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Cecylia Kuta: Polityczne konstruowanie
„okrągłego stołu”
Zanim stolarze w Henrykowie zbudowali najsłynniejszy polski
mebel, idea „okrągłego stołu” została skonstruowana
politycznie.

Narastający od połowy lat siedemdziesiątych
kryzys gospodarczy doprowadził
do wybuchu strajków latem 1980 r.,
a w konsekwencji do narodzin Solidarności.
Zapoczątkowało to destabilizację systemu
politycznego PRL. Zainicjowana po
wprowadzeniu stanu wojennego polityka
tzw. normalizacji okazała się nieskuteczna.
Rozbicie Solidarności i pacyfikacja protestów
nie powstrzymały postępujących procesów
politycznych, gospodarczych i społecznych,
które wraz ze zmianą sytuacji
międzynarodowej doprowadziły do upadku
systemu komunistycznego. W połowie lat
osiemdziesiątych rozpoczęła się droga
do transformacji.

Kompromis czy polityczne minimum?

W 1985 r. nakładem londyńskiego wydawnictwa Aneks ukazała się książka Adama
Michnika Takie czasy… Rzecz o kompromisie, napisana w Areszcie Śledczym w Gdańsku.
Rok później wydała ją warszawska podziemna oficyna NOWA. Autor wysunął w niej
propozycję „kompromisu sił postulujących reformy ze skłonnymi do ugody odłamami klasy

rządzącej” i pomysł „autentycznego wyboru do sejmu 30 proc. spośród deputowanych”1.
Pisał:

„«Solidarność» powinna odrzucić filozofię «wszystko albo
nic». Dotyczy to zarówno stosunku do ZSRR, jak
i do polskich komunistów, stosunku do zmian cząstkowych,
jak i do pluralizmu form uczestnictwa w życiu obywatelskim.
Twierdzę bowiem uparcie, że jeśli parametry sytuacji
międzynarodowej pozostaną niezmienione, kompromis
w Polsce – i demokratyczna reforma jako jego
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konsekwencja – to perspektywa tyleż realistyczna, co
i jedyna. Dla komunistów może to być droga do uzyskania
legitymacji, dla nas zaś – droga do godziwego życia” 2.

Książka Michnika stanowiła pierwszą rozbudowaną wypowiedź na temat przyszłej ugody.
Wysuwana przez autora koncepcja powróciła cztery lata później. Odmienne stanowisko
zajmował m.in. Czesław Bielecki, szef podziemnego wydawnictwa CDN, piszący pod
pseudonimem Maciej Poleski. W artykule Minimum polityczne, zamieszczonym w paryskiej
„Kulturze”, przestrzegał on przed pochopnymi pertraktacjami z rządzącymi:

„Przetarg, w którym nie dzieli się władzy, zmierza tylko
do pozbawienia słabszej strony autorytetu, pozbawienia go
przy stole rokowań, skoro nie udało się to w społecznej
konfrontacji”3.

Twierdził, że opozycja powinna czynić przygotowania do przejęcia władzy:

„Chociaż ten odległy fakt będzie funkcją międzynarodowej
i wewnętrznej sytuacji (której przewidzieć nie sposób,
można jedynie dla jej utworzenia pracować), to elementem
korzystnej konfiguracji, zależnym wyłącznie od nas samych,
będzie polityczna dojrzałość elity pretendującej
do przywództwa. Opozycja, która nie wyobraża sobie
przemiany w elitę władzy, nie budzi zaufania do tworzonych
przez siebie faktów”4.

Bielecki wskazywał na niebezpieczeństwa kompromisu zawieranego ze słabości i wzywał
opozycję do merytorycznego oraz psychologicznego przygotowania się do samodzielnego
rządzenia.

Szukanie sojusznika w Kościele

Polska gospodarka była w katastrofalnym stanie. Załamanie produkcji, permanentny brak
podstawowych towarów, kartki na cukier i mięso, inflacja, podwyżki cen i dewaluacja
dochodów realnych, znaczący spadek wysokości nakładów inwestycyjnych – to tylko
najważniejsze z nękających ją problemów. Kilkukrotne próby wdrażania reform (np. plan
trzyletni z lat 1983–1985) nie przyniosły pożądanych rezultatów. Za załamaniem
gospodarczym szły postępująca pauperyzacja społeczeństwa i, co w sposób naturalny



z tego wynika, wzrost niezadowolenia społecznego oraz spadek legitymizacji władzy.
Z badań CBOS i OBOP prowadzonych w latach osiemdziesiątych wyraźnie wynikało, że od
stanu wojennego do 1985 r. nastroje społeczne powoli się poprawiały, natomiast od 1986 r.
zaczynały drastycznie się pogarszać.

Wobec grożącej eksplozji społecznego niezadowolenia ekipa Wojciecha Jaruzelskiego
zdecydowała się na manewr wyprzedzający. Początkowo nie brano pod uwagę negocjacji
z Solidarnością. Według koncepcji z 1986 r. głównym partnerem do rozmów miały być
Kościół i kręgi do niego zbliżone. Sygnałem dla władz, by w tych środowiskach szukać
wsparcia, był pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki w listopadzie 1984 r., na który zjechało
do Warszawy ponad pół miliona ludzi. To, że tak wielka rzesza pod skrzydłami Kościoła
zachowywała się spokojnie, z jednej strony świadczyło o tym, że nie udało się zdławić
oporu, z drugiej zaś było wskazówką dla władz, że tylko Kościół może okiełznać społeczny
żywioł.

►Czytaj całość na portalu przystanekhistoria.pl
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