokraĘza-
cja - na udzialewewładzy. Błąd polityczny polskiej opozy-
cji miał zatem polegać na ignorowaniu liberalizacji systemu
politycznego, przejawiającej się np' w uznaniu prywatnej
własności w gospodarce i domaganiu się jego demokraty-
zacji. T y mczas em we dłu g Walickie go dyktatorska władza
s zybciej zaapr obuj e zmni ej szenie zakres u swoj e go p ano w a -
nia (np' o sferę gospodatczą) niż udział w sprawowaniu
rząd w społeczeftstwa. Ten bŁąd, zdaniem Walickiego,
kontynuowała,,Solidarność", kt ra domagała się demo-
kratyzaĄi realnego socjalizmu, a nie jego liberalizacji. We-
dług niego:

Sama idea solidąrności pojmowana była jako zbiorowa
gwarancja, że żaden robotnik nie utraci swego zwyczajo-
wego standardu zyciowego i że w procesie reform żadna
gruPa nie wzbogaci się kosztenr innych. Trudno zaiste
w takiclr wąrunkach wyobrazić sobie konkurerrcję ryn_
kową, W teorii związek opowiadał się za oddzielerriem
gospodarki od poliĘki, ale w praktyce oznaczało to za-
stąpienie paristwowej kontroli nad gospodarką korrbrolą
związkową' WoLność rozumiana byław związkunie Ęlko
jako autonomia, lecz r wnież - przede wszystkim - ja-
ko nieskrępowana parĘcypacja, Ptzy czym uważano za
tzecz oczywisĄ, że wszystkie sfery życia społeczrrego,
łącznie z gospodark4, mo14 być regulowane przez świa-
domie, demokratycznie podejrnowane decyzje, Program
związku był więc proglamem maksynralnej demokratyzacji
kontroli nad gospodarką, a nie programem ograniczenia
ząkresu tej kontroli ptzez poddanie zał g robotniczyclr
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arronirrrowynr' i nieubłaganym prawonl ryrrku [Walicki,
2000, s' Ż6-271.

Z liberalnej Pelspektywy rozwłanej przez A. Waiickiego
na sPołeczno-ekononiczną cZęść progTalnu,,Solidarności
Walczącej" mozna zatem spojrzeć jako na kolejny wariant
demokratyzacji (względnie usPołecznienia) gospodarki,

--ł/ kt rym gł wną rolę miały pełnić - zamiast związk w
zawodowych - sarnorządy ptacownicze. )ako taki stanowił
on w najczystszej formie kontynuację utopijnych i nrarzy-
cielskich element w rewolucji,,Solidarności" i to, co nale_

żalo znim zrobić, to jak najszybciej z niego ztezygnować.
Nieco inaczej na fenometr,,Solidąrności" pafizy Zdzi-

sław KrasnodęLrski. Według rriego praktyka solidarnoś-
ciowego ruclru związkowego była polskim wcieleniem
republikaniznrtr polączonego z ideą demokracji partycy-
pacyjnej. llepr"rblikaniznr, według Krasnodębsklego, wy-
clrodzi od tyclr sanryclr co liberalizm wartości - wolności
indywidualnyclr obywateli' Jednakze inaczej określa gwa-
rancję owej wolności [Krasnodębski, 2003, s. 280-285]'

,'W tradycji republikariskiej - zauważaKrasno{ębski - wol-
ność nie jest po prostu wolnością negatywną, rozumianą
jako brak ingerencji z zewnąttz,Ieczjako niezalezność od
obcej wład zy, ktÓr a zriew ala, nawet j eśli nie in geruje w sf e-

rę wolności podległego" |ibidem, s.281]. Wolność jednostki
za1warantowana jest jedynie przez wolność wszystkich
obywateli, a tę stanowi niepodległość narodu, ktÓrego
członkiem jest jednostka' Z tego tez względu paristwo nie
jest pojmowane jako zagrozenie dla indywidualnych wol-
ności obywatelskich czy neutralistyczne obramowanie
umozliwiające realizację egoistycznych p1eferencji jed-
nostek,lecz jest traktowane jako dobro wsp lne, respublica
- rzecz wsp lna wszystkich obywateli.

Demokracja partycypacyjna - rozwijana przez ruch tak
zw anej Now ej Lewicy - uznawan a jest za w ażne uzup ełnie-
nie rrrodelu denrokracji liberalnej, mogące przezwy cięży ć
jej słabości: a|ienację elit, rozrost biurokracji i wycofywanie
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się obywateli z obszaru życia publicznego [Krasnodębski,
2003, s' 74-76). Wolność w latach 1980-1981 pojmowano
jako mozliwość samorządzenia się, niezależność od arbi-
tralnej władzy komunistycznej t wspÓlne działanie nasta-
wione narealizację zbiorowych cel w. W tym więc sensie
solidarność była syntezą myśli prawicowej (republika-
nizm) i lewicowej (demokracja partycypacyjna). Jak pod-
sumowuje Krasnodębski:

Solidarność [...] była [.'.] wolrrościowym ruclrern republi_
kariskim z pewnyrni szczeg Lnymi cechąrrri tego repu_
blikaniznru ' Z liberalizmem lączyła ją centralrra kweitia
wolności jednostki [...], ale irraczej tę wolność rozurrriala,
wiedząc, ze nie będzie się wolnym jako jeclrrostka tąk
długo, jak długo Polacy jako obywatele pozosLarr ą w zależ-
ności od komunistycznej władzy [Krasnodębski, 2003,
s.2931.

Sprawia to, żena poszukiwania Programowe ,,Solidar_
ności Wa(czącej" mozna spojrzeć jako na swoistą sarmacką
wersję republikanizmu, polączoną z ideą demokracji par-
tycypaclnej i poszukiwania trzeciej drogi w rozwiązaniach
gospodarczych lokujące się pomiędzy kolektywisĘcznym
komunizmem a indywidualistycznym kapltalizmem. pro-
p ozy cje ustroj owe,, Solid arno ści W alczącej" czet p ały ins -
pirację z polskich doświadcze i fu deł. Nie doczekały się
jednak one powaznej dyskusji - ani te w wydaniu,,solidar-
ności WaLczącej", ani w wydaniu innych, wydawałoby się
bardziĄ wpływowych, organizacji (w tym r wniez N1ZZ
,,Solidarność",'t7chwalającego na I Zjeździe inspirowany
rniędzy innymi myślą Edwarda Abramowskiego i społecz-
ną nauką Kościoła katolickiego Program,,Rzeczpospolitej
Samorządnej"). Zastanowić się wypada, co spowodowało,
ze solidarystyczne wątki ideowe zniknęły nie tylko zpto-
gramu gł wnych postsolidarnościowych sił politycznyclr
po 1989 roku, ale i z debaty publicznej. Czynniki, kt re
o tym zadecydowały, mozna podzielić na wewnę ttzne i ze-
wnętrzne.
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czynnik w wewnętrzrrych jest stosunkowo prosta' Wyro-

sti z tejorganizacji pu'iiu Wolności zdominowana została

Pt zez mło e poko1errie działaczy, ktÓr zy wątki 
- 

solidarys-

iy."n. i zwiąŻekz,,Solidarn ością,, traktowali jako zbędny

balast. Dlate go tez w pr'zyjętynr na I Ąeździe.Partii Wolno-

ściw1990rokuprogr'arniezrriknęłytozważanlaoSamo-
ttzą,Jowej izbie parlirrrentu. Zamiast tego deklarowano

,,.rrtrÓj republil<iriski i system prezydencko'parlamentar-
'ny,, 

|I;artinWolrrcści, Zatiżcnial)rołrąn1owe i Statut, s' 4l oraz

pt*'ot do Konstytucji z ].935 roku, gwarantujący ciągłość

iłuary. W części gospodarczej Zalożeti Programowych
stwierdzan o, ź", ,,il'łasność prywatna jest formą domi-

nując4" , a ,;olapa stwa w gospodarce powinnabyĆ o1ra-

niczona do rnirrimum" |ibiienz, s. 5]. \Ąl ten spos b Partia

Wolnościmiałaupod.obnićsiędotypowychpartiiprawi-
cowo-liberalnych.RÓznićzaśsięmiałazdecydowanym
antykomunizment, potępieniem kompromisu_ z komunis-
tami i programem nilpołegłościowym 1y-"olT-"m wojsk

radzieckich z Polski, wystąpieniem z RWPG i UW otazPo-

parciem niepodległościowych dążenrepublik radzieckich'

w p'uktyce j ednat wątki solid arysty czne zo stały. zepchnię-

te na drugi plan, co powodowało eklektyzrni niesp jność

programową.' 
T"dy'.ym wyrazem obecności wątk w solidarystycz-

nych było zyczliwe zainteresowanie prasy wydawanej ptzez

,,śolidarność Walczącą,, pornysłem akcjonariatu pracow-

,.,i."ugo.PlanuPracowniczejWłasnoŚciAkcji(znanego
r wnlez pod angielskinr skrÓtem ESOP - Employee Stock

ownershii P/alr)' Jednakze środowiska społeczne popie-

rające ten typ własności nriały zbyt małe polityczne wpły-

wf , aby ucźynić akcjonariat pracowni czy we wspomnianej

postacileanym zesposob w polityki prywatyzacyjnej pa -

stwa.
Byiły też i czyrrrriki zewnęttzne niezależne od roz-

wiry,an' ideowych przlętych Przez czlonkÓw tej organżacji'
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,, Solidarno ść W alcząca" była u gruP owaniem najb ar dziej
zdecydowanie przeciwstawiającym się kompromisowi
zPZPR. Dlatego tez antykomunizm i niepodległościowość
tej orgąruzacji siłą rzeczy wysuwały się na plan pierwszy
w odbiorze społecznYm, anie solidatystyczne wizje ustro-
jowe. Krytyczna postawa wobec rozm w okrągłego Stołu
spowodowała margin alizaĄę w latach 1988-1991' całej orga-
tizacji, awraz z nią solidatysĘcznych wątk w programo-
wych' z konieczności rozwijanych w okresie stanu wojerr_
nego w spos b szkicowy i niepełny'

Jezeli chodzi zaś o Przyczyny zmarginalizowania so-
lidaryzmu społecznego w wydaniu,,pow ażnej" konstruk-
tywnej opozycji, wyrastającej z NSZZ,,Solidarność" lat
1980-198']', to wydaje się, że rolę odegrały zar wno czynniki
decydujące o przebiegu transformacji w Polsce, jak i czyn-
niki wobec naszego społeczeristwa zewnętrzne. Transfor_
macja przyczytiła się do wytworzenia tzw. kapitalizmu
politycznego - układu społecznego/ w kt rym klasa właś-
cicieli wywodząca się z komunistycznej nomenklatury jest
powiązarta z układem władzy. Solidarnościowe idee postu-
lujące oddolne przemiany społeczne i społeczną parĘcypa-
cję są wobec tego układu społecznego dys{unkcjonalne.

Ponadto upadek komunizmu i transformacja realnego
socjalizmu zbiegły się z renesansem neoliberalizmu repre-
zentowane 8o przezruądy Margaret Tatcher i Ronalda Rea_
gana. Naturalne było zatem interpretowanie dokonywa_
nych w Polsce i w innych krajach zmian w kategoriach
dominującej globalnie (w cywilizacji euro-atlantyckiej?)
myśli liberalnej. Transformacja Europy Wschodniej przed-
stawiana była w niejjako nadrabianie wieloWiekowych, bo
nie tylko pochodzącychz okresu realnego soqalizmu ,,za-
ległości modernizacyjnych", ktÓre polegały wyŁącznie na
implantowaniu na tutejszy, wschodnioeuropejski grunt
znanych instytucji świata zachodnie go' W yr azem triumfu
liberalnej ideologii była zadziwiająca popularność tezy
Francisa Fukuyamy o,,kori.cu historii", kt ry nastąpić ma
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wtedy, gdy wprowadzona zostanie (najlepiej w skali po-
wszechnej) demokracja parlamentarna i wolnorynkowa
gospodarka6. Triumfujący (zupełnle słusznie) nad swolm
przeciwnikiem ideowyrn (komunistycznym kolektywiz-
mem) liberalizm określił zaTazem polski spos b myślenia

----/ o społeczeristwie i gospodarce po ].989 roku i zmarginali-
zował (niesłusznie) potencjalne alternatywy ideowe.
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