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Roman Gieroń: Konfederacja Polski Niepodległej
wobec „historycznego kompromisu”
W Polsce drugiej połowy lat siedemdziesiątych pogłębiał się
kryzys gospodarczy. Spadało zaufanie do władzy. Sytuacja
międzynarodowa sprzyjała odwilży. Zaciąganie zachodnich
kredytów ograniczało możliwości stosowania represji.
Oczekiwania społeczne rosły. W takich okolicznościach powstała
KPN.

„Tylko szaleńcy w opinii prawie całego narodu mogli marzyć o niepodległej Polsce.
Nazwa KPN budzi niepokój, jak przed laty budziło niepokój słowo legiony”

– pisano na łamach „Opinii Krakowskiej”.

Deklaracja ideowa KPN z 1 września 1979 r. rozpoczyna się od słów „Jesteśmy kolejną
zmianą w długim pochodzie pokoleń”.

„Rewolucja bez rewolucji”

Uroczyste odczytanie aktu założycielskiego przez Ninę Milewską odbyło się w czterdziestą
rocznicę wybuchu II wojny światowej, przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
Dokument podpisało kilkadziesiąt osób. Cechą charakterystyczną ugrupowania było
odwołanie się do przeszłości i akcentowanie niepodległościowych korzeni. Konfederacja
nawiązywała do ruchu legionowego, tradycji piłsudczykowskiej i AK-owskiej. Określała się
mianem

„pierwszej od 1947 r. niekoncesjonowanej przez komunistów partii politycznej
o programie niepodległościowym, zmierzającej do obalenia władzy PZPR drogą walki
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politycznej”.

Manifest programowy Rewolucja bez rewolucji – Leszka Moczulskiego, twórcy i animatora
KPN – był rozpowszechniany w trakcie pierwszej papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny
w czerwcu 1979 r.

W chwili gdy powstanie „niezależnej partii politycznej” stało się faktem, Moczulski
odsiadywał kolejne godziny w areszcie. Odegrał on w opozycji antykomunistycznej
ogromną rolę jako prekursor hasła niepodległości. W 1977 r. rozpoczął opozycyjną
działalność w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, a dwa lata później, 21
października 1979 r., został wybrany na przewodniczącego nowo powołanej KPN.

Celem „konstruktywnej rewolucji” było zbudowanie państwa niepodległego
i demokratycznego. Moczulski postrzegał władze Polski „ludowej” jako administrację
kolonialną sprawującą rządy w oparciu o sowiecką legitymację. Jego zdaniem ugoda była
dla reżimu instrumentem rozładowywania napięć społecznych, a cel komunistów
sprowadzał się jedynie do trwania przy władzy. W tej sytuacji obywatele mogli odzyskać
niepodległe państwo wykorzystując wewnętrzne sprzeczności systemu.

W marcu 1980 r. konfederaci podjęli próbę zgłoszenia ośmiu kandydatów w wyborach
do sejmu. Po odmowie rejestracji ogłosili bojkot wyborów. Dwa miesiące później
zorganizowali publiczne obchody święta Konstytucji 3 maja. Formacja się rozrastała.
W lipcu odbył się pierwszy kongres partii w Lądku-Zdroju – został rozbity przez SB. Władza
obawiała się radykalnych haseł konfederatów. Znaczenie KPN wzrosło po aresztowaniu jej
liderów w 1980 r. Moczulski został skazany na siedem lat więzienia, Romuald Szeremietiew
oraz Tadeusz Stański – na pięć lat, Tadeusz Jandziszak – na dwa lata w zawieszeniu na pięć
lat. Dzięki amnestii trzej pierwsi wyszli na wolność w 1984 r. Zdecydowali się
na kontynuowanie aktywności o charakterze półjawnym, bez stosowania przemocy.

W 1984 r. na drugim kongresie KPN ogłoszono strategię „trzech horyzontów”, czyli walki
o pluralizm związkowy, polityczny i III Rzeczpospolitą. Celem była niepodległość, a drogą
do niej – odbudowa NSZZ „Solidarność”. Moczulski ponownie został przewodniczącym
partii. Dla niego odpowiednią formułą organizacji była partia łącząca różnorodne
środowiska, od lewicowych po prawicowe. Już przed kongresem ujawnił się rozłam. Część
założycieli formacji zdecydowała się wystąpić z KPN i dalszą działalność prowadzić
w konspiracji. W 1985 r. w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego ogłosiła utworzenie
Polskiej Partii Niepodległościowej.

Autor „rewolucji bez rewolucji” patrzył daleko w przyszłość. Już w roku 1985 pisał,
że suwerenna III Rzeczpospolita ma do odegrania

„ważną rolę międzynarodową. Powinna stać się z czasem nie tylko przykładem, ale
i katalizatorem oraz głównym czynnikiem integrującym poczynania innych



niepodległych narodów naszej części Europy, określanej często mianem
Międzymorza”.

Wiosną 1987 r. lider konfederatów odbył podróż po Europie i Stanach Zjednoczonych.
Wyjazd wykorzystał do rozmów z politykami. Został przyjęty w Białym Domu przez
wiceprezydenta George’a Busha.

„Porozumienie jest formą walki”

Wprowadzenie stanu wojennego według Moczulskiego było dowodem bezsilności
i desperacji komunistów. W wywiadzie z listopada 1987 r. mówił:

„Społeczeństwo, opozycja, Solidarność stawiły czoła stanowi wojennemu – i to
myśmy tę wojnę wygrali […]. Wypuszczając więźniów politycznych we wrześniu 1986
i inicjując politykę liberalizacji – faktycznej zgody na istnienie i działalność
demokratycznej opozycji, uznania jej trwałości i niezniszczalności – władze PRL
przyznały się do klęski”.

Kolejne lata to czas pogarszających się nastrojów społecznych. Przywódca ZSRS Michaił
Gorbaczow rozpoczął pierestrojkę. Szef MSW PRL Czesław Kiszczak w sierpniu 1988 r.,
podczas fali strajków, przedstawił ideę „okrągłego stołu”. Ekipa Wojciecha Jaruzelskiego,
obawiając się wybuchu niezadowolenia społecznego, zainicjowała nowy kurs polityczny.
Lider Solidarności Lech Wałęsa ugasił protesty. Rozpoczęto dialog dotyczący zasad
przyszłych rozmów.

Te przygotowania do negocjacji między tzw. stroną społeczną a rządową wywołały różne
krytyczne oceny w kręgach opozycji demokratycznej. Dawni konfederaci, a wówczas
członkowie PPN, ogłosili 17 września 1988 r. w czasopiśmie „Sprawa” rezolucję. Pomysł
porozumień i „okrągłego stołu” określili w niej jako manipulację komunistyczną. Stwierdzili,
że uczestnicy rozmów

„są wybierani przez reżim PRL, a nie przez społeczeństwo, i dlatego nie mogą być
uznani za reprezentację narodu. Działacze NSZZ «S» są jedynie częścią
zorganizowanego społeczeństwa i nie mogą reprezentować jego całości”.

Podobne stanowisko prezentowała Solidarność Walcząca Kornela Morawieckiego, która nie
popierała „wchodzenia grup i osób niezależnych w struktury władzy komunistycznej”.

Konfederacja z rezerwą podchodziła do rozmów z władzą, jednak nie odrzucała tego
pomysłu. W rezolucjach z 1988 r. stawiano warunki wstępne. Porozumienie z komunistami
mogło dotyczyć wyłącznie kwestii reform gospodarczych. Ponadto apelowano
do pozostałych przedstawicieli opozycji o sformułowanie wspólnego stanowiska. Moczulski



nie wykluczał możliwości zawarcia umowy z władzami. Uważał, że da ona opozycji szersze
możliwości działania. Jednak był on poza głównym nurtem wydarzeń, komuniści nie chcieli
bowiem rozmawiać z osobami uznawanymi przez nich za radykałów.

Według lidera konfederatów, fala strajków w 1988 r. była preludium do rewolucji. Moczulski
uważał, że Wałęsa popełnił błąd, przeprowadzając akcję ich „gaszenia”. W tym czasie KPN
organizowała demonstracje na rzecz poszanowania praw obywatelskich oraz podejmowała
próby zjednoczenia opozycji. Do zebrania środowisk niepodległościowych doszło 11
października 1988 r. Apelowano o przeprowadzenie wolnych wyborów i przywrócenie
Solidarności. Funkcjonariusze „zbrojnego ramienia partii” inwigilowali KPN oraz
podejmowali działania dezintegracyjne. W jednej z analiz bezpieki określono Konfederację
jako „jedną z najbardziej zagrażających bezpieczeństwu państwa organizacji
opozycyjnych”. Środowiska przeciwne idei rozmów z władzą spotkały się w Jastrzębiu 25
lutego 1989 r. Przybyli przedstawiciele KPN, SW, PPS-Rewolucji Demokratycznej, Ruchu
„Wolność i Pokój”, a także ludzie pozostający w sporze z Wałęsą. Bezpieka rozbiła obrady.
Zatrzymano 120 osób.
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