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Zbliżająca się rocznica powstania NSZZ „Solidarność” skłania do refleksji o cha-
rakterze historycznym i do stawiania pytań o naszą wspólną przyszłość.

Droga, zapoczątkowana przez Solidarność, doprowadziła nas do nowych szans
cywilizacyjnych. Pokojowa rewolucja Solidarności w imię prawa do godnego życia i
rozwoju zburzyła mury i zniosła ograniczenia wolności. Dała także początek rzeczywi-
stym przemianom gospodarczym w naszej Ojczyźnie i całym regionie. Zwycięstwo
polityczne Solidarności przyczyniło się do obalenia reżimu komunistycznego i poko-
jowego zjednoczenia Europy.

Kieruję się przekonaniem, że 25 rocznica Sierpnia 80 stanowi wyjątkową okazję
do przemyślenia dziedzictwa Solidarności - pierwszego niezależnego od władz ko-
munistycznych związku zawodowego i prawdziwie wyjątkowego ruchu społecznego.

Z wielką radością przyjąłem w tym kontekście inicjatywę Fundacji Centrum Soli-
darności i Instytutu Lecha Wałęsy zorganizowania z okazji 25-lecia powstania NSZZ
„Solidarność” międzynarodowej konferencji „Od Solidarności do wolności”. Inicjaty-
wa ta w swej istocie ma angażować wiele środowisk międzynarodowych i krajowych,
tym samym stanowić wspólne dzieło, podjęte w duchu solidarności i współodpowie-
dzialności w walce o wolność i respektowanie praw człowieka.

Będzie to dla nas doskonała okazja nie tylko do wyrażenia głębokiej wdzięczno-
ści dla całego wolnego świata i naszych przyjaciół, bez których zwycięstwo Solidar-
ności nie byłoby możliwe, ale też do podjęcia nowych postulatów w imię lepszej
przyszłości.

Serdecznie witam Was wszystkich na konferencji w Warszawie i w Gdańsku. 



Posłanie I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność"
DO LUDZI PRACY EUROPY WSCHODNIEJ

Delegaci zebrani w Gdańsku na pierwszym Zjeździe Delegatów Niezależ-
nego, Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przesyłają robotni-
kom Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej,
Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku Radzieckiego - pozdrowienia
i wyrazy poparcia. 

Jako pierwszy niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii
czujemy wspólnotę naszych losów. Zapewniamy, że wbrew kłamstwom sze-
rzonym w waszych krajach jesteśmy autentyczną 10-milionową organizacją
pracowników, powstałą w wyniku robotniczych strajków. Naszym celem jest
walka o poprawę bytu wszystkich ludzi pracy. Popieramy tych z was, którzy
zdecydowali się wejść na trudną drogę walki o wolny ruch związkowy. Wierzy-
my, że już niedługo wasi i nasi przedstawiciele będą mogli spotkać się w celu
wymiany związkowych doświadczeń.

Gdańsk, 8 września 1981 r.

Kontrolowane przez władze komunistyczne środki masowego przekazu w Polsce,
w ZSRR i w całym bloku sowieckim przypuściły gwałtowny atak na Posłanie i na
"Solidarność". 

10.09.1981 r., na posiedzeniu Biura Politycznego KPZR, Leonid Breżniew stwierdził:

"Wczoraj zapoznałem się z Posłaniem do narodów Europy Wschodniej, uchwalonym
na zjeździe polskiej 'Solidarności'. To niebezpieczny i prowokacyjny dokument.
Słów w nim niewiele, lecz wszystkie biją w jeden punkt. Jego autorzy chcieliby po-
siać zamęt w krajach socjalistycznych, zdopingować grupki różnego rodzaju od-
szczepieńców…".
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29 sierpnia

SESJA INAUGURACYJNA

Bronisław Geremek:
Bardzo serdecznie wszystkich witam i chcę prosić gospodarza dzisiejszego spo-

tkania, przewodniczącego Solidarności, przywódcę sierpnia 1980 roku, prezyden-
ta Rzeczypospolitej Lecha Wałęsę, o zabranie głosu i otwarcie konferencji. 

Lech Wałęsa:
Panie prezydencie, panowie premierzy, ministrowie, ekscelencje, panie i pano-

wie! Szanowni państwo!
Właściwie zastanawiam się, od którego momentu zacząć... Rozpocznę jednak

od końca II wojny światowej. Ale króciutko to zrobię, żeby nie zanudzić. Szanow-
ni państwo, jak wszyscy wiedzą lepiej ode mnie, zostaliśmy włączeni do strefy
wpływu państwa sowieckiego wbrew naszej woli, ale wykrwawieni po wojnie nie
byliśmy w stanie się obronić. Jako chyba jedyni podważaliśmy Jałtę i nawet sam
Stalin się bardzo śmiał, że udało mu się narzucić Polsce system, który według nie-
go leży na Polaku, jak na świni końskie siodło. Próbowaliśmy zrzucić to siodło
– w latach czterdziestych i pięćdziesiątych z bronią w ręku, w latach sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych demonstracjami na ulicach. Wszystkie te protesty były
krwawo tłumione. Przez cały okres walki udowadniano nam, że właściwie nie ma
żadnych szans na wyswobodzenie się. Jak wiecie państwo, w Polsce stacjonowało
ponad 200 tysięcy żołnierzy sowieckich, ponad milion było wokół Polski i do tego,
o czym wiemy dziś, były silosy z bronią nuklearną. Więc w tym stanie rzeczy, wła-
ściwie co rozsądniejsze siły polskie wiedziały, że to jest niemożliwe, że to się źle
skończy i dlatego Polacy odkładali walkę o wolność na dogodniejsze czasy. 

Ale na zasadzie prób i błędów doszliśmy do wniosku, że można by spróbować
walczyć pod warunkiem skupienia się wszystkich w jednym ruchu – stąd nazwa
Solidarność. Dramat polegał jednak na tym, że nie można było tego uruchomić.
Nagle pod koniec drugiej tysiąclatki dostaliśmy gwiazdkę z nieba – Ojciec Święty,
Jan Paweł II, przyjechał do Polski, która była w stanie gnuśności i braku wiary. Ca-
ły świat przecierał oczy, co się w tym kraju dzieje, niby komunistyczny, a prawie
cały naród idzie posłuchać Papieża. Nawet niewierzący, z różnych powodów, na-
uczyli się robić znak krzyża. Ojciec Święty nie namawiał nas do rewolucji, nie ka-
zał nam walczyć, ale był tak daleko sugestywny, że każdy z nas musiał się zastano-



wić. Jednocześnie zobaczyliśmy, ilu nas jest. Nastąpiło obudzenie narodu polskie-
go i innych narodów. Zaczęliśmy się zorganizować, zdyscyplinowanie prowadzić
strajki, demonstracje...

Oczywiście sowieci nam się bardzo mocno przyglądali. Widzieli papieża nie-
złomnego, który nie kłaniał się kulom, nieśmiertelnego, i widzieli też budzące się
narody. Moim zdaniem zaczęli panikować. Przypomniano sobie, że jest taki czło-
wiek, który mówił przy kielichu po cichutku, że komunizm trzeba reformować
i dla ratowania sytuacji wybrano go na pierwszego sekretarza Komunistycznej
Partii Związku Radzieckiego. Zaczął remontować komunizm, wprowadzając pie-
restrojkę i głastnost. My się bardzo cieszyliśmy, bo wiedzieliśmy, że jeśli tam kto-
kolwiek podejmie próbę remontu, to mu się wszystko przewróci, a nam ułatwi wy-
swobodzenie. I tak też się stało. Gorbaczowowi się nie udał ani remont komuni-
zmu, ani Związku Radzieckiego, ani nic, ale klęska jego pomysłów okazała się
sukcesem naszym. I za ten „klęskowy sukces” nawet nagrodę Nobla dostał i dlate-
go nie zrażajcie się państwo nieudanymi rozwiązaniami, bo można nawet Nobla
dostać za coś nieudanego...

Niestety dla Gorbaczowa nie wszystko było takie proste. Sowieci w pewnym
momencie zorientowali się, że sprawy w Związku Radzieckim idą w złym kierun-
ku i dlatego, kiedy Gorbaczow pojechał na urlop, zrobili zamach stanu. Wyprowa-
dzili czołgi na ulice Moskwy i myśleli, że zatrzymają zmiany. Ale znów mieliśmy
szczęście – na jeden z czołgów wszedł człowiek, nie wiadomo czy po trzeźwemu,
czy po pijanemu, ale wszedł i zatrzymał tę kontrrewolucję. Ten człowiek to Borys
Jelcyn. Jelcyn, sprzeczając się z Gorbaczowem, wyciągnął Rosję ze Związku Ra-
dzieckiego, a w końcu razem z Ukrainą i Białorusią rozwiązał Związek Radziecki.
Gdyby tego nie dokonał, szanowni państwo, wszystkie procesy, jak rozwalony mur
berliński, wszystkie zmiany byłyby cofnięte przez Związek Radziecki, oczywiście
po skierowaniu rakiet na odpowiednie stolice. I na widok tych rakiet bylibyśmy po-
proszeni przez drugie supermocarstwo o uwzględnienie faktu, że świat jest podzie-
lony. Dostalibyśmy trochę wolności i dolarów pod warunkiem, że będziemy grzecz-
ni. Dlatego mieliśmy w tym pokoleniu, na przełomie tysiącleci, a właściwie
na przełomie epok tyle szczęścia – skończyliśmy z podziałami granic i systemów.
Dzięki upadkowi komunizmu i przez rozwój cywilizacji weszliśmy w epokę intelek-
tu, informacji i globalizacji.

Ale problemem naszym jest to, że jak się dokładnie przyjrzymy, to prawie
wszystkie rozwiązania do końca XX wieku, i te strukturalne, i programowe nie
pasują do nowych czasów. Były dwa supermocarstwa, była równowaga sił. Dziś
jest jedno, nie wiadomo, jaka jest jego rola. Mamy ONZ, bardzo zasłużoną orga-
nizację, ale stworzoną na inne czasy, kiedy trzeba było pilnować, aby się dwa blo-
ki nie weszły w zwarcie. Do tej pory wszystko rozstrzygane było przez głosowa-
nia, ale jak to robić w dobie globalizacji? Gdy na przykład Chiny wejdą do świa-
towej gry? Przecież zawsze wszystkich, i Europę, i Stany Zjednoczone przegłosu-
ją. A jak zechcą, powiedzmy przyłączyć do siebie Polskę, to też to przegłosują. Ale
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mamy wybór – albo na spokojnie pomyślimy, co tu zrobić, jakie nowe zachowa-
nia demokratyczne znaleźć, albo weźmiemy się do roboty i w każdym domu bę-
dzie minimum dwadzieścioro dzieci. Wtedy mamy szanse na wygranie jakieś gło-
sowania. Ja głęboko wierzę, że to pokolenie, które pokojowo dokonało takich
zmian na świecie, stworzyło takie możliwości, że ono wykrzesze z siebie pomy-
sły, jak ma wyglądać globalizacja. 

Globalizacja nie może wyglądać tak, jak dzisiaj, kiedy mniej niż dziesięć procent
ludzkości ma w swoich kieszeniach majątek, a 90 procent nie ma nic. Przecież to
jest nie do utrzymania w globalizacji. Nie proponuję rewolucji, ale tylko zastanowie-
nie się nad nowym systemem gospodarczym, nad tym, jak potroić liczbę kapitali-
stów na świecie, bo inaczej nie przeżyjemy. Są jeszcze trudniejsze pytania. Jak
w globalizacji rozwiązać sprawy związkowe, polityczne, ekonomiczne? Europa nam
zaproponowała w konstytucji swojej, abyśmy nie kombinowali. Wszystko oprzeć
na wolności – wolności jednostki ludzkiej, wolności zgromadzeń, wolności gospo-
darczej, żadnych dotacji. Rynek wszystko ma regulować, nawet sprawy moralności
i Pana Boga do prywatnego użytku. Co za piękna koncepcja, tylko w starym stylu.
Dzisiaj potrzebne są wartości i dlatego jestem za drugą koncepcją – wychować czło-
wieka sumienia, człowieka wartości. Za dobre wynagradzać, a za złe karać do pią-
tego pokolenia czy do dziesiątego. To jest możliwe i to jest tanie i bezpieczne. Dla-
tego, moim zdaniem, jeśli chcemy żyć bezpiecznie, jeśli chcemy żyć w dobrobycie,
to najtaniej w czasach globalizacji postawić na człowieka sumienia. Razem zasta-
nówmy się, jak to zrobić i w tym kierunku zagospodarować te wielkie możliwości,
które nasze pokolenie otworzyło. Na drodze reform, na drodze rewolucyjnych re-
form, możecie spotkać Lecha Wałęsę, dopóki trumnę za nim nie zamkną.

Życzę dobrej dyskusji, w której poukładamy nasze myślenie. Nie wiem, czy ja
dobrze myślę, czy źle, ale jeśli z moich pomysłów na cokolwiek się państwu przy-
da, to będę się bardzo cieszył. A jeśli nie, to straciliście 30 minut słuchając mnie.
Życzę owocnych obrad. 

Bronisław Geremek:
Bardzo dziękuję panie prezydencie. O zabranie głosu bardzo proszę pana Alek-

sandra Kwaśniewskiego, prezydenta Rzeczypospolitej. 

Aleksander Kwaśniewski:
Szanowny panie prezydencie, panowie premierzy, ministrowie, ekscelencje,

profesorowie, panie i panowie!
Przede wszystkim chcę wyrazić radość, że będę za chwilę mógł powiedzieć mo-

że bardziej oficjalnie o Solidarności i o roli Solidarności w naszej współczesnej hi-
storii i ponieważ jest to wystąpienie urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej,
moje wystąpienie, będzie ono bardziej oficjalne aniżeli wypowiedź mojego po-
przednika, pana prezydenta Wałęsy. Zresztą chcę powiedzieć, że siedząc chwilę ra-
zem, pan prezydent Wałęsa zaproponował: „no to niedługo pan już będzie wolny,
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założymy więc związek zawodowy byłych prezydentów”. Z dwóch powodów jestem
za. Pierwszy powód – wiem, kto będzie przewodniczącym tego związku zawodowe-
go, a drugi powód, że zazdroszczę panu prezydentowi Wałęsie tej swobody ocen,
szczególnie gdy chodzi o niektórych naszych kolegów za granicą.

Ale pozwólcie, że wrócę do bardzo ważnego dla mnie i uroczystego wystąpienia.
Szanowni państwo! Być może nie ma ważniejszego słowa w dzisiejszym świe-

cie niż solidarność. Kto jest solidarny z innymi, ten nie jest sam. Kto jest solidar-
ny z innymi, ten nie czuje się bezradny. Kto jest solidarny z innymi, ten może
zmienić świat!

Przed 25. laty ludzie w Stoczni Gdańskiej byli solidarni. Z ich odwagi zrodził
się dziesięciomilionowy ruch, który zmienił bieg historii. Chcę dzisiaj tym wszyst-
kim odważnym ludziom podziękować. Uważam, że zasługujecie na wdzięczność
wszystkich Polaków. Także tych, których nie było wtedy w Solidarności. Którzy nie
rozumieli, że racja jest po Waszej stronie. Którzy nie chcieli, nie mogli lub nie po-
trafili wesprzeć Waszej sprawy. I nawet tych, którzy z Wami walczyli. Bo wszyscy,
wszyscy podkreślam, żyjemy w wolnej Polsce. A wolnej Polski, bez pana, panie pre-
zydencie, i bez bardzo wielu tu obecnych, by nie było!

Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pragnę złożyć słowa podziwu i sza-
cunku wielkiemu przywódcy Polskiego Sierpnia panu Lechowi Wałęsie. 25 lat te-
mu nie stałem z panem po jednej stronie, dzisiaj jednak nie mam wątpliwości, że
pana wizja Polski wiodła nas w dobrym kierunku. I że to dzięki pana odwadze mo-
żemy dziś wspólnie budować pomyślność Ojczyzny.

Dzisiejsza rocznica to dobra okazja do tego, aby przypomnieć o innych wybit-
nych postaciach polskiej Solidarności. O ludziach takich jak: Bogdan Borusewicz,
Zbigniew Bujak, Andrzej Celiński, Władysław Frasyniuk, Andrzej Gwiazda, Marian
Jurczyk, Bogdan Lis, Anna Walentynowicz. O doradcach, którzy mieli znaczący
wpływ na kształt sierpniowych postulatów i przebieg wolnościowego zrywu:
o Bohdanie Cywińskim, Bronisławie Geremku, Jacku Kuroniu, Tadeuszu Mazo-
wieckim, Adamie Michniku, Karolu Modzelewskim, Janie Olszewskim, Januszu
Onyszkiewiczu, Władysławie Siła-Nowickim, Andrzeju Wielowieyskim. Wybaczcie,
że nie wymieniam wszystkich. Byłoby to z resztą bardo trudne. Ale z ogromnym
szacunkiem potraktujmy każdy wysiłek, każde pragnienie dobra, jakie złożyło się
na wielkie dzieło NSZZ „Solidarność”. Podziękujmy im wszystkim! 

To nie był przypadek, że wielkie wołanie o wolność rozległo się właśnie w Pol-
sce. Z ogromnym szacunkiem myślimy o przedsierpniowych postaciach i organiza-
cjach, które miały odwagę już wcześniej upominać się o ludzką godność i obywa-
telskie prawa. Przypomnijmy społeczne wstrząsy roku 1956, 1968, 1970 i 1976.
Przywołajmy niezłomne wysiłki Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony
Praw Człowieka i Obywatela, Konfederacji Polski Niepodległej, Ruchu Młodej Pol-
ski, Wolnych Związków Zawodowych. Przejawy niezależności intelektualnej, „lata-
jące uniwersytety”, wydawnictwa drugiego obiegu. W sposób szczególny trzeba do-
cenić rolę Kościoła katolickiego w Polsce, który stwarzał oazy swobody, a przede
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wszystkim, o czym już była mowa, wpływ wielkiej historycznej postaci, jaką był
nasz rodak, Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II. Źródła ruchu Solidarności sięgają
roku 1979, gdy podczas pierwszej papieskiej pielgrzymki do ojczyzny Polacy „poli-
czyli się” i byli świadkami przejmującego apelu, aby odnowiło się oblicze tej ziemi.

Pamięć polskiego narodu przechowała też wielowiekowe tradycje demokracji,
parlamentaryzmu, wolności słowa i sumienia, tolerancji. Zapisane w niej były
wspomnienia licznych powstań i walk o niepodległość. Fenomen polskiej Solidar-
ności był na tym tle czymś, co jednocześnie jest niespodziewane i wyjątkowe, jak
też typowe dla narodowego ducha, wpisane w losy pokoleń. Polska w istocie zadzi-
wiła świat – ale przecież ci, co naprawdę znali Polaków, nie byli zaskoczeni.

Wiek XX przyniósł światu wiele cierpienia – wojny, totalitaryzmy, niszczące
ideologie. Wielu zaczęło wątpić w to, że zwykli ludzie mogą coś zmienić, że ich
działanie ma sens. I właśnie pod koniec wieku Solidarność przywróciła ludziom
wiarę w siebie. Wiarę w to, że połączone dłonie są silniejsze od murów, od granicz-
nych zasieków i milicyjnych kordonów. Dlatego Solidarność była jednym z najważ-
niejszych, najbardziej twórczych doświadczeń minionego wieku. Obudziła narody,
przemieniła ustroje, bo zmieniła ludzi. Tchnęła w nich nową energię.

Doświadczenie Solidarności jest wielką lekcją. Przede wszystkim o tym, że nie
ma w historii rzeczy niemożliwych; nie ma dziejowych wyroków, które zatrzaski-
wałyby naród w bezwyjściowej pułapce. Nadzieja zawsze – choćby i długą drogą
– prowadzi do wolności.

Jest to również lekcja o tym, że zgodny, zbiorowy wysiłek ma ogromną moc.
Ruch Solidarności pokazał, w jaki sposób przeprowadzać dziejowe przemiany bez
sięgania po przemoc, ale także, co chcę szczególnie dzisiaj podkreślić, bez dziele-
nia i wykluczania. Nie pytano, skąd kto przychodzi, byleby miał dobre intencje.
Dlatego Solidarność połączyła ludzi różnych profesji i biografii. Wszystkich, którzy
chcieli zmieniać Polskę na lepsze.

Dziedzictwo Solidarności polega na przesłaniu, by do budowania pomyślności
Polski wykorzystywać energię całego społeczeństwa. Wspólna Ojczyzna i wspól-
na przyszłość – to one właśnie pozostają naszym najważniejszym zadaniem, które
powinno łączyć ponad podziałami.

Jednym z symboli tej mądrej solidarności i chęci budowania wspólnej, solidar-
nej Polski był bez wątpienia nieżyjący już Jacek Kuroń. Człowiek, który choć tak
wiele wycierpiał, nigdy nie przestał kochać ludzi naprawdę, wierzyć w nich. Gdy
inni próbowali zawłaszczyć ideę solidarności, odgrodzić ją od świata zewnętrzne-
go, on po prostu starał się ją wprowadzać w życie. Chciał przyciągnąć do niej, za-
chęcić i przekonać jak najwięcej ludzi. Wiedział, że jeśli mamy szansę jako kraj, ja-
ko społeczeństwo, to wykorzystać ją możemy tylko działając razem. Jak w rodzinie,
jak w domu. Każdy umysł i każda para rąk może wnieść coś pożytecznego, dołożyć
cegiełkę do budowli, w której przychodzi i przyjdzie nam wspólnie mieszkać.

Taki obywatelski, patriotyczny – ale przede wszystkim ludzki i jednocześnie du-
chowy – wymiar solidarności podkreślał papież Jan Paweł II w swojej słynnej ho-
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milii na gdańskiej Zaspie. Nawiązując do słów św. Pawła „jedni drugich brzemio-
na noście”, mówił: „Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, skoro brzemię, to brze-
mię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni
– przeciw drugim (...). Nie może być walka silniejsza od solidarności”. Tak nauczał
Papież. A te słowa zostały przywołane w filmie, który upamiętniał Jego Postać
w dniu żałoby w polskim Sejmie. I te słowa zabrzmiały wyjątkowo mocno, wyjąt-
kowo przekonywająco i wyjątkowo aktualnie. Nie jeden przeciw drugiemu, nie jed-
ni przeciw drugim. Nie może być walka silniejsza od solidarności. 

Sądzę, że dzisiaj w czasie gorących kampanii politycznych, przecież natural-
nych dla demokratycznego ładu, trzeba ten apel wziąć sobie raz jeszcze do serca.

Niech lekcja, płynąca z doświadczeń ruchu Solidarności i lekcja międzyludz-
kiej solidarności będą dla nas pouczeniem. Starajmy się, by – tak jak wtedy
– na wielkie, dziejowe wyzwania odpowiadać w sposób pozytywny; aby nie napa-
dać, nie kreować nowych i odtwarzać starych podziałów, nie piętnować i nie wy-
kluczać. Oczywiście demokracja jest sztuką rywalizacji odmiennych koncepcji.
Oczywiście demokracja zakłada konkurencję, ale nie pozwólmy, by to, co dzieli,
przerosło to, co nas, Polaków łączy.

Jestem także przekonany, że Solidarność to lekcja dla jednoczącej się Europy.
Dopóki motorem integracji było wspólne budowanie, solidarność krajów bogat-
szych wobec uboższych, wchodzących dopiero do wspólnotowego grona – tak dłu-
go projekt europejski święcił sukcesy. Gdy do głosu dochodzą narodowe egoizmy,
gdy pierwszeństwo uzyskują partykularne interesy – mamy sytuację kryzysową. Eu-
ropa musi zrozumieć tę lekcję. Europa może i powinna skutecznie stawi czoła
współczesnym wyzwaniom. Europa potrzebuje solidarności. I tej historycznej z du-
żej litery, i tej solidarności codziennej, solidarności, która buduje dobrą przyszłość
kontynentu i świata. 

Drogę, jaką przebyliśmy poprzez szesnaście miesięcy Solidarności, poprzez dra-
matyczne doświadczenie stanu wojennego – który, jak podkreślałem wcześniej, był
złem – poprzez jakże cenne porozumienie Okrągłego Stołu aż po odzyskanie wolno-
ści i triumf demokracji – słusznie nazywa się „najdłuższą polską insurekcją”. Tak od-
rodziło się społeczeństwo obywatelskie. Społeczeństwo imponująco rozważne i od-
powiedzialne. Odważne, ale rozumiejące realia. Czuwające, by radykalizm działań
nie pogrzebał wykluwających się marzeń. Stworzyliśmy rewolucję, która sama się
ograniczała. Powstał ruch, który skutecznie burzył autorytarny system, ale bez ucie-
kania się do przemocy. To było nowe – jakże owocne – doświadczenie, przełamujące
fatum polskich losów. Uzyskaliśmy niezwykłą szansę, bowiem w ciągu tego okresu,
szczególnie Solidarności Sierpnia 1980 roku, zaczął się zmieniać stereotyp o Polsce
i Polakach. Udowadnialiśmy każdego miesiąca i każdego roku, że warci jesteśmy in-
nej oceny. Wierzę, że państwa obecność, tak licznych znakomitych postaci ze świata
jest również potwierdzeniem tego, że zmienia się obraz Polski i Polaków. Cenne są
słowa Adama Michnika, które zapisał parę dni temu: „oto Polska postrzegana zwykle
jako kraj butnych kawalerzystów szarżujących na czołgi, a poza tym kraj pijaków
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i obskurantów, antysemitów i kołtunów, stała się krajem ważnym, pilnie obserwowa-
nym i szanowanym. Podziwiano nie tylko naszą odwagę, ale i rozwagę. Nie tylko pa-
triotyzm i honor Polaków, ale też ich umiar i zmysł realizmu”.

To wspaniale, że potrafiliśmy nie tylko dokonać zmiany wizerunku, ale dać
podstawę dla takiej zmiany. Tym orężem była społeczna i patriotyczna solidarność.
Tym orężem było działanie razem. Niepozwolenie, aby rozdzielić się, aby do głosu
dochodziły indywidualne czy partykularne interesy. Żeby jedni rozgrywali sprawy
przeciw drugim. Działać i rozmawiać jak Polak z Polakiem. Ta zasada pozwoliła
wejść nam na drogę dialogu – i poprzez porozumienia – otworzyć szansę na wolne
wybory, suwerenność, na ustrojową transformację. 

Tym wszystkim wydarzeniom, tym wszystkim sukcesom, a chcę to słowo mocno
podkreślić – sukcesom – bo mówimy o nich za rzadko, bo nawet wstydzimy się jak-
by tego słowa, jesteśmy zażenowani, że tak wiele nam się udało – co było niemożli-
we, co było niewyobrażalne, co lokowało się w sferze marzeń, stało się faktem. Suk-
cesom tym patronuje Sierpień roku 1980. Jesteśmy bezpieczni, jesteśmy w NATO,
jesteśmy w otoczeniu naszych sąsiadów, którzy również są członkami tego Sojuszu.
Po raz pierwszy od tysiąca lat jesteśmy w jednym sojuszu politycznym i militarnym
z naszym wielkim niemieckim sąsiadem. Uzyskaliśmy wielką szansę cywilizacyjną
w postaci naszej obecności w UE. Jesteśmy w otoczeniu sąsiadów, państw i naro-
dów, które nie bez wielkiej własnej ofiary, ale także, podążając drogą Sierpnia 80
roku i drogą Solidarności, idą ku demokracji, poszanowaniu praw człowieka – my-
ślę o „pomarańczowej rewolucji” na Ukrainie, o wielkich wysiłkach Ukrainy, krajów
bałtyckich, tych wszystkich w Europie Środkowej i Wschodniej, i na Bałkanach, któ-
rzy budują tę solidarność już XXI wieku. Jesteśmy krajem demokratycznym, krajem
rynku, krajem, który stwarza wielkie szanse młodym ludziom, z których ponad dwa
miliony studiuje na wyższych uczelniach, podejmuje naukę na zagranicznych uni-
wersytetach i rozsławia nasze imię, bo to wybitni młodzi ludzie, wybitni studenci.

Polska ostatnich 16. lat mimo wszystkich słabości, mimo wszystkich trudności,
mimo sporów, które toczymy, mimo wielu ocen bardzo niesprawiedliwych, które są
formułowane, jest krajem sukcesu. Krajem, który może chwalić się wobec innych
sukcesem, zrodzonym w trudnym Sierpniu roku 1980. Pamiętajmy o tym. Właśnie
dzisiaj po 25. latach. Pamiętajmy, że nie ma wolności bez solidarności. Ale pamię-
tajmy również, że nie ma solidarności bez zaufania i bez wzajemnego szacunku. 

Jeżeli kończąc swoją dziesięcioletnią prezydenturę, chcę czegoś Polakom ży-
czyć na kolejne lata, to właśnie wolności, solidarności i dużo więcej wzajemnego
szacunku.

Bronisław Geremek:
Bardzo dziękuję panu prezydentowi Rzeczypospolitej, panu Aleksandrowi

Kwaśniewskiemu za wygłoszone przemówienie.
Panowie prezydenci, panie marszałku, panowie premierzy, eminencjo, eksce-

lencje, szanowni państwo, proszę mi pozwolić, gdy patrzę na tę znakomitą salę,
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gdy widzę przyjaciół, z którymi tyle wspomnień z tego ćwierćwiecza jest związa-
nych, powiedzieć także kilka słów.

Obchody rocznicy Porozumień Sierpniowych i narodzin Solidarności są przede
wszystkim aktem pamięci o polskiej drodze do wolności, o tych, którzy oddali ży-
cie w walce przeciwko systemowi totalitarnemu, o polskich robotnikach, którzy
mieli odwagę domagać się swoich praw i praw swojego kraju, o milionach ludzi
z wszystkich środowisk społecznych, którzy z Solidarności uczynili potężny ruch
społeczny zdolny przeciwstawić się komunizmowi i pojałtańskiemu porządkowi
Europy. Przypomnieć trzeba też tych wszystkich ludzi w Europie i świecie, którzy
przyjęli polski Sierpień 1980 z radością i nadzieją, a potem udzielili poparcia no-
wemu ruchowi i społeczeństwu polskiemu w ciągu 500 dni wolnego działania So-
lidarności i w latach podziemnego istnienia. Są te obchody również czasem wspo-
mnienia o początku, kiedy to marzenie o wolności i sprawiedliwości szło w parze
z poczuciem odpowiedzialności, serce i rozum określały pospołu działania ludzi,
a zło komunizmu jakby wyzwalało jego przeciwieństwo. Czesław Miłosz mówił, że
Polska Solidarności zdawała się potwierdzać, iż najpiękniejsze kwiaty zakwitają
niekiedy na krawędzi przepaści. Dziś wokół Lecha Wałęsy spotykają się ci, którzy
ten ruch tworzyli, i ci, którzy pisali o tym ruchu, informowali o nim świat, spisy-
wali na gorąco jego dzieje, analizowali jego sukcesy i porażki. Nie chodzi jednak
tylko o to, aby z zachwytem lub z goryczą – albo z jednym i drugim – wspominać
przeszłość, ale przede wszystkim, aby postawić pytanie o miejsce fenomenu Soli-
darności w historii Polski i Europy. Oznacza to rozpatrzenie źródeł i historycznych
osobliwości polskiego ruchu, jego odniesienia do helsińskiego paradygmatu praw
człowieka, jego postrzegania i wpływu w innych krajach bloku wschodniego
i wreszcie wpisania go w europejską pamięć zbiorową. W takiej perspektywie po-
wstaje szansa wydobycia Solidarności z zapomnienia w naszym własnym kraju,
a może także dostrzeżenia jej emblematycznej roli w wyobraźni europejskiej czy
też wśród legend założycielskich jednoczącej się Europy.

Podział Europy po II wojnie światowej wytworzył się wedle przebiegu operacji
wojennych: gdzie dotarła Armia Czerwona, tam wyznaczone zostały granice impe-
rium sowieckiego i komunistycznego systemu władzy. Konferencje międzynarodo-
we to potwierdziły. System władzy został narzucony wbrew woli narodów, ale w je-
go funkcjonowanie wpisana była bierność obywateli jako wymóg minimalny. Wiel-
kie rewolty w miastach owej „drugiej Europy” wstrząsały tym porządkiem z rosną-
cą częstotliwością. Dotyczyło to zwłaszcza Polski. Obok rewolty w Berlinie
Wschodnim, powstania w Budapeszcie i Praskiej Wiosny, to właśnie Polska wytwo-
rzyła dramatyczną kadencję zrywów oporu: Poznań w 1956, Warszawa w 1968,
Szczecin w 1970, Radom i Ursus w 1976 r. były wyrazem gniewu społecznego
i rozpaczy, ale także świadectwem, że pod powłoką bierności krył się fundamental-
ny rozziew między rządzącymi a rządzonymi. Pozostawało jednak poczucie bezna-
dziejności wobec potęgi imperium sowieckiego, które nie wahało się podjąć zbroj-
ną interwencję na Węgrzech czy Czechosłowacji, a w formule „doktryny Breżnie-
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wa” zawieszało tę groźbę nad Polską. Każda z polskich rewolt społecznych wytwa-
rzała moment liberalizacji, ale też bilans każdej z nich był porażką aspiracji naro-
dowych i społecznych. Utrwalało się też poczucie, że Zachód jeśli nawet nie jest
obojętny wobec tych zrywów wolności, to ich nie wspiera, bo uważa je za skazane
na niepowodzenie. Strategia zimnej wojny, zmierzająca do erozji potencjału ZSRR
w konfrontacji gospodarczej, technologicznej i także – jeżeli wolno użyć skrótowej
formuły – moralnej z Zachodem, w małej mierze generowała nadzieję w społeczeń-
stwach krajów zniewolonych. Dopiero helsiński Akt Końcowy z 1975 r., chociaż był
przedmiotem kontrowersji w środowiskach dysydenckich, wytwarzał w opinii pu-
blicznej przekonanie, że pod presją Zachodu będzie następowała w krajach bloku
wschodniego ewolucja w kierunku fundamentalnych standardów europejskich.
W zachodnich kręgach politycznych i środowiskach opiniotwórczych raczej jednak
nie brano pod uwagę, że środowiska opozycyjne mogą mieć jakiś realny wpływ
na politykę i na przebieg zimnej wojny, której strategiczne założenia nie obejmo-
wały takich pojęć, jak ruch społeczny czy społeczeństwo obywatelskie.

Wydarzenia lata 1980 r. w Polsce w długiej serii wybuchów gniewu społeczne-
go wytworzyły nową jakość. Rozproszona fala protestów strajkowych w różnych
miejscach kraju była odpowiedzią na wprowadzone 1 lipca podwyżki cen. Zwłasz-
cza lipcowy strajk w Lublinie, chociaż był krótkotrwały, to jednak wykazał wysoki
stopień determinacji robotników i konieczność negocjowania – po raz pierwszy
w dziejach systemu komunistycznego – jakiegoś rozwiązania, które pozwoliłoby
wygasić rewoltę. Strajk w Stoczni Gdańskiej od samego początku różnił się od in-
nych tym, że był planowo zorganizowany przez gdańskich działaczy opozycji de-
mokratycznej. Niezależnie od bezpośredniego podjęcia konfliktowych spraw pra-
cowniczych Stoczni Gdańskiej był on rezultatem aktywizacji politycznej coraz szer-
szych kręgów społeczeństwa polskiego. Po kilku dniach strajku i odrzuceniu pro-
pozycji dyrekcji stoczni z 16 sierpnia strajk się rozszerzył. Sławne wezwanie Jacka
Kuronia, aby zamiast palić komitety partyjne, tworzyć własne komitety, zostało
wcielone w życie. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy reprezentujący po-
nad 150 przedsiębiorstw Wybrzeża, wyłoniła się grupa kierująca solidarną akcją,
pojawił się charyzmatyczny przywódca ruchu, Lech Wałęsa. Sformułowana 18
sierpnia lista 21 postulatów została przedstawiona władzom politycznym, a także
publicznie ogłoszona w formie tablic przywieszonych na bramie stoczni – sławne
„tablice gdańskie” wpisane potem przez UNESCO na listę „Pamięci świata”. Pro-
gram wyrażony w liście 21 postulatów rozpoczyna się od niezwykłego żądania: po-
wołując się na konwencję 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy robotnicy doma-
gają się wolnych związków zawodowych, które byłyby niezależne od partii. Na li-
ście znajdują się także żądania prawa do strajku, wolności słowa, uwolnienia więź-
niów politycznych, zaprzestania represji, respektowania doboru kadr kierowni-
czych w gospodarce wedle kryterium kompetencji, a nie przynależności partyjnej,
a więc żądania par excellence polityczne. Taki też charakter miały postulaty doty-
czące reform gospodarczych czy też likwidacji przywilejów socjalnych milicji, służ-
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by bezpieczeństwa oraz aparatu partyjnego. Postulaty materialne tym razem nie
zajmowały czołowego miejsca.

Program gdańskich robotników miał zatem niespotykany do tej pory wymiar
polityczny. Stawiał fundamentalne problemy ustrojowe, bo już pierwszy postulat
stworzenia wolnych związków zawodowych był w sprzeczności z zasadą kierowni-
czej roli partii komunistycznej i z oficjalnym dyskursem politycznym, traktującym
związki zawodowe jako „transmisję” woli rządzącej partii. Od samego początku
stanął zatem problem władzy, chociaż był przesłonięty zasłoną milczenia lub nie-
domówień. Rządzący krajem myśleli nieustannie o tym, jak utrzymać władzę, pod-
czas gdy rządzeni zmierzali, jeżeli nie do rozbicia monopolu władzy, to przynaj-
mniej do jego osłabienia. Władysławowi Gomułce przypisywano słowa, że tak jak
szlachta polska doprowadziła do upadku państwo szlacheckie, tak klasa robotnicza
doprowadzi do upadku państwo robotnicze. W języku i w sformułowaniu tej wypo-
wiedzi można znaleźć odbicie stanu „fałszywej świadomości” aparatu rządzącego.

Przebieg negocjacji między MKS a delegacją rządową przechodził przez dra-
matyczne momenty spięć właśnie w kwestiach o charakterze ustrojowym. Dotyczy-
ło to zwłaszcza sprawy powstania wolnych związków zawodowych, a więc akcep-
tacji przez władze PRL zasady pluralizmu w dziedzinie syndykalnej z jednej stro-
ny, oraz – ze strony robotników – deklaracji, uznającej zasadę kierowniczej roli
partii komunistycznej. Fakt, że doszło do porozumienia, nie wynikał z tego, że jed-
na i druga strona uznały możliwość kompromisu w problemach ustrojowych.
Przyjmowano kompromis we wszystkich innych sprawach, ale w tej nastąpił raczej
pewien chwilowy kamuflaż rozbieżności zdań. Obie strony liczyły na to, że w ra-
mach wynegocjowanych formuł zdołają zrealizować własne cele czy aspiracje.
Podpisanie Porozumienia Gdańskiego było jednak wydarzeniem niezwykłym. Już
sam fakt negocjowania problemów politycznych i socjalnych między władzą
a MKS jako społecznym ciałem przedstawicielskim był czymś podważającym fun-
damentalne zasady systemu totalitarnego. Mogło to jednak być traktowane jako za-
bieg socjotechniczny, zastosowany przez władze dla rozładowania napięć i uśmie-
rzenia ducha rewolty. Zawarcie porozumienia na oczach opinii publicznej kraju
i świata – przekazane przez telewizje i radio – było faktem rewelacyjnym, bo wyra-
żającym nowy stan całego układu politycznego. Rozwiązywało ono ostry konflikt
społeczny bez użycia przemocy, na zasadzie bezpośredniego kontraktu społeczne-
go między rządzącymi a rządzonymi, bez zastosowania procedur demokratycz-
nych. Mogło też być traktowane jako możliwość ewolucyjnego wyjścia z komuni-
zmu – wprowadzenie 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego przeciwko Solidar-
ności temu zaprzeczyło, ale w 1989 r., po ponad siedmiu straconych latach, taki
scenariusz się zrealizował. W każdym wypadku Porozumienie Gdańskie ujawniło
wyczerpanie systemu komunistycznego, a także fakt, że „siła bezsilnych” może być
wystarczająca dla odzyskania wolności.

W niedzielne popołudnie 31 sierpnia 1980, po podpisaniu porozumienia w sa-
li BHP, Lech Wałęsa mówił: „Uzyskaliśmy wszystko, co w obecnej sytuacji moż-
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na było uzyskać. Resztę też uzyskamy, bo mamy rzecz najważniejszą: nasze nieza-
leżne, samorządne związki zawodowe”. I tak się stało rzeczywiście. 

Zasadnym jest pytanie, czy fakt, że wydarzenia te miały miejsce właśnie w Pol-
sce, można uznać za przypadek albo też szczególny zbieg okoliczności, czy też na-
leży traktować jako wynik szczególnych rysów rzeczywistości polskiej? Seria re-
wolt społecznych w 1956, 1968, 1970, 1976 i wreszcie w 1980 r. jest imponująca.
Dlaczego właśnie w Polsce?

Przede wszystkim należy wskazać na dwa szczególne rysy, które odróżniały
Polskę od innych krajów bloku wschodniego. Pierwszym z nich było utrzymanie
prywatnej własności ziemi i indywidualnego rolnictwa. Przymusowa kolektywiza-
cja, która była udziałem wszystkich krajów zależnych od Związku Radzieckiego,
w Polsce została po październiku 1956 r. zatrzymana i w przeważającej mierze
anulowana. Drugi rys szczególny to siła Kościoła katolickiego. Próby uzależnienia
Kościoła od władz okazały się na polskim gruncie mało skuteczne, a polityka fron-
talnej konfrontacji, której wyrazem było uwięzienie prymasa Stefana Wyszyńskie-
go, okazała się na dłuższą metę nieskuteczna. Była to nie tylko siła Kościoła hierar-
chicznego i jego struktur instytucjonalnych, która legła u podstaw szczególnej po-
stawy władz wobec Kościoła, ale także głęboki związek społeczeństwa polskiego
z wiarą. W europejskim doświadczeniu relacji między władzą a Kościołem w epo-
ce nowożytnej wypadek polski był odmienny przez to, że Kościół uformował się
w czasach braku państwa narodowego jako siła oporu wobec obcych i solidarno-
ści we własnych więziach narodowych. W Polsce brak było tradycji sojuszu między
„ołtarzem i tronem”, a w warunkach systemu komunistycznego w sposób natural-
ny Kościół był nie tylko moralną podporą w oporze wobec ideologii i władzy na-
rzuconej krajowi, ale także miejscem wolności w zniewolonym kraju. W wypadku
rewolty 1980 r. trudno przecenić znaczenie wyboru Karola Wojtyły, a następnie
pierwszego przyjazdu Jana Pawła II do kraju, kiedy to Polacy w kościołach i na pla-
cach publicznych słuchali głosu nadziei i pochwały godności człowieka.

W systemie bloku wschodniego Polska była zapewne najsłabszym ogniwem i to
również wyrażało te osobliwości polskiej sytuacji i wyznaczało Polsce rolę inicja-
torską w buntach społecznych. Rozprzestrzeniały się one zmiennymi falami w ca-
łym kraju, ale zwłaszcza w wielkich skupiskach robotniczych. Jeżeli zastanawiać
się nad tym, dlaczego Sierpień 1980 miał miejsce właśnie na Wybrzeżu, to nie na-
leży tu stosować zasady „najsłabszego ogniwa”. Argumenty są raczej pozytywnej
natury. To właśnie wielkie zakłady Wybrzeża, obok śląskich kopalń i hut, były czo-
łowymi skupiskami wielkoprzemysłowych środowisk robotniczych. Miało to zna-
czenie symboliczne, bo w oficjalnej propagandzie właśnie stoczniowców, górników
i hutników traktowano jako najbardziej prestiżową i awangardową grupę. Badania
socjologiczne z końca lat siedemdziesiątych ukazały obraz społeczeństwa rozdrob-
nionego, bez pośrednich więzi grupowych: z jednej strony, na samym dole, poczu-
cie więzi małej rodziny, z drugiej zaś, na szczycie poczucie więzi narodowej i reli-
gijnej. W tej sytuacji braku poczucia więzi zawodowych czy lokalnych wyjątek sta-
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nowiły właśnie te grupy robotników wielkoprzemysłowych o nieco wyższym pozio-
mie kwalifikacji i edukacji, a także wyższym od średniej standardzie materialnym,
które miały świadomość interesów zbiorowych i interesu państwa. To poczucie
godności i odpowiedzialności za sprawy publiczne też miało pewny wpływ na to,
że wydarzenia sierpniowe miały miejsce na Wybrzeżu. Wreszcie, to właśnie tam,
na Wybrzeżu, było stosunkowo liczne grono odważnych działaczy, którzy kolporta-
żem podziemnych publikacji oraz strukturą organizacyjną byli w stanie zapewnić
koordynację działań dla przygotowania strajku. Dzięki nim także wytworzyła się
pewna sieć komunikowania z innymi miastami, która – wespół z szeroką między-
narodową informacją o wydarzeniach gdańskich – nadała im wymiar ogólnokrajo-
wy. Gdańsk mógł mówić w imieniu całego kraju, a groźba strajku powszechnego
w miarę trwania strajku gdańskiego stawała się coraz bardziej realna.

Rozmiar społeczny i polityczny ruchu sierpniowego sprawiał, że w jego anali-
zach, zarówno zagranicznych, jak i polskich, definiowano go jako rewolucję. Timo-
thy Garton Ash pisał o „polskiej rewolucji”, Jadwiga Staniszkis o „samoogranicza-
jącej się rewolucji”, Jacek Kuroń mówił o „ewolucyjnej rewolucji”, Krzysztof Po-
mian wskazywał na miejsce „rozbudzenia narodowego” w tej „obywatelskiej rewo-
lucji”, Norman Davies podkreślał rolę wymiaru moralnego w polskim ruchu. Spo-
ry definicyjne wynikały z tego, że trudno jest polskie doświadczenie Sierpnia 1980
jednoznacznie określić w kategoriach dotychczasowych doświadczeń historycz-
nych Europy. Uczestnicy tych wydarzeń nie mieli świadomości rewolucyjnej, za-
pewne nie określiliby siebie samych jako rewolucjonistów, podobnie jak nie akcep-
towali oskarżeń oficjalnej propagandy, że są kontrrewolucjonistami. I jakaż to re-
wolucja, skoro nie było w jej toku ofiar, aktów zemsty, gilotyn ani wieszania na la-
tarniach! Była jednak wola wolności, przeciwstawiona systemowi totalitarnemu.
Była wola rozpoczęcia czegoś nowego, co przecież Hannah Arendt uważała za sens
rewolucji, było przywrócenie prawa do wolności i zamiana poddanego na obywa-
tela. Była to rewolucja antytotalitarna, przeciwko której 13 grudnia 1981 wysłano
czołgi. Przypominają się słowa Norwida: „Ogromne wojska, bitne generały, / Poli-
cje – tajne, widne i dwu-płciowe / Przeciwko komuż tak się pojednały? / Przeciwko
kilku myślom… co nie nowe!”.

Rewolucja antytotalitarna znamionuje się tym, że – w odróżnieniu od innych
rewolucji – mając poczucie własnej słabości i siły swojego przeciwnika w domenie
przemocy, nie występuje o przejęcie władzy, ale upomina się o podmiotowe prawa
obywatela i o demokrację. Występuje w imię wolności i praw człowieka, odrzuca-
jąc użycie przemocy. Odwołuje się do masowego ruchu obywatelskiego i powodu-
je ekstremalną zmianę ustrojową, unikając użycia ekstremalnych środków. Taki
właśnie był przebieg wydarzeń w Polsce od Sierpnia 1980 po Okrągły Stół i wybo-
ry w 1989 r., taki charakter nosiła „aksamitna rewolucja” w Czechosłowacji i poli-
tyczny przewrót na Węgrzech. Do takiego modelu odwołała się potem „rewolucja
różana” w Gruzji i „rewolucja pomarańczowa” na Ukrainie. W krajach bloku
wschodniego, w których takiego zrywu ludowego nie było, a zmiany polityczne nie
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nosiły charakteru antytotalitarnego, wytwarzały się układy hybrydalne, w których
respektowane były procedury demokratyczne i własność prywatna, ale nie nastę-
powała zmiana poddanego w obywatela, nie zakorzeniało się państwo prawa. Wol-
ność nosiła nadal charakter okrojony: szata Dejaniry komunizmu, o której pisał
amerykański historyk Martin Malia, nadal zatruwa życie tych krajów.

Rewolucja antytotalitarna ma też swoją strukturę ideową. W zrywach społecz-
nych i w ruchach masowych czynnik spontaniczności góruje nad programem.
Uprawnione jednak jest odczytanie w wydarzeniach sierpniowych, a potem w ru-
chu Solidarność pewnych założeń ideowych. Pierwsze miejsce zajmuje idea soli-
darności. Pojawiła się ona w toku wydarzeń gdańskich, gdy strajk stoczniowców
zamienił się w strajk solidarnościowy, gdy biuletyn stoczniowy ukazał się pod na-
zwą „Solidarność” i wreszcie, gdy nowopowstały związek zawodowy określił się ja-
ko niezależny i samorządny oraz przybrał nazwę Solidarność. Poza warstwą przy-
padkową trzeba dostrzec proste przesłanie tej nazwy, przeciwstawione ideologii
walki klas i wszechmocy państwa. Trafne są słowa Zbigniewa Brzezińskiego, że na-
zwa Solidarność „ogłasza narodziny wspólnej świadomości i wspólnej ufności,
przymierza różnych warstw i grup społecznych”. Idea solidarności wyrażała także
przekonanie o znaczeniu i sile więzi narodowej i religijnej. Towarzyszyło jej odwo-
łanie do przeszłości, którego wyrazem było żądanie upamiętnienia ofiar Grud-
nia 1970, wysuwane od samego początku strajku w stoczni, oraz obchody rocznic
narodowych, organizowane przez Solidarność. Z drugiej strony mocne było w tej
idei przekonanie, że właśnie jedność społeczeństwa wokół pozytywnych projektów
i programów tworzy możliwość skutecznego działania dla przywrócenia „zbioro-
wego sensu” w gospodarce i życiu publicznym.

Drugim elementem tej struktury ideowej był szczególny sposób pojmowania
praw i interesów robotniczych. Powiedziano kiedyś, że Solidarność była ostatnią
rewolucją proletariacką w europejskich dziejach. Należałoby jednak wówczas do-
dać, że był to szczególny „proletariat”: miał on swoją ojczyznę i poczucie patrio-
tyczne wbrew temu, co głosił Manifest komunistyczny, miał poczucie odpowie-
dzialności za całą zbiorowość, formułował swoje żądania w kategoriach funkcjo-
nalności systemu i jego reformowania, a nie tylko roszczeń materialnych, nie wy-
stępował przeciwko wrogowi klasowemu, lecz tworzył porozumienie z innymi
grupami społecznymi. Zarówno gdańskie 21 punktów, jak też działalność Solidar-
ności w czasie 500 dni legalnego istnienia wykraczały poza ramy związku zawo-
dowego, ale mieściły się dobrze w tradycji wystąpień robotniczych XIX i XX w.
„o chleb i wolność”. Występując o utworzenie wolnych związków zawodowych,
o prawo do strajku czy też z roszczeniami zawodowymi odwoływano się do raty-
fikowanych przez PRL konwencji, ale występując o prawa robotnicze traktowano
je jako prawa człowieka. Naturalne przeto było w takim kontekście żądanie wol-
ności słowa, swobodnego obiegu informacji czy też zwolnienia więźniów politycz-
nych. Odniesienie do praw człowieka tworzyło naturalną podstawę do łączenia
spraw politycznych i socjalnych.
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Wejście polityki do sposobu funkcjonowania Solidarności zachowało w sobie pe-
wien element „antypolityki” Gyorgi Konrada i Václava Havla. Samoograniczający się
charakter tego wyzwoleńczego ruchu znalazł wyraz w utopii społeczeństwa obywa-
telskiego, przeciwstawionego państwu: pierwsze miało być przestrzenią wolności,
gdy to drugie było królestwem przemocy. Uchwalony we wrześniu 1981 r. przez
zjazd Solidarności program Rzeczpospolitej Samorządnej to wirtualne rozdzielenie
społeczeństwa od państwa – pierwsze miało się „rządzić samo”, a drugie miało za-
gwarantowaną kontynuację monopolu władzy, ale jego granice miały być wyznaczo-
ne przez wolności osobiste określone w Akcie Końcowym z Helsinek. Stwarzało to
przestrzeń dla negocjacji między obu stronami i jeżeli Solidarność 1980 r. uznać
za rewolucję, to przyznać jej trzeba, że była to pierwsza rewolucja dokonana przez
negocjacje. Trzecim rysem tej struktury ideowej było zatem wykluczenie frontalnej
konfrontacji dwóch przeciwstawnych sobie stron. Solidarność była dzięki temu naj-
potężniejszym w dziejach Europy ruchem zmiany bez użycia przemocy.

Takim był ten ruch. Zewnętrznemu obserwatorowi zdawać się on mógł ma-
rzeniem, skazanym na nieskuteczność. Stał się skutecznym sposobem wyjścia
z komunizmu. Komunizm przegrał konfrontację ekonomiczną i polityczną z wol-
nym światem Zachodu, ale mógł jeszcze przez dziesięciolecia trwać na zasadzie
inercji podzielonego świata zimnej wojny. Doświadczenie polskiego zrywu wol-
ności, odwaga i determinacja społeczeństw Europy środkowowschodniej sprawi-
ły, że w roku 1989 system komunistyczny się rozpadł, że upadł mur berliński
i zjednoczyły się Niemcy, że zniknął podział na Europę wolną i Europę zniewo-
loną, dzięki czemu w 2004 r. mogła się zjednoczyć Europa. Dlatego właśnie w eu-
ropejskiej świadomości i w zbiorowej pamięci Europy powinno być miejsce dla
Sierpnia 1980 i dla Solidarności. Powstały wówczas wzorzec rewolucji antytota-
litarnej zachowuje nadal siłę przykładu.

Panie prezydencie, pora, żebyśmy kontynuowali obrady... Bardzo proszę, pan
Eugeniusz Smolar, dyrektor programowy konferencji.

Eugeniusz Smolar:
Dzień dobry państwu, witajcie przyjaciele, którzyście tutaj zjechali. Jest was

– przyjaciół Solidarności z całego świata – tylu z nami na tej sali, że trudno wyli-
czyć. Niektórzy z was zajmują odpowiedzialne stanowiska w swoich krajach, jak
wicepremier wolnej Ukrainy Oleg Rybaczuk, ale wykroiliście czas, by przyjechać,
inni przybyli za własne pieniądze, żeby po prostu być z nami, bo to są dni, w któ-
rych trzeba być w Polsce, trzeba być w Gdańsku, trzeba być w Warszawie na tej
konferencji. Dziękujemy wam wszystkim za to. 

Konferencja została zorganizowana przez Fundację Centrum Solidarności
oraz Instytut Lecha Wałęsy i proszę o zabranie głosu pana Bogdana Lisa, jednego
z liderów strajku w Stoczni Gdańskiej, prezesa zarządu Fundacji Centrum Solidar-
ności. Bogdanie, proszę.
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Bogdan Lis:
Witam serdecznie. Jestem niezmiernie wzruszony, że od wielu, wielu lat, wła-

śnie w 25. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, udało nam się zgroma-
dzić w jednym miejscu tak wielu wypróbowanych przyjaciół Solidarności, prak-
tycznie z całego świata, a także wielu działaczy Solidarności i tej pierwszej Solidar-
ności, którzy przez ostatni okres stracili ze sobą kontakt i którzy dzisiaj mogą
po raz pierwszy od tylu lat podać sobie rękę i odświeżyć te znajomości.

Szanowni państwo, zanim przekażę kolejne informacje, prosiłbym służby tech-
niczne o odtworzenie nagrania, fragmentu nagrania z drugiej tury I Krajowego
Zjazdu NSZZ „Solidarność” z 1981 roku [prowadzący obrady zjazdu Solidarności
dziękuje panu Andrzejowi Piwno za pomoc w tłumaczeniu listu z Rumunii, następ-
nie odczytuje tekst: „Pierwszy Kongres Solidarności w Gdańsku. Życzymy pełnego
sukcesu zjazdowi wolnych polskich związków zawodowych. Dziękujemy za Posła-
nie do ludzi pracy wszystkich krajów socjalistycznych. Posłanie to sprawiło nam
radość i wzmacnia naszą przyjaźń. Jesteśmy waszymi zwolennikami. Dziękujemy
raz jeszcze za Posłanie. Podpisał pan Julius Filip, Kluż, Rumunia”.]

Szanowni państwo, teraz powiem krótko dalszą historię tego listu i tego czło-
wieka. Otóż Julius Filip 13 grudnia, po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego
został aresztowany, dostał osiem lat więzienia za ten list, przesiedział sześć i pół
roku, 540 dni w małej betonowej celi z łańcuchami na nogach. Niedawno został
oznaczony polskim Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Ten Rumun, Julius
Filip, jest dzisiaj z nami, na tej konferencji. Julius pokaż się!

Ta konferencja jest właśnie między innymi dla takich ludzi, jak on. Dla ludzi So-
lidarności, praktycznie z całego świata. Myślę, że państwo będziecie mieli kilka dni
na to, żeby zastanowić się nad tym, czy warto było siedzieć 6,5 roku w więzieniu
w Rumunii, w Czechosłowacji, w Niemczech, w Polsce za to, by dzisiaj być wolnym.

Życzę państwu owocnych obrad, życzę, aby konferencja zakończyła się sukce-
sem. Dziękuję bardzo.

Eugeniusz Smolar:
Rozpoczynamy konferencję pierwszym panelem, który poprowadzi Jan Krzysz-

tof Bielecki, były działacz Solidarności i premier rządu polskiego. Krzysztofie,
Twoja sesja.
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SESJA I
Akt Końcowy z Helsinek a polityka praw człowieka

Przewodniczy: Jan Krzysztof Bielecki, b. działacz Solidarności, b. premier rządu RP;
Uczestnicy: Zbigniew Brzeziński, b. doradca ds. bezpieczeństwa narodowego za
czasów prezydenta Cartera (1977-1981);

Timothy Garton Ash, autor jednej z pierwszych książek o Solidarności;
Jean-Bernard Raimond, ambasador Francji w Polsce (1982-1985), minister

spraw zagranicznych Francji (1986-1988);
Siergiej Kowaliow, obrońca praw człowieka w Rosji.

Jan Krzysztof Bielecki:
Dzień dobry państwu. Chciałbym zacząć od przypomnienia, że 21 postulatów,

uchwalonych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku, wpierw zano-
towanych na kartce, a potem zapisanych na tablicy, zawierało aż osiem punktów,
które możemy znaleźć z Akcie Końcowym z Helsinek. Podejrzewam, że ani człon-
kowie MKS-u, ani tych dwóch młodych ludzi, którzy je umieścili na tablicy, nie wie-
dzieli o tym. Tak więc intuicyjna chęć dopominania się o prawa człowieka towarzy-
szyła nam od samego początku. Złapaliśmy wtedy bakcyla wolności, tak bardzo nim
zaraziliśmy się, tak bardzo poczuliśmy wolność, że  nie można było z niej zrezygno-
wać. Nawet wtedy, gdy z dziesięciu milionów, zostało nas o wiele mniej w czasie sta-
nu wojennego, wiedzieliśmy, że o tę wolność i o te prawa człowieka trzeba walczyć
i nie poddawać się. I to doprowadziło do zwycięstwa Solidarności.

Ten polski bakcyl wolności mógł tak dobrze się rozwijać w nas między innymi
dzięki takim ludziom jak profesor Brzeziński, który dokonał rzeczy niezwykłej.
Wprowadził problematykę praw człowieka do stosunków międzynarodowych i to
dało nam kolejną nadzieję, kolejną szansę na  cud, o którym dzisiaj było tyle mo-
wy. Profesor Brzeziński.

Zbigniew Brzeziński [tłum. z angielskiego]:

PRAWA CZŁOWIEKA Z POLITYCE ZAGRANICZNEJ

Z okazji dzisiejszych obchodów triumfu, heroicznej transformacji, być może
właściwe jest przywołanie jednego prostego faktu, szczególnie gdy mówimy o pra-
wach człowieka i polityce międzynarodowej. Dwa europejskie rządy, z państw nie



tak odległych geograficznie od miejsca, gdzie w tej chwili obradujemy, nie są tu re-
prezentowane. Trzeba się zastanowić, dlaczego. Zaryzykuję tezę, do której jeszcze
powrócę, że jesteśmy świadkami pogorszenia się sytuacji politycznej w tych kra-
jach i dlatego nie za długo doświadczą one tego, co osiągnęła Solidarność, czym
wiele krajów europejskich dzisiaj się cieszy, mianowicie prawdziwej demokracji
i prawdziwej wolności. 

Mówiąc o prawach człowieka i polityce międzynarodowej, powinniśmy cofnąć
o około trzydzieści lat. Rozumienie praw człowieka w polityce międzynarodowej
stało się ważne w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych. Warto przy tym pamię-
tać, że nie był to okres szczególnie pomyślny. Był to czas, kiedy Związek Radziec-
ki wydawał się niezniszczalny. To był czas, kiedy Związek Radziecki zdawał się
osiągać szczyty swoich możliwości. To był czas, kiedy przywódcy tego kraju chwa-
lili się, że w początkach lat osiemdziesiątych Związek Radziecki prześcignie gospo-
darczo Stany Zjednoczone. Wydawało się, że Związek Radziecki zdobywa przewa-
gę strategiczną. Nastrój w Białym Domu w tym czasie był pesymistyczny. Wszyscy
odnosili wrażenie, że pozycja Zachodu słabnie i potrzebne było coś, co ustabilizu-
je sytuację międzynarodowa, coś w rodzaju układu, w którym status quo byłby
utrzymany w zamian za cyniczne, nominalne uznanie ważności praw człowieka.
Prawa człowieka przehandlowane za status quo – ten diabelski pomysł negocjowa-
no w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych.

Na Zachodzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, koncepcja ta uległa za-
sadniczej zmianie w drugiej połowie lat siedemdziesiątych i w osiemdziesiątych.
Tutaj trzeba zaznaczyć, że nie było różnic między obozami politycznymi. Zarówno
prezydent Carter, jak i prezydent Reagan, przedefiniowali strategiczne znaczenie
praw człowieka. Prawa człowieka stały się nie tylko sposobem na zachowanie sta-

tus quo, ale były historyczną koniecznością naszych czasów, czego konsekwencją
była właśnie zmiana tegoż status quo. W efekcie takiego przedefiniowania pojęcie
praw człowieka stało się esencją ideologicznej ofensywy, mającej na celu zmianę
rzeczywistości politycznej.

W czasie, kiedy pracowałem w rządzie USA, w drugiej połowie lat siedemdzie-
siątych, zostały podjęte trzy ważne inicjatywy. Wszystkie trzy były kontynuowane i po-
szerzone przez prezydenta Reagana. Przyznaję mu to z aprobatą i wdzięcznością.
Pierwszą stanowiła celowa działalność Stanów Zjednoczonych na rzecz nierosyj-
skich narodów wewnątrz Związku Radzieckiego. To była ważna zmiana w stosun-
ku do przeszłości. Prawdę mówiąc, przeciw tej inicjatywie ostro protestowały pew-
ne koła rządowe w USA, powołując się na to, że mamy przecież naród amerykań-
ski i tak samo istnieje naród sowiecki. Co więcej, taka polityka wywoła jedynie nie-
zadowolenie na świecie z powodu popierania nacjonalizmów nierosyjskich naro-
dów imperium sowieckiego. Mimo to w 1978 r. decyzja została podjęta i  przedsię-
wzięto szereg kroków, mających na celu wzmocnienie możliwości działania patrio-
tycznych Polaków, Ukraińców i przedstawicieli innych narodów, które miały pro-
wadzić do odzyskania niepodległości.
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Druga ważna decyzja, z roku 1979, dotyczyła wydatnej i bezpośredniej pomo-
cy Afgańczykom po inwazji sowieckiej na ten kraj. Nigdy w czasach zimnej wojny
Stany Zjednoczone nie angażowały się bezpośrednio w działania, mające na celu
walkę z żołnierzami Armii Radzieckiej na polu bitwy, czego efektem byli ranni i za-
bici obywatele sowieccy. Opór Afgańczyków na pewno przyczynił się do pogłębie-
nia kryzysu w ZSRR w latach osiemdziesiątych. Wysiłki przywódców Związku Ra-
dzieckiego, pieriestrojka i głasnost, nie przyniosły pożądanych rezultatów, nato-
miast doprowadziły do ostatecznego załamania się systemu i zawrócenia Związku
Radzieckiego z drogi, która wydawała się dotąd prowadzić jedynie do jeszcze po-
tężniejszego i rozleglejszego bloku sowieckiego. 

Trzecia decyzja, najważniejsza, to udzielenie pomocy ruchowi Solidarności.
Trzeba zaznaczyć, że było pełno wątpliwości po wprowadzeniu stanu wojennego,
czy ruch przetrwa, czy przeszłość powtórzy się w postaci doświadczeń węgierskich
w 1956 r., czy może w mniej krwawy sposób, jak w Czechosłowacji w 1968 r. Ale
fakt, że tak się nie stało, był nie tylko wynikiem postawy Zachodu, lecz przede
wszystkim rezultatem odwagi i poświęcenia oraz wytrwałości ruchu Solidarności
i polskiego narodu. Skutki tego znamy i inni prelegenci o tym mówili. Triumf poli-
tyczny nastąpił – upadek bloku sowieckiego i w efekcie rozpad Związku Radziec-
kiego. Nie ma więc przesady w twierdzeniu, że sukces Solidarności jest na miarę
rewolucji amerykańskiej, rewolucji francuskiej i pokojowego, antyimperialistycz-
nego ruchu Ghandiego w Indiach. Pokazał polityczną dojrzałość narodu polskiego,
racjonalne rachuby jego kierownictwa i pobudził rozwój w innych krajach, czego
konsekwencje dobrze znamy. Fakt, że dzisiaj mamy na tej sali przywódców niepod-
ległej Ukrainy i Gruzji, nie mówiąc o sąsiadach Polski, świadczy sam za siebie. Je-
stem też pewny, że walka o demokrację jest ciągle żywa i przyczyni się do szybkich
zmian w tych dwóch państwach, które dzisiaj nie są tu reprezentowane – ponieważ
historia wyznacza tylko jedną, jasno określoną drogę rozwoju.

Sukces demokracji jest również zapewniony przez bardzo specyficzny charakter
naszego czasu. Żyjemy w okresie masowego, nie spotykanego dotąd w skali świato-
wej, politycznego przebudzenia. Dotychczas polityczna świadomość była raczej izo-
lowanym zjawiskiem. Od czasów rewolucji francuskiej zataczała coraz szersze krę-
gi, stopniowo przez ponad 216 lat docierała z  Europy do Dalekiego Wschodu, a na-
stępnie do innych imperialnych i kolonialnych regionów świata. Dzisiaj dotarła do
całego świata. Ludzkość obecnie jest  świadoma, żąda politycznych zmian oraz re-
ligijnej, etnicznej i kulturalnej godności. I ta zdolność rozumienia swoich praw
i walka o nie w sposób pokojowy i odpowiedzialny zależy od stopnia dojrzałości
i wykształcenia społeczeństwa. Jednym z kluczowych powodów powstania Solidar-
ność była polityczna dojrzałość i polityczne wykształcenie społeczeństwa. Te czyn-
niki przyczyniły się również do sukcesu demokracji na Ukrainie. Okazało się, że na-
ród ukraiński jest politycznie świadomy i politycznie odpowiedzialny.

Przebudzenie polityczne jest procesem, którego nie można powstrzymać, choć
nie objawia się wszystkim w tym samym czasie. Przebiega stopniowo i wymaga
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rozpoznania etapów. I dlatego to jest ważne, szczególnie dla nas, Amerykanów dzi-
siaj w Ameryce, by zdać sobie sprawę, że demokracja nie może być oparta na ja-
kiejś pojedynczej formule, jakiejś pojedynczej recepcie, jakiejś aroganckiej koncep-
cji, że demokrację można zaplanować i wprowadzić z zewnątrz. Do potrzeby de-
mokracji społeczeństwo musi dojrzeć, musi ona wynikać z poczucia politycznej od-
powiedzialności, z dojrzałości i tęsknoty do politycznego szacunku. A to może wy-
rażać się na wiele sposobów. Pomysł, by zbudować demokrację drogą przymusu,
w dodatku, by pochodziła z importu, jest myśleniem imperialistycznym. Nie ma
miejsca na imperializm w dzisiejszym świecie, ponieważ ludzkość jest obecnie
świadoma politycznie.

W tym kontekście walka o prawa człowieka ma wymiar globalny. I tego uczy nas
Solidarność. Uczy, że solidarność wyrosła z narodowych tradycji może być solidar-
nością opartą na międzynarodowych zasadach, stopniowo obejmujących cały świat.
Jedynym właściwym konceptem politycznej przyszłości ludzkości jest globalne spo-
łeczeństwo obywatelskie, globalna społeczna solidarność. I to jest jeszcze jeden po-
wód, dla którego jesteśmy wam wszystkim, obecnym na tej sali, wdzięczni dzisiaj.

Jan Krzysztof Bielecki:
Dziękuję. Myślę, że słowa podziękowania należą się między innymi panu pro-

fesorowi Brzezińskiemu i wielu przedstawicielom kolejnych kół rządowych w Sta-
nach Zjednoczonych za ich wysiłki i działania, aby nierealistyczne stało się rzeczy-
wistością.

Kiedy po stanie wojennym osłabł trochę impet naszego ruchu, pamiętam, że jak
szukałem mieszkania, w którym Bogdan Borusewicz mógłby się ukryć, jeden z mo-
ich kolegów powiedział: „no wiesz, Krzychu, musisz być realistą, teraz trzeba się za-
pisać do harcerstwa, a nie żyć tymi iluzjami”. Ale dzięki tym iluzjom udało nam się
przetrwać, dlatego między innymi, że mieliśmy poczucie, iż i w Polsce, i w świecie,
ludzie są z nami. I za to dziękujemy serdecznie panie profesorze – pan był z nami.

Następnym mówca jest profesor Timothy Garton Ash, który po latach specjali-
zacji w tematyce niemieckiej w latach osiemdziesiątych zajął się Polską i naszym
regionem i od tego czasu towarzyszył nam, opisując wyswobadzanie się naszej czę-
ści Europy spod totalitaryzmu. Profesor Ash.

Timothy Garton Ash [tłum. z angielskiego]:

MIT HELSINEK

Zacznę od osobistej nuty. Podobnie, jak wiele ludzi na tej sali, miałem szczę-
ście być w Stoczni im. Lenina w czasie strajku 25 lat temu. Od tego czasu śledzi-
łem uważnie losy Solidarności przez 16 miesięcy i przez następne lata. Było to dla
mnie niezwykle ważne doświadczenie, doświadczenie polityczne mojego życia. Jak

Wordsworth1 napisał o rewolucji francuskiej: „Szczęściem było być żywym tego
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poranka/ale bycie młodym było boskie”. Ale młodzieńczy entuzjazm polityczny mo-
że niebezpieczny. Za często zdarzało się, że sprawa, która wydawała się być słusz-
ną, okazywała się wielką przegraną, a jeśli powiodła się, to nie była taka słuszna –
tak było w wieloma młodymi entuzjastami komunizmu w XX wieku. Miałem po
prostu wielkie szczęście, jak mnóstwo innych, że sprawa, za którą się opowiedzia-
łem, była Solidarnością. To była sprawa słuszna i zakończona sukcesem. Sądzę, że
prezydent Kwaśniewski miał rację, gdy przypomniał, że mimo wielu zastrzeżeń
wobec polityki w Polsce, które możemy dzisiaj mieć, mimo dziejów Solidarności po
1989 r., ruch ten nie tylko zasługuje na uznanie, ale również odniósł pełen sukces.

Dla mnie, nawiązując do tego, co powiedział profesor Geremek w swoim do-
skonałym wykładzie, ta samoograniczająca się, pokojowa, negocjacyjna polska
rewolucja była naprawdę przyczyną przedefiniowania pojęcia „rewolucja” nie
tylko w Europie Środkowej, ale na całym świecie. To był rzeczywisty początek
końca jakobińsko-bolszewickiego modelu rewolucji, rewolucji roku 1789 czy
1917 i początkiem tego, co jest już faktem, i o czym mówił profesor Brzeziński,
nawiązując do Ukrainy, zmianą modelu rewolucji na świecie. Solidarność lat
1980-1981 była pierwszą „rewolucją aksamitną”. Ale nawet wtedy, mimo całego
entuzjazmu jej uczestników, próbowali oni zachować umiar i być sprawiedliwym
sędzią dla wszystkich aktorów, ponieważ Solidarność w tym zakłamanym syste-
mie, którego jednym z głównych instrumentów działania było systematyczne,
zorganizowane kłamstwo – olbrzymie orwellowskie kłamstwo – bardzo wysoko
ceniła prawdę. 

I w imię właśnie prawdy chcę zaatakować temat naszych obrad – Akt Końco-
wy z Helsinek a polityka praw człowieka – ponieważ sądzę, że dzisiaj mówimy
o czymś, co mogę nazwać „mitem helsińskim”. Przedtem był negatywny mit Jałty i
teraz mamy, równie silny, pozytywny mit Helsinek. Wielki francuski filozof Henri
Bergson mówił o iluzji retrospektywnego determinizmu, trudnej do opanowania
wiary, że to, co zdarzyło się w historii, musiało się zdarzyć, że historia przebiega
jak paryskie bulwary, prosta jak linia, ciągnąca się od jednego ronda do drugiego.
Oczywiście w rzeczywistości historia nie jest tak prosta. Jest długą i wijącą się dro-
gą, i na każdym rogu jest wiele możliwości i kierunków. Tak samo było z Solidar-
nością. A dzisiaj opowiada się nam, że była to prosta droga od Helsinek w 1975 r.
do wolności w 1989 r. Mamy więc do czynienia, nawiązując do Bergsona, z iluzją
retrospektywnej Solidarności. To tak jakby z naszą dzisiejszą wiedzą powiedzieć,
że wszyscy na Zachodzie byli zawsze po stronie Solidarności, po stronie dysyden-
tów, jak ich nazywano. Wydaje mi się, że prawda historyczna jest trochę bardziej
skomplikowana i o tym chcę mówić.

Odnosząc się do tego, co przed chwilą mówił Zbigniew Brzeziński, jeśli spyta-
cie się, co było najważniejszą przyczyną powstania Solidarności 25 lat temu i tego,
co nastąpiło w latach osiemdziesiątych, to odpowiedź winna brzmieć – przede
wszystkim sytuacja wewnętrzna w Polsce i bloku sowieckim. Twierdzę – ilustrując
moją tezę – że rozpowszechnianie początkowo jedynie 12 egzemplarzy nielegalne-
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go, z zamazanym drukiem pisma „Robotnik”, przez młodego robotnika z Ursusa,
Zbigniewa Bujaka, miało chyba większe znaczenie niż cała polityka średniej wiel-
kości państwa zachodnioeuropejskiego. Czyli to, co Zachód robił, miało drugorzęd-
ne, jeśli nie trzeciorzędne znaczenie. Sądzę, że jest to bardzo ważne dla nas na Za-
chodzie, by zdawać sobie z tego sprawę.

Jeśli rzecz ujmiemy procentowo, by jeszcze bardziej wyraziście pokazać, kto i
na ile przyczynił się do zwycięstwa Solidarności, to z grubsza biorąc proporcje pro-
centowe – według mnie – układają się następująco: przyczyny wewnętrzne – 60
procent; sytuacja w bloku sowieckim – 25; działania Zachodu – 15 procent. Nawia-
sem mówiąc, do kategorii czynnika wewnętrznego włączyłem pewnego wybitnego
księdza, który w tym czasie mieszkał w Rzymie, Jana Pawła II. Można oczywiście,
dla celów dyskusji, zmienić trochę procenty. Na przykład dla 1989 r. możemy przy-
znać 40 procent sytuacji w Polsce, 40 w bloku sowieckim, szczególnie w Związku
Radzieckim i 20 procent dla Zachodu. Ale upierałbym się przy twierdzeniu, że Za-
chód nigdy nie przekroczył tych 20 procent. Jak widać z powyższego, nie tylko po-
winniśmy popierać następne „aksamitne rewolucje”, ale nawet możemy, my z Za-
chodu, szczególnie z Waszyngtonu – jak się wydaje – narzucać je. I jest to bardzo
ważna dla Zachodu konkluzja, o której winno się pamiętać. 

W ten sposób zastąpiono doktrynę Breżniewa słynną „doktryną Sinatry”, uku-
tą przez Gienadija Gierasimowa2, która brzmiała: „Zrobiłem to po swojemu” (I did
it my way3). No, ale wiemy, że sukces ma wielu ojców, więc wszyscy przyznają się
do przynajmniej częściowego ojcostwa. 

Mój drugi punkt to rola Zachodu. Często podkreśla się, że dla Związku Ra-
dzieckiego, dla Breżniewa, Helsinki były potwierdzeniem Jałty, utrwaleniem po-
wojennego podziału, podczas gdy Zachód uważał, że Helsinki były początkiem
przezwyciężania Jałty. Ale prawdą jest, że na Zachodzie za podpisaniem Aktu
Końcowego w Helsinkach kryły się rozmaite intencje i oczekiwania. Było wiele
„Helsinek”. Dobrze pamiętam głos Henry Kissingera na spotkaniu w Warszawie4,
któremu przewodniczył Bronisław Geremek w 1990 r. Kissinger w czasie wystą-
pienia powiedział, w sposób charakterystyczny dla siebie: „mam wielką przyjem-
ność być tutaj we wschodniej, to znaczy w środkowej Europie i tutaj we wschod-
niej, to znaczy w centralnej Europie przede wszystkim pamiętam te chwile, kiedy
planowaliśmy i pragnęliśmy Aktu Końcowego z Helsinek, i jak udało się nam spra-
wić, by prawa człowieka stały się centralną sprawą tegoż Aktu Końcowego z Hel-
sinek”. Otóż każdy, kto zna się choć trochę na polityce amerykańskiej, wie, że dr
Kissinger nie chciał żadnego Aktu Końcowego. Uważał, że jest to ustępstwo na
rzecz Związku Radzieckiego i że jedynie mocno utwierdza postanowienia jałtań-
skie. A jego asystent, Helmut Sonnefeld, w 1975 r. powiedział na temat Helsinek:
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„Zgodziliśmy się na to w zamian za radziecko-niemiecki układ, przehandlowali-
śmy to za berlińskie uzgodnienia5 i wymieniliśmy na otwarcie rozmów na temat
MBFR6. Po prostu Helsinki były żetonem do gry. Ironią jest fakt, że negocjacje o
zredukowaniu sił zbrojnych, duma Waszyngtonu, zaszły donikąd, a Helsinki wszę-
dzie. Jeśli chodzi o prawa człowieka, to Henry Kissinger był znany z tego, że uwa-
żał, iż w rozmowach międzypaństwowych nie ma miejsca na taki temat. Ale dziś
wiemy, że sukces ma wielu ojców...

Również polityka wschodnia RFN, Ostpolitik, nie miała być dla mieszkańców
NRD zachętą do walki w stylu strajku w Stoczni im. Lenina w sierpniu 1980 r.
Wprost przeciwnie. Chodziło odprężenie, czyli o reformy, ale wprowadzane odgór-
nie, przez władze. Natomiast inicjatyw oddolnych takich, jak organizowanie Soli-
darności, bano się, ponieważ wszyscy sądzili, że wykoleją one ten wóz wypełniony
détente, sprowokują sowiecką interwencję i cofną czas. Dlatego stosunek do tego,
co zaszło w 1981 r., był ambiwalentny. Innymi słowy, w bardziej personalnym to-
nie, celem niemieckich Helsinek nie było wydobycie Lecha Wałęsy z niebytu, ale
raczej zabezpieczenie pojawienia gwiazdy pana Mieczysława F. Rakowskiego. Re-
zultat był odwrotny.

Cóż takiego się stało w Europie, że Helsinki okazały się takim sukcesem, że
sprawa praw człowieka zajęła centralne miejsce w polityce europejskiej i że pań-
stwa zachodnie zaczęły popierać walkę o prawa człowieka w środkowej i wschod-
niej Europie? Kto odegrał ważną rolę w tej zmianie stanowiska?

Wyliczyłbym trzech głównych aktorów tego sukcesu: po pierwsze, przed
wszystkim Amerykanie – nie jako wykonawcza władza administracji Nixona, ale lu-
dzie pokroju Millicent Fenwick, którzy zainicjowali proces obserwacji przestrzega-
nia postanowień helsińskich i założyli komitety Helsinki Watch. Następnie rząd
prezydenta Cartera, bez którego działań, sądzę, prawa człowieka nie zdobyłyby tak
prominentnego statusu. Starania profesora Brzezińskiego trudne są do przecenie-
nia. Profesor Brzeziński, przychodząc do Białego Domu w 1977 r., powiązał bez-
pośrednio poszanowanie  praw człowieka z 200 milionami kredytu i innymi łako-
ciami zachodnimi dla bloku sowieckiego.

Drugim aktorem byli dysydenci i przywódcy opozycji ze środkowej i wschod-
niej Europy, Kościoły i indywidualni obywatele tych krajów, którzy potraktowali
postanowienia helsińskie poważnie. Na przykład mieszkańcy NRD, którzy mogli
zapoznać się z Aktem Końcowym na łamach „Neues Deutchland” i z których po-
tem wielu złożyło papiery na wyjazd z Niemiec Wschodnich, ponieważ Akt Końco-
wy stanowił, że mają do tego prawo. W Polsce poza KOR-em o prawa człowieka
upominały też inne grupy opozycyjne oraz Kościół katolicki, Kościół Karola Woj-
tyły. W kazaniach mówiono nie tylko prawach wierzących, ale o prawach wszyst-
kich i indywidualnych obywateli – uniwersalnych prawach człowieka.
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Trzecim czynnikiem – sądzę – byli aktywiści praw człowieka w niektórych kra-
jach zachodnich, niektóre rządy czy poszczególni ministrowie lub dyplomaci, dla
których prawa człowieka warte były poświęcenia uwagi. Nasz francuski kolega,
który za moment zabierze głos, będzie mówił o Francji. Z przyjemnością zauważy-
łem, gdy przygotowywałem się do tego wystąpienia, głos przedstawiciela Wielkiej
Brytanii w 1977 r. w czasie konferencji przeglądowej przestrzegania praw człowie-
ka w Belgradzie, który zauważył: „Wielce zasłużony minister spraw zagranicznych
Wielkiej Brytanii, Ernest Bevin, powiedział, kiedy spytano go o zdefiniowanie za-
dań jego polityki zagranicznej – ‘Chcę móc pojechać na stację kolejową Viktoria i
mieć możność kupienia biletu tam, gdzie mam ochotę’. To ja również chcę zrobić.
Chcę zobaczyć Europę, w której obywatele mogą pójść do kiosku i kupić sobie ‘Ti-
mesa’, ‘Le Monde’, ‘The Herald Tribune Political’ czy ‘Prawdę’. Chcę zobaczyć Eu-
ropę, w której młode dziewczyny z jednego kraju zakochują się w młodym człowie-
ku z innego i nic nie stanie im na przeszkodzie, by ożenić się i założyć rodzinę.
Chcę zobaczyć Europę, w której każdy obywatel, który chce krytykować swój rząd
za zbytnie zbiurokratyzowanie czy prowadzoną politykę, nie biorącą, według nie-
go, pod uwagę ducha Helsinek, będzie mógł to robić publicznie bez obawy żadnych
przykrych konsekwencji. I chcę zobaczyć Europę, w której sieć kontaktów między-
ludzkich zacieśnia się coraz bardziej i obejmuje coraz większą liczbę ludzi, którzy
będą mogli decydować sami za siebie. Nie oczekuję – mówił w 1977 r. przedstawi-
ciel Wielkiej Brytanii – że stanie to się jutro lub nawet za dziesięć lat, ale jestem pe-
wien, że jest to wizja, która musi nami kierować w drodze do Madrytu, następnej
konferencji przeglądowej postanowień helsińskich”.

Trzydzieści lat po Akcie Końcowym z Helsinek, po przystąpieniu do Unii Euro-
pejskiej nowych państw w maju zeszłego roku, ta wizja się spełniła. Teraz mogę ku
mojej przyjemności zamówić drinka po polsku w jakimkolwiek barze w Londynie.
Pod wpływem Solidarności proces helsiński przekształcił się w proces praw czło-
wieka. W wyniku tego nie tylko amerykańscy dziennikarze dostrzegli prawa czło-
wieka, ale Akt Końcowy wzmocnił stanowisko zachodniej dyplomacji. Przykładem
tego może być pamiętna „noc ciszy” na konferencji przeglądowej w Madrycie 5 mar-
ca 1983 r., kiedy przedstawiciel ZSRR próbował przeforsować zmianę porządku
obrad. Wszyscy zachodni przedstawiciele, z krajów NATO i neutralnych, na znak
protestu po prostu siedzieli w milczeniu na sali. Od tego momentu Helsinki nabra-
ły rozpędu i finiszowały w 1989 r.

Rezultat Helsinek na pewno odbiega zasadniczo od tego, co miał na myśli Le-
onid Breżniew, gdy podpisywał Akt Końcowy. Różni się również od tego, czego
wiele zachodnich rządów i polityków oczekiwało i chciało osiągnąć. Sądzę, że o tym
ze względu na prawdę historyczną też warto o tym pamiętać.

Kończąc, chcę podzielić się drobną refleksją na temat różnic między mitem a rze-
czywistością, miedzy idealizmem a realizmem. Powiedziałem, że Helsinki są mi-
tem. I to nie tylko retrospektywnym mitem. Ten mit nabrał na znaczeniu dzięki
ludziom zza żelaznej kurtyny, ze środkowej i wschodniej Europy. Istniał też w ja-
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kimś sensie mit Zachodu, który nabrał treści dzięki ludziom – jak to nazywano –
ze Wschodu. Politycznie, geograficznie ze Wschodu. Ale również dzięki Stanom
Zjednoczonym i Europie Zachodniej, które stanowiły szeroko wyidealizowany
Zachód. Jeśli wolicie, był to zachód z wielkiego amerykańskiego westernu – wal-
ka o prawa człowieka, walka o wolność. Te amerykańskie westerny były tak bar-
dzo popularne w Polsce, że plakat wyborczy, zapewne najbardziej przemawiają-
cy do wyobraźni w historii XX wieku, w czasie wyborów w czerwcu 1989 r.
przedstawiał Gary Coopera z rewolwerem w ręku i z znaczkiem Solidarności,
przypiętym do kamizelki. A pod spodem tylko podpis „Solidarność, w samo połu-
dnie, 4 czerwca 1989”. To był Zachód w oczach Polski. Przypomnę w tym mo-
mencie inny western pt. „Człowiek, który zabił Liberty Valance’a”, który kończy
się tym, że dziennikarz, zawsze najuważniejszy obserwator wydarzeń i nosiciel
prawdy, mówi słynne słowa: „Na zachodzie – ma na myśli amerykański zachód –
kiedy legenda staje się faktem, drukujesz legendę”.

Powiedziałbym, że w dziwny sposób taka jest prawda o helsińskich prawach
człowieka i Zachodzie. To był mit, ale ten mit był stworzony i pieczołowicie prze-
chowywany, by pozwolić legendzie przeobrazić się w rzeczywistość. W wolność.     

Jan Krzysztof Bielecki:
Dziękuję bardzo. Pan profesor Ash chyba zawęził nasze zdolności w Londynie,

kiedy mówił o zamawianiu drinków po polsku. W Londynie pracują też polscy ro-
botnicy budowlani, księgowi, prawnicy, bankierzy i hydraulicy. A skoro mowa o hy-
draulikach, to chciałbym poprosić o zabranie głosu pana ministra Jeana Bernarda
Raimonda, który był  ambasadorem Francji w Polsce w stanie wojennym.

Jean Bernard Raimond [tłum. z francuskiego]:

SOLIDARNOŚĆ: WYZWANIE RZUCONE EUROPEJSKIM REALIOM

Pierwsze wolne wybory w Polsce w czerwcu 1989 roku stały się triumfem Soli-
darności. Do zajęcia wszystkich miejsc w Senacie zabrakło jednego senatora; w Sej-
mie zdobyła wszystkie przeznaczone dla niej mandaty. Mieszkańcy Europy Środko-
wej i Wschodniej, z Niemcami na czele, natychmiast pojęli rewolucyjną wagę tego
wydarzenia. 10 września Węgry otworzyli granicę z Austrią. 9 listopada w centrum
Berlina padł mur – Brama Brandenburska stanęła otworem. W Czechosłowacji,
więziony od stycznia do maja, Vaclav Havel został 29 grudnia zaprzysiężony na pre-
zydenta Republiki Czechosłowackiej. W Bułgarii Todor Żiwkow podał się 10 listo-
pada do dymisji. Jedynie Rumunia uwolniła się od Ceausescu za cenę krwawych
manifestacji. Od upadku muru berlińskiego 9 listopada trwały rozmowy między Mi-
chaiłem Gorbaczowem a Helmutem Kohlem w sprawie zjednoczenia Niemiec.
Ostatnie z serii historycznych zdarzeń miało miejsce 1 grudnia w Rzymie, kiedy to
Michaił Gorbaczow spotkał się z Janem Pawłem II. W ten sposób w przeciągu kil-
ku miesięcy rozpadł się system marksistowsko-leninowski, zrodzony w 1917 roku
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w Piotrogradzie, a po II wojnie światowej narzucony Europie Środkowej i Wschod-
niej przez Stalina. Nominacja na premiera Tadeusza Mazowieckiego – katolika, bli-
skiego Janowi Pawłowi II, internowanego po zamachu stanu 13 grudnia 1981 roku,
otworzyła nową erę w historii Europy i świata.

Jak należy interpretować tę rewolucję, której symbolem stał się upadek muru
berlińskiego, na co ówczesny świat stracił już wszelką nadzieję? Ten bezpreceden-
sowy europejski kryzys, istne przyspieszenie historii, posiada trzy podstawowe, nie-
rozłącznie ze sobą związane źródła. Po pierwsze, Solidarność – polski ruch robot-
niczy i intelektualny wraz ze strajkami w Stoczni im. Lenina w Gdańsku z roku
1980. Po wtóre, wpływ Jana Pawła II, pierwszego w dziejach słowiańskiego papie-
ża, wybranego w 1978 r. Wreszcie dojście do władzy Michaiła Gorbaczowa w mar-
cu 1985 roku.

Solidarność

Jesienią 1980 r. przebywałem w Warszawie w celu przedłużenia naszych
umów dotyczących współpracy kulturalnej. W Krakowie odbyłem rozmowy z rek-
torami wyższych uczelni, pałającymi optymizmem po Porozumieniach Gdańskich,
stanowiących zasadniczy krok w stronę pluralizmu. W tym samym czasie w Nowej
Hucie Lech Wałęsa przemawiał do zgromadzonej tłumnie klasy robotniczej. Gdy
wyjeżdżałem z Paryża, mówiono mi, że polski kryzys ma przede wszystkim podło-
że ekonomiczne. Wieczorem, po powrocie do Warszawy, Stanisław Gajewski, były
ambasador Polski w Paryżu, powiedział: „Nie daj się zwieść. Mamy do czynienia
z bardzo poważnym kryzysem o charakterze politycznym, podważającym panują-
cy reżim”. Nie byłem zatem zaskoczony, gdy 13 grudnia 1981 roku w Paryżu z nie-
pokojem i konsternacją wysłuchałem komunikatu o zamachu stanu przeprowadzo-
nym przez generała Jaruzelskiego, usiłującego położyć kres próbie destabilizacji
systemu komunistycznego.

Powróciwszy do Warszawy w sierpniu 1982 r., tym razem jako ambasador, do-
wiedziałem się, że wszyscy przywódcy opozycji, z Lechem Wałęsą na czele, są in-
ternowani. Władze wojskowe ponownie narzucają ustrój marksistowsko-leninow-
ski i przygotowują delegalizację Solidarności. Cała opozycja bądź siedzi w więzie-
niu, bądź skryła się do podziemia. Utrzymywałem kontakty głównie z Kościołem
i środowiskiem prymasa Glempa, który na miarę możliwości przejął obowiązek
dialogu z polskim społeczeństwem w imieniu nieuznawanych przywódców rewo-
lucji. Sytuacja była ponura, budząca wręcz lęk. Połączenia telefoniczne były prze-
rywane, przełączane do centrali międzynarodowej lub informowano nas grzecznie,
że rozmowa jest kontrolowana. Stosunki z Francją bardzo ochłodziły się. W prze-
ciągu dwu i pół roku minister spraw zagranicznych wzywał mnie dwadzieścia je-
den razy, każdorazowo w celu wygłoszenia reprymendy, skierowanej bądź do mnie
osobiście, bądź  do mojego rządu. Z drugiej strony, przypominam sobie moje wiel-
kie wzruszenie, gdy pod koniec uroczystej mszy z okazji otwarcia w Warszawie
Akademii Teologii Katolickiej w październiku 1982 r., prymas, zwrócony ku ołta-
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rzowi, za nim zgromadzeni wszyscy biskupi, zaintonował pieśń Boże coś Polskę,
która miała się stać hymnem Solidarności.

W tym kraju pełnym paradoksów, pomimo policyjnego charakteru reżimu,
możliwe było jednak utrzymywanie kontaktów z opozycją, która głosiła swe tezy
przy każdej nadarzającej się sposobności. Na początku 1983 r. po raz pierwszy
miałem okazję dłużej rozmawiać z uwolnionym w święta Bożego Narodzenia Bro-
nisławem Geremkiem. Rozmowa ta sprowadziła na nas obu, a zwłaszcza na niego,
represje milicji.

Wyjeżdżając z Warszawy 31 stycznia 1985 roku, tuż po zabójstwie księdza Po-
piełuszki pod koniec roku 1984, byłem przekonany do dwóch kwestii. Po pierwsze,
ze wszystkich dotychczasowych prób odrzucenia sowieckiej dominacji lub ustroju
komunistycznego (1953, 1956, 1968) strajk w Stoczni Gdańskiej był najbardziej ra-
dykalny, bowiem to klasa robotnicza, w porozumieniu z intelektualistami, przeciw-
stawiła się reżimowi, w którym teoretycznie stanowi klasę panującą i którego ma
być głównym orędownikiem. Po drugie, co równie istotne, zmiana systemu, której
nie udało się przeprowadzić ani w Berlinie Wschodnim, ani w Pradze, ani w Buda-
peszcie, nie dojdzie też do skutku w Warszawie, jeśli nic nie zmieni się w Moskwie.

Jan Paweł II

Gdy w 1978 r. Jan Paweł II został papieżem, przywódcy tacy jak Gierek czy
Breżniew wnet pojęli, że wybór papieża Polaka pociągnie za sobą poważne konse-
kwencje natury politycznej. Miast stawiać czoło kardynałowi Wyszyńskiemu czy
arcybiskupowi krakowskiemu, mieli teraz do czynienia z głową całego Kościoła ka-
tolickiego. To właśnie w Polsce Jan Paweł II przechodził przez wszystkie szczeble
hierarchii kościelnej, obejmując kolejno funkcję biskupa krakowskiego w roku
1958, arcybiskupa w 1964, wreszcie kardynała w 1967, nie będąc przy tym nigdy
ani nuncjuszem, ani watykańskim kurialistą. Nic więc dziwnego, że nie sposób być
bardziej polskim aniżeli Jan Paweł II.

Podczas swej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 r. przyniósł swym ro-
dakom przesłanie wolności i pokojowego oporu, które przedstawił całemu światu
w czerwcu następnego roku na szczycie UNESCO w Paryżu. Właśnie to przemó-
wienie w UNESCO, jedno z najwspanialszych w powojennej i zimnowojennej hi-
storii, skłoniło kardynała Lustigera do stwierdzenia, że „dziś komunizm jest mar-
twy”. Karol Wojtyła, filozof wykładający na Uniwersytecie Jagiellońskim i KUL-u,
poprzez swoje dzieła i artykuły, niektóre publikowane między innymi na łamach
„Tygodnika Powszechnego” pod redakcją Jerzego Turowicza, był stale obecny w ży-
ciu intelektualnym Polski. Ale również szedł ramię w ramię z robotnikami podczas
niektórych demonstracji, wyrażających poparcie dla kardynała Wyszyńskiego. Po-
zostawał też w kontakcie z najbardziej aktywnymi działaczami opozycji, takimi jak
Kuroń i Michnik, dawnymi komunistami, założycielami KOR-u.

Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w roku 1983, po zawieszeniu
stanu wojennego, zdelegalizowaniu Solidarności oraz aresztowaniu Bronisława
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Geremka7, przyniosła wsparcie moralne dla podziemia i opozycji, znajdującej
się podówczas w stanie względnej słabości. Jeśli podliczyć miliony Polaków,
uczestniczących w mszach na otwartym powietrzu, śledzących je przed telewi-
zorami, nawet biorąc pod uwagę wyłącznie regionalny zasięg transmisji, oglą-
dających trzęsącego się w obliczu papieża generała Jaruzelskiego czy słuchają-
cych Polskiego Radia, to w roku 1983 prawie cała Polska usłyszała słowa Karo-
la Wojtyły. Jeszcze bardziej niezwykłe było poczucie, że papież i Polacy byli sa-
mi. Rząd, partia, Sejm nagle znikły, zostały wymazane. Papież przemawiał swo-
bodnie, Polacy wznosili ręce z literą V na znak zwycięstwa Solidarności, każda
msza na otwartym powietrzu ustanawiała swego rodzaju eksterytorialność, ob-
szar całkowitej wolności, zapominano o milicji, więzieniach, Czechosłowacji,
NRD, Związku Radzieckim. Tysiącletnia Polska była suwerenna i wolna.

Jakiekolwiek byłyby konsekwencje, jakkolwiek potoczyłaby się przyszłość, w
1983 r. Jan Paweł II przyniósł rodakom to cudowne uczucie pokrzepienia i nadziei.
Odnalazłem zdanie, które zamieściłem w piśmie do mojego rządu pod koniec papie-
skiej pielgrzymki: „wędrówka całej Polski ku papieżowi to jak wolne wybory, ukryte
pragnienie, leżące u podstaw wszystkich żądań Solidarności”. Jednak mimo wsparcia
Jana Pawła II, kontestującego cały układ sowiecki, Solidarność miała przed so-
bą w 1983 r. długą drogę.

Michaił Gorbaczow

W 1987 r. jako minister spraw zagranicznych wybrałem za cel pierwszej ofi-
cjalnej wizyty w „drugiej” Europie Polskę, będącą wówczas wraz z Węgrami, gdzie
zmierzałem następnie, najbardziej liberalnym krajem bloku sowieckiego. Po trzy-
nastomiesięcznym pobycie w Związku Radzieckim pod władzą Gorbaczowa spo-
dziewałem się poprawy sytuacji w stosunku do tego, co pamiętałem z Warszawy
sprzed dwóch lat. Istotnie, mogłem spotkać się ze wszystkimi przywódcami podzie-
mia, których nie miałem okazji poznać podczas mego poprzedniego pobytu, w tym
ze Zbigniewem Bujakiem. Zdałem sobie jednak sprawę z ogromu pozostających
wciąż do pokonania przeciwności, gdy Bronisław Geremek wraz z przyjaciółmi,
gratulując mi wywiadu dla „Tygodnika Powszechnego”, stwierdził, że pluralizm
mimo wszystko ostatecznie zwycięży.

Na początku 1988 r. sytuacja w Europie i w Związku Radzieckim była pełna pa-
radoksów. Z jednej strony Michaił Gorbaczow gotów był podjąć starania, by uczynić
ze Związku Radzieckiego państwo prawa. Właśnie podpisał z Waszyngtonem pierw-
szy Traktat o Broni Nuklearnej Średniego Zasięgu, postulujący równocześnie kontro-
lę oraz niszczenie pocisków jądrowych. Zgodził się na wycofanie Związku Radziec-
kiego z angażowania się w konflikty lokalne, porzucając tym samym całkowicie po-
litykę sowieckiego ekspansjonizmu, prowadzoną przez Chruszczowa i Breżniewa
w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji, nie wspominając o Afganistanie. Z drugiej stro-
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ny, europejskie dziedzictwo powojennego imperializmu stalinowskiego pozostało
niewzruszone, pomimo polskiego wyjątku w postaci Solidarności. To właśnie rok
1988 stał się przełomowym – protesty mnożyły się, poczynając od samej Moskwie,
gdzie konserwatyści stawiali opór reformatorom, w Europie Wschodniej, na Wę-
grzech, w Czechosłowacji, wreszcie w Polsce, gdzie nagły wzrost cen wywołał falę
strajków w Gdańsku i Nowej Hucie. Zauważalne było również silne napięcie na linii
Węgry-Rumunia, a w Budapeszcie mnożyły się demonstracje. 

Lecz kluczowe wydarzenie po raz kolejny miało miejsce w Polsce. Po po-
nownym wzroście napięcia w stosunkach między władzą a Solidarnością rząd
zgodził się na obrady Okrągłego Stołu, w rzeczywistości pierwszy znak nadcią-
gającej rewolucji. Tym samym w 1988 r. rozpoczęła się spektakularna, i jak się
okazuje, trwała ewolucja Polski. W tym roku na XIX Konferencji KBWE w Mo-
skwie zapoczątkowano reformy instytucjonalne i ogłoszono w ZSRR częściowo
wolne wybory, przewidziane na rok 1989. Obydwa scenariusze, polski i rosyjski,
są prawie identyczne. Czy są jednak od siebie niezależne? Czy w latach 1988-
1989 nie doszło między Michaiłem Gorbaczowem a generałem Jaruzelskim do
jakiegoś porozumienia?

W styczniu 1989 r. generał Jaruzelski, po dwóch dniach burzliwych dyskusji,
przeforsował na plenum Komitetu Centralnego rozporządzenie, przywracające
pluralizm związkowy. 22 stycznia Solidarność postanowiła negocjować z organa-
mi władzy mimo zamordowania dwóch opozycyjnych księży i 6 lutego 57. przed-
stawicieli władzy, opozycji i Kościoła uczestniczyło w pierwszych obradach Okrą-
głego Stołu w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie. Negocjacje były ciężkie i kil-
kakrotnie prawie dochodziło do ich zerwania. Porozumienia Okrągłego Stołu zo-
stały ostatecznie podpisane 6 kwietnia 1989 r., stając się wydarzeniem na miarę hi-
storyczną. Sankcjonowały przywrócenie pluralizmu związkowego, demokratyzację
instytucji politycznych oraz dopuszczenie opozycji do parlamentu. 17 kwietnia So-
lidarność została ponownie zalegalizowana. Dla tych, którzy tak jak ja przeżyli stan
wojenny, była to antyteza polityki generała Jaruzelskiego. Czy dostatecznie doce-
niamy doniosłość tego wydarzenia? To odwrotność normalizacji, całkowite i abso-
lutne pogrążenie doktryny Breżniewa.

W czasie, gdy w Polsce kończył obradować Okrągły Stół, w Związku Ra-
dzieckim odbywały się wybory delegatów do Zgromadzenia Deputowanych Lu-
dowych. Pierwsza tura 26 marca okazała się sukcesem licznych reformatorów
nacjonalistycznych i porażką oficjalnych kandydatów partii. Druga tura ponow-
nie przyniosła zwycięstwo reformatorom. W tej wielkiej kwestii historycznej
przytoczę głos Bronisława Geremka: „Nie wierzę, ażeby decyzję z roku 1989
podjął sam Gorbaczow. Uważam jednak, że bez niego nie mogłaby ona zostać
podjęta. Skoro polscy przywódcy nie uciekli się do przemocy, mimo że mieli po
temu środki, to dlatego, że byli świadomi, iż nie przystawało to do nowej polity-
ki sowieckiej, polityki Gorbaczowa. Doskonale zdawali sobie sprawę, że nie mo-
gą liczyć na sowieckie wsparcie”.
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Dodajmy jedynie, że Michaił Gorbaczow parokrotnie, na przykład na forum
ONZ czy w Strasburgu w 1989 r., dawał wyraźnie do zrozumienia, że zrywa z dok-
tryną Breżniewa. ZSRR nie będzie odtąd interweniować w wewnętrzne sprawy
krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Wnioski

Czy rzeczywiście aż tak zaskakującym jest, że to właśnie w Polsce miało miejsce
pierwsze pęknięcie, które wstrząsnęło strukturą zimnej wojny, powstałą w wyniku II
wojny światowej, i ostatecznie ją rozbiło? Wystarczy spędzić jeden dzień w Krako-
wie, na Wawelu, by odkryć, że Europa to nie wyłącznie basen Morza Śródziemnego
i zachód kontynentu, że wśród źródeł europejskiej cywilizacji znajduje się również
samo jej geograficzne serce. Nieprzypadkowo na konferencji w Poczdamie, a zwłasz-
cza w Jałcie, jednym z głównych punktów obrad były losy Polski. Gdy Roosevelt, za
namową Hopkinsa8, zaprzestał domagania się kontroli nad wypełnianiem postano-
wień Karty Atlantyckiej, jedną z głównych ofiar okazała się Polska. Nieprzypadkowo
też pierwszym strategicznym posunięciem Stalina było powołanie w 1944 r. Polskie-
go Komitetu Wyzwolenia Narodowego, stanowiącego zapowiedź postępującego za-
korzenienia komunizmu w Europie Środkowej. To w Polsce, w Stoczni Gdańskiej
zrodziła się najbardziej radykalna forma kontestacji reżimu marksistowsko-leninow-
skiego, mianowicie żądanie pluralizmu związkowego, będącego zapowiedzią plura-
lizmu politycznego. To klasa robotnicza powstała przeciwko reżimowi, który miał
stanowić jej wcielenie. A jako że znajdujemy się w samym sercu europejskiej cywili-
zacji, swoją rolę odegrali też intelektualiści, którzy wspierali, a czasem prowadzili
ruch robotniczy, który zadał śmiertelny cios imperium sowieckiemu.

W XX wieku przykład Lenina, który przybywając od Piotrogrodu przeciwstawił
się wszystkim przywódcom bolszewickim i zadecydował, że nadszedł czas nie na
rewolucję burżuazyjną, o czym przekonani byli wszyscy obecni, lecz na rewolucję
socjalistyczną, dowodzi, że w ubiegłym stuleciu jeden człowiek był w stanie zmie-
nić kierunek historii.

W roku 1989, po upadku muru berlińskiego, naznaczony totalitaryzmami XX
wiek,  pokojowo ustąpił miejsca całkowicie nowemu światu. Niewątpliwie na znik-
nięcie ideologii wpływ miały nieprzeniknione prawa Historii, lecz powrót wolno-
ści i prawdy zawdzięczamy również działaniom kilku nieprzeciętnych postaci.
Lech Wałęsa oraz związany z nim krąg intelektualistów zadali cios w serce mark-
sizmu-leninizmu, poruszając klasę robotniczą przeciw reżimowi, który miał być jej
wcieleniem; Jan Paweł II, uzbrojony w wiarę bliską mistycyzmowi i wychowany na
fenomenologii Husserla, uczniu Hegla, rozbudził opór ludu wobec totalitaryzmu,
jednakże opór pokojowy; wreszcie Michaił Gorbaczow, który nie wahał się, tak we-
wnątrz, jak i na zewnątrz Związku Radzieckiego, zakwestionować wyczerpany
ustrój marksistowsko-leninowski, na którego szczyt wznieśli go parowie, o których
Andriej Gromyko powiadał, że wybierają spomiędzy siebie tego najmądrzejszego.
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Jan Krzysztof Bielecki:
Dziękuję panu ministrowi. Proszę państwa, uprzejmie proszę, by osoby, które

pragną wziąć udział w dyskusji, wypełniły zgłoszenie na kartkach.
Proszę o zabranie głosu pana Siergieja Kowaliowa. 

Siergiej Kowaliow [tłum. z rosyjskiego]:

NADZIEJA I BEZNADZIEJNOŚĆ – OD ZWIĄZKU RADZIECKIEGO DO ROSJI

W połowie ubiegłego stulecia na naszych oczach ukształtowała się nowa ide-
ologia polityczna, oparta na pojęciu praw i wolności jednostki. To, co było wcze-
śniej jedynie ważnym przejawem myśli, cechą godności człowieka i prawa, prze-
mieniło się w żądania polityki państwowej. Najważniejsze postulaty tych żądań
znalazły się w tekstach istotnych deklaracji międzynarodowych, porozumień, a na-
wet instytucji. Część z nich zawarta jest w niektórych dokumentach statutowych
ONZ. Dźwięczące ze wszystkich stron słowa o potrzebie przyznania prawu i huma-
nitarnym zasadom powszechnego charakteru, były dopełnione nieustannym we-
zwaniem do nowego myślenia politycznego wielu znamienitych myślicieli, między
innymi Einsteina, Russella czy Sacharowa. W konsekwencji oznaczało to odpowie-
dzialność państw nie tylko przed swoimi obywatelami, ale i wobec całej ludzkości.

Paradoks polega jednak na tym, że międzynarodowy polityczny establishment

w zasadzie nie był na to przygotowany, i do tej pory nie jest, by poważnie przyjąć,
a tym bardziej stopniowo realizować, idee uniwersalnych wartości. Co więcej, idee
te są wykorzystywane przez polityczną elitę jako nowy przejaw retoryki tradycyjnej
realpolitik. Tymczasem cele i główne metody prowadzonej konwencjonalnie polity-
ki oraz wspomniane idee i wartości, delikatnie mówiąc, trudno zmieścić w jednej
całości. Mimo to nieliczne, na samym początku, ruchy społeczne w państwach Eu-
ropy Wschodniej i samego ZSRR włączyły te wartości do swojego kanonu działań
przeciw systemowi komunistycznemu. Szczegółowa analiza porównawcza tych ru-
chów nie jest teraz moim zadaniem. Mówiąc o swoim kraju, będę powoływał się na
doświadczenia naszych polskich przyjaciół.

Przechodząc do konkretów – wyznawaliśmy taką samą ideologię. Powiedział-
bym, że byliśmy krajowymi oddziałami międzynarodowej braterskiej wspólnoty
dysydentów. Międzynarodowej, gdyż idea wolności jest uniwersalna, globalna.
Kiedyś Andriej Sacharow odpowiedział w wywiadzie na pytanie, co umie robić in-
teligencja: „Tylko jedno. Tworzyć idee”. Tak więc tworzyliśmy, ale do tego celu
trzeba coś niecoś wiedzieć. W Związku Radzieckim jest wielu wykształconych i mą-
drych ludzi. Nie było jednakże nikogo, kto by na własne oczy widział na przykład
sąd. Mam na myśli normalny, niezawisły sąd. Albo też parlament czy niezależnych
dziennikarzy. Byliśmy izolowani najdłużej i najściślej ze wszystkich. Nasze dysku-
sje o prawie przypominały wymyślanie koła. Nie mógłbym jednak powiedzieć, że
załamywał mnie ten dziecinnie niski poziom wiedzy o współczesnej prawnej i de-
mokratycznej myśli, od którego zaczynali sowieccy dysydenci. Każdy początkują-
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cy jest dyletantem, ale ma ważną zaletę – jest gorliwym neofitą, który jest gotów
brać się za zadania nierealne i niemożliwe do zrealizowania. Nasze poszukiwania
chyba niczym nie wzbogaciły prawa. Szybko pozbyliśmy się niewiedzy, ale zrobi-
liśmy dwa odkrycia w innych dziedzinach, w etycznej bądź psychologicznej sferze
– jak wolicie. Po pierwsze, niezależnie od wiary, niewiary, agnostycyzmu, wielu z nas
odkryło dla siebie religijny typ myślenia. Nauczyliśmy się rozumieć, że wokół nas,
w sowieckiej rzeczywistości, nie można liczyć na widoczne efekty swoich wysił-
ków. Niezależnie od tego pozostaje jedynie dobrze i mądrze czynić, według swo-
ich wewnętrznych zasad w myśl: rób to, co trzeba, a będzie, co będzie. I druga
rzecz: jeśli jesteś wolnym człowiekiem, to nie można pozbawić cię twojej wolno-
ści. Stwierdzenie to brzmi dość banalnie w przeinteletualizowanej Europie. Lecz
odkrycia te były dla nas ważne w tym bezbożnym kraju – kraju bez duchowości lat
sześćdziesiątych. 

Nasz opór przeciwko reżimowi był indywidualny, nawet wtedy, gdy powstawa-
ły pierwsze organizacje. To nie była opozycja polityczna. To była niezgoda moral-
na na rzeczywistość. Byliśmy bardzo elitarni, utrzymywaliśmy dystans wobec mło-
dych. Uważaliśmy, że młodzi mają obowiązek uczenia się. I jak ognia baliśmy się
robotników. Był to lęk przed buntem rosyjskim, bezmyślnym i bezlitosnym – jak pi-
sał Puszkin. Ciężkie dziedzictwo historii rewolucyjnej kraju! 

W Polsce, Czechosłowacji była zupełnie inna sytuacja. Oczywiście, Polska była
uciskana z zewnątrz. Oczywiście, komunizm był Polsce narzucony przez kraj, któ-
ry utrwalił się w pamięci narodu w XIX wieku, w 1920 roku, 17 września 1939 ro-
ku, wiosną 1940 roku, poprzez Katyń, Charków i Miednoje, poprzez krwawe dni
powstania warszawskiego oraz represje powojenne. Jednakże historia milczy, jeśli
jej się o niej nie mówi. Milczałaby bez intelektualnych oraz innych form protestów
Kuronia, Michnika, Lipskiego, Romaszewskiego, Lipińskiego, Macierewicza, Na-
imskiego i wielu innych. I oczywiście bez uporu i męstwa wielkiego Lecha Wałęsy.
Dzięki wspólnym działaniom, mimo wszystkich trudności Polska zajęła już pewne
i trwałe miejsce w Europie.

Nasze sprawy wyglądają mniej optymistycznie. Instytucje kraju nie są skoncen-
trowane na służbie ludziom, podobnie jak przedtem instytucje stalinowskie. Po-
dział władzy jest mitem. Pokorna administracja państwowa i parlament działają
pod dyktando władzy – kierują się nie prawem, a interesami państwa, tak jak kie-
dyś. Wyrzuca się z sądownictwa ostatnich sprawiedliwych sędziów. Służby specjal-
ne są bezradne wobec terroryzmu, ale za to wspierają i udoskonalają proces kształ-
cenia szpiegów. Nie widać końca zbójeckiej wojny w Czeczenii. Na czele tamtejszej
władzy, działającej w Czeczenii, Kreml stawia wykwalifikowanych bandytów. Fał-
szuje wybory, które w zasadzie prawo zakazuje przeprowadzać w obecnych warun-
kach, w jakich znajduje się Czeczenia. Media są posłuszne i zastraszone za wyjąt-
kiem kilku niskonakładowym wydawnictw, których obecność służy Kremlowi do
mydlenia oczu naiwnemu Zachodowi. Najważniejsze miejsca w państwie zajmują
koledzy prezydenta z KGB – instytucji, która zgładziła kilka milionów naszych ro-
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daków. W kraju odbudowuje się ideologię państwową, odwołującą się do dawnych
ideałów sowieckich. Przy czym popiera to większość społeczeństwa, któremu
eklektyzm Putina jest bliższy niż wartości demokracji. Pod koniec lat osiemdziesią-
tych i na początku dziewięćdziesiątych politycy, nazywani „demokratami”, cieszyli
się dużym autorytetem społecznym. Obecnie ulegli zmarginalizowaniu. Winni te-
mu są nie tylko „czekiści”, ale i sami demokraci, którzy wielokrotnie dopuszczali
się kłamstw, politykierstwa, działali koniunkturalnie, a nie w zgodzie z własnym
sumieniem. Za bardzo koncentrowali się na swoich notowaniach i liczyli głosy, któ-
rych już nie mają. Obrońcy praw człowieka także są współodpowiedzialni za dzi-
siejszy stan rzeczy. Do dzisiaj nie zrozumieli, że głównym ich zajęciem nie jest pra-
wo, a polityka. Polityka przyszłości – taka, która nie wykorzystuje prawa, a jest je-
mu podporządkowana. Ich zadaniem jest domaganie się od władzy uznania zasa-
dy praworządności, stojącej poza polityką i ponad polityką. Trzeba żądać stworze-
nia mechanizmu, gwarantującego prymatu tej zasady! Trzeba żądać kontroli spo-
łecznej nad takim mechanizmem!

Być może rosyjska Solidarność dopiero powstanie. Jednakże w naszym kraju
istnieje wielkie zagrożenie, że masowe ruchy mogą już nie być „rewolucją poma-
rańczową”, a czerwono-brunatną. Stanowi to dość duże niebezpieczeństwo, ale
i równocześnie wyzwanie. W kraju potrzebna jest silna opozycja demokratyczna,
której na razie nie ma. Nadzieję wiążę z organizacjami obywatelskimi, które żyją
od wyborów do wyborów, a które powinny mieć bardziej długookresowe projekty
i cele. Nadzieja moja może się ziścić, jeśli politycy zrozumieją trzy rzeczy. Po
pierwsze, że struktury społeczeństwa obywatelskiego nie mogą stanowić instru-
mentu dla polityki. Odwrotnie – to politycy powinni być instrumentem społeczeń-
stwa obywatelskiego. Po drugie, powinniśmy się przygotować na długą, żmudną i ma-
ło obiecującą pracę, która nie da szybkich efektów politycznych. Taka jest natura
organizacji obywatelskich, a nie partii politycznych. I po trzecie, najwyższy czas
przestać okłamywać siebie i innych!

Jan Krzysztof Bielecki:
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do dyskusji. Jako pierwszy zabierze głos pan

Daniel Fried, zastępca sekretarza stanu, były ambasador USA w Polsce. Następ-
nym mówcą będzie pan Richard Davy. Dan Fried, proszę.

Daniel Fried [tłum. z angielskiego]:
Chciałbym podkreślić dwie sprawy. Pierwszą jest zwrócenie uwagi na to, że

wpływ, jaki Solidarność wywarła na świecie i w moim kraju, wzmacniał się wraz
z upływem czasu. Chodzi mi to, że w Stanach Zjednoczonych powoli zaczynaliśmy
rozumieć nierozerwalność kwestii bezpieczeństwa i praw człowieka. Tim Garton
Ash i Zbigniew Brzeziński opisali ten bolesny czasami i niezbyt płynny proces, w wy-
niku którego USA i Europa Zachodnia przeszły od realpolitik, kiedy prawa człowie-
ka byłe relegowane na pozycję, w najlepszym razie pomocniczą, lub irytującą, w naj-
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gorszym wypadku, w stosunkach między USA a blokiem sowieckim, do stanowiska,
że prawa człowieka stanowią zasadniczą sprawę, tak samo jak wolność w naszych
rozważaniach o współczesnym świecie.

To prowadzi mnie do drugiej sprawy, którą również poruszył Zbigniew Brze-
ziński, mianowicie, że proces demokratyzacji w tej części świata i na całym świe-
cie, który przyspieszyła Solidarność, jeszcze się nie zakończył. Prawdą jest, że od
czasu do czasu Stany Zjednoczone i Polska są oskarżane o pomoc w wywołaniu tak
zwanych kolorowych rewolucji na Ukrainie, w Gruzji czy Kirgistanie. Jestem rze-
czywiście dumny z roli, jaką mój rząd i obywatele amerykańscy odgrywali, poma-
gając demokratycznym siłom na Ukrainie. Ale gdyby pomarańczowa czy różowa
rewolucja była planowana przez jakieś amerykańskie komisje rządowe, na pewno
nawet w połowie nie byłaby tak udana, mogę o tym zapewnić.

Nie możemy jednak ograniczać definiowania demokracji, odnosząc się jedynie
do komunizmu. Prawdą jest to, co mój były profesor powiedział, że warunki w Pol-
sce dojrzały do triumfu demokracji w 1989 r. Ale w 1980-1981 roku i w 1989 r.
większość tak zwanej dobrze poinformowanej opinii publicznej na Zachodzie wie-
rzyła, że demokracja nie może odnieść sukcesu w Polsce. Jedynym wtedy dla nas
problemem była odpowiedź na pytanie – w jaki sposób nie powiedzie się? Czy tak
jak w Czechosłowacji w 1968 r., czy może tak jak na Węgrzech w 1956 r.?

Nie powinniśmy zapominać o przyszłości demokracji w innych częściach świa-
ta. Oczywiście nie możemy jej narzucić, ale musimy pomóc, tak jak to robiliśmy w
Polsce w 1980-1981 i w 1989 r. Tu nie chodzi o wprowadzenie siłą, chodzi o soli-
darność, o to, czego nauczyliśmy od naszych polskich przyjaciół.

Jan Krzysztof Bielecki:
Dziękuję. Pan Richard Davy, czołowy komentator w latach siedemdziesiątych

i osiemdziesiątych londyńskiego „Timesa”. Następnym mówcą będzie profesor
Osiatyński. 

Richard Davy [tłum. z angielskiego]: 
Akt Końcowy z Helsinek był jedynie kawałkiem papieru. I pozostałby takim nic

nieznaczącym świstkiem papieru, gdyby nie istniały organizacje, jak KOR, Karta
77, Solidarność i wiele innych grup czy stowarzyszeń odważnych ludzi wewnątrz
sowieckiego imperium.

Ale nie trzeba zapominać o tych, którzy zapisali na tym kawałku papieru treść
Aktu Końcowego – upartych europejskich urzędników, którzy prawie trzy lata cięż-
ko pracowali w czasie często żmudnych negocjacji, by propozycje sowieckie prze-
kształcić w końcowej wersji w nieomal odwrotność tego, co chciał ZSRR.

Gdy negocjacje zbliżały się do końca w Genewie nad ranem 21 czerwca 1975 r.,
ważny członek delegacji polskiej w rozmowie z ważnym członkiem delegacji bry-
tyjskiej powiedział, że kiedy tekst zostanie przesłany do wojewódzkich sekretarzy
PZPR, to na pewno sekretarz z Krakowa zadzwoni do pierwszego sekretarza KC
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i powie: „Chyba oszaleliście, że zgodziliście się na podpisanie czegoś takiego!”. Jak
słuszne były jego słowa! I jak słusznie sowieckie Politbiuro zaniemówiło po prze-
czytaniu całego Aktu Końcowego (jak opowiadał swego czasu Anatolij Dobrynin9).
Zrozumiało, podobnie jak polscy koledzy, że przegrali z kretesem. 

A mimo to zadziwiająco wielu komentatorów, szczególnie amerykańskich, a i nie-
których z Polski, interpretowało to zupełnie odwrotnie – atakowali Akt Końcowy jako
zdradę, następną „Jałtę”, która jedynie legitymizowała powojenne granice i sfery
wpływów. Jeszcze dzisiaj można usłyszeć, że podpisanie Aktu Końcowego przez blok
sowiecki zostało zapłacone akceptacją przez Zachód podziału Europy.

Tymczasem prawie każda sowiecka próba uzyskania potwierdzenia status quo,
poczynając od drobnych spraw po zasadnicze, była torpedowana przez dziewięciu
(wtedy) członków Wspólnoty Europejskiej przy pomocy państw neutralnych i nie-
sprzymierzonych. Razem opierali się presji sowieckiej i czasami też udawało się im
torpedować niechętne inicjatywie poczynania dr. Kissingera. W wyniku ich zdecy-
dowanej postawie, dalekiej od popierania status quo, Akt Końcowy wymuszał rady-
kalne zmiany. Między innymi to, że prawa człowieka zostały uznane za „podstawo-
wy czynnik dla utrzymania pokoju w Europie”, że indywidualni obywatele mają
prawo znać swoje prawa, że państwa powinny „zapewnić swobodniejszy i szerszy
dostęp do informacji wszelkiego rodzaju” i że ludzie mają prawo do samostanowie-
nia o swoim losie. Zamiast legitymizacji sowieckich rządów dokument uprawniał
zainteresowanie Zachodu wewnętrznymi sprawami  imperium sowieckiego. Rów-
nież nie zmienił statusu granic państwowych, mimo że ZSRR chciało ustanowić
ich nienaruszalność. Zamiast tego uznano je w dokumencie za nie do pogwałcenia,
co oznaczało, że nie można ich zmienić siłą, a jedynie na drodze pokojowych ne-
gocjacji, czyli powtórzono to, co znajduje się Karcie ONZ. Związek Radziecki rów-
nież nie zmusił Zachodu do uznania „doktryny Breżniewa”, czyli prawa do inter-
wencji w sprawy państw, wchodzących w skład imperium. ZSRR chciał ogranicze-
nia ogólnie przyjętych zasad międzypaństwowych jedynie do stosunków między
krajami „o różnym systemie społecznym i politycznym”. Gdyby Związek Radziecki
otrzymał to, co chciał, dostałby wolną rękę do działań w swoim imperium. Zamiast
tego tekst końcowy Aktu przyjmował jednakową normę stosunków między wszyst-
kimi państwami. Sowieckim negocjatorom nie udało też, mimo ciągłych wysiłków,
zachować kontroli nad informacją, kontaktami międzyludzkimi i wymianą kultu-
ralną poprzez podporządkowanie ich zasadzie niewtrącania się lub w wypadku
kultury wymiany poprzez rządowe agendy lub ograniczenie ich tylko do celów „za-
chowania pokoju” (definiowanego, oczywiście, przez sowieckich urzędników). 

Mimo pewnych kompromisów wynik negocjacji helsińskich stał ładunkiem z opóź-
nionym zapłonem i dla sowieckiego imperium okazał się ciągiem kłopotów.
Udało to się osiągnąć przede wszystkim dzięki postawie większości krajów Eu-
ropy Zachodniej, które uważały, że nie będzie prawdziwego pokoju czy odprę-
żenia bez przestrzegania praw obywatelskich i europejskich wartości we wszyst-
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kich krajach kontynentu. Należą im się za to  liczniejsze słowa uznania, niż do-
tąd zostały wypowiedziane. 

Jan Krzysztof Bielecki:
Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Wiktora Osiatyńskiego, a następnym

mówcą będzie pan minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski.

Wiktor Osiatyński:
Chciałbym dodać kilka szczegółów do tego głównie, o czym mówił Timothy

Garton Ash, na temat historii porozumień helsińskich i Solidarności, ponieważ
wydaje mi się, że umowa helsińska stworzyła pewne warunki, które Solidarność
i wypełniła, i dodała bardzo wiele, ale w niezwykle osobliwy i szczegółowy spo-
sób. W Akcie Końcowym z Helsinek było coś, co rzadko się zdarzało w historii,
mianowicie jeden przepis, jeden punkt, który w dużej mierze wpłynął na losy świa-
ta. Chodzi o artykuł, który nie istniał w innych porozumieniach na temat praw
człowieka ani w Powszechnej Deklaracji, a który brzmi: „każdy ma prawo poznać
swoje prawa”. Do tej pory próbuję znaleźć osobę (słyszałem, że był to ktoś z brytyj-
skiego Home Office), która ten artykuł dopisała i zrozumieć, jak to się stało, że Ro-
sjanie go przegapili. W każdym razie ten punkt stworzył podstawę do powstania
różnych stowarzyszeń dla obrony praw człowieka. Pierwszym była moskiewska
Grupa Helsińska, później KOR, ROPCIO i inne organizacje w Polsce.

Twierdzę, że w Polsce pomiędzy 1976 a 1980 rokiem stało się coś niebywałego
w skali światowej. Po pierwsze, nadano sens pojęciu praw człowieka, a po drugie,
prawa człowieka stały się czynnikiem spajającym polski naród praktycznie. Do-
tychczas naród polski  był połączony wspólnotą historyczną, kulturową, językową,
religijną, natomiast był bardzo głęboko podzielony na elity, które żądały przywile-
jów, i masy, które domagały się ludzkich łask. Nigdy ten podział był tak drastycz-
nie widoczny, jak w różnicy między protestem inteligenckim w 1968 r. a robotni-
czym w 1970 r. W 1968 r. naprawdę wielu robotników nie wiedziało, o co studen-
tom i inteligencji chodzi. W 1970 r. studenci i inteligencja z kolei nie byli skłonni
poprzeć buntu robotniczego na Wybrzeżu. W 1968 r. studenci i inteligencja powo-
ływali się na konstytucję komunistyczną, ale już w 1976 r. na Akt Końcowy z Hel-
sinek, na prawa człowieka. Cztery lata później, w 1980 r., w Porozumieniach
Gdańskich znalazło się siedem czy osiem punktów, domagających się wolności po-
litycznych i to było czymś rewolucyjnym i nowym. Jak to się stało?

W tym czasie były dwie koncepcje wolności, praw człowieka, zachodnia i wschod-
nia. Komunistyczna mówiła, że nie ma wolności bez chleba, i zachodnia, że waż-
niejsze są prawa polityczne i prawa osobiste, tak zwane wolności osobiste. Otóż
mnie się wydaje, i to warte byłoby zbadania w szczegółach, w jaki sposób współ-
praca KOR-u, ROPCIO, Wolnych Związków Zawodowych i innych organizacji do-
prowadziła do jedności tych dwóch koncepcji, ponieważ Solidarność pokazała, że
nie ma chleba bez wolności. Dlaczego nie ma chleba bez wolności? Polska gospo-
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darka załamywała się między innymi dlatego, że nie było żadnego mechanizmu in-
formacji zwrotnej dla tych, którzy podejmowali decyzje. W krajach kapitalistycz-
nych taką funkcję ma rynek, u nas nie było rynku i jedyną taką informacją zwrot-
ną, podobnym mechanizmem, mogły być wolności polityczne – wolne związki za-
wodowe, opozycja, partie opozycyjne, wolna prasa i wolność słowa. Obawiam się,
że to jest na ogół niedostrzegany szczegół, który pokazał, w jaki sposób w Polsce
zaledwie przez cztery lata wypracowano koncepcję praw, łączącą dwie w jedną i któ-
ra stała się nową, przynajmniej na jakiś czas, filozofią polityczną spajającą naród
– przez te cztery lata inteligencja polska odeszła od pomysłu przywileju na rzecz
praw człowieka, a masy, przynajmniej przywódcy zmienili koncepcję łaski i zaczę-
ły domagać się praw. Takie podejście zrodziło Solidarność i stało się trwałym wkła-
dem w walkę o prawa człowieka. 

Jan Krzysztof Bielecki:
Bardzo dziękuję. Pan minister Skubiszewski, a przygotuje się Octavian Bratila.

Krzysztof Skubiszewski:
Była tutaj mowa o roli prawa w kontekście praw człowieka w polityce między-

narodowej. Może będzie dobrze powiedzieć jedno czy dwa zdania o stanie tego
prawa. Dzisiaj, mówiąc najkrócej, to prawo jest niemal kompletne. Owszem, cza-
sami się słyszy o takiej czy innej nowej generacji praw człowieka, ale to nie jest
istotne. To, co jest dzisiaj głównym zadaniem, to wprowadzenie w życie tego bar-
dzo ważnego prawa, regulującego prawa człowieka i zasadnicze wolności. Pod-
stawową sprawą stała się kwestia metod realizacji praw człowieka. Pan profesor
Brzeziński z własnej praktyki, z praktyki Białego Domu, przypomniał nam dwa
wypadki, w których stosowany był nacisk dyplomatyczny o różnym napięciu jako
metoda realizacji, i jedną sprawę, gdzie doszło do zaangażowania sił zbrojnych,
mianowicie w Afganistanie.

Trzeba dodać, że są też inne metody, wynikające z prawa międzynarodowego.
Mam na myśli kontrolę przestrzegania praw człowieka przez monitoring między-
narodowy i stworzenie, już dzisiaj całkiem dobrze funkcjonującego w Europie, nie-
źle w Ameryce Łacińskiej, systemu sądownictwa międzynarodowego w zakresie
praw człowieka. Na innych kontynentach praktycznie wszystko w tej dziedzinie po-
zostaje jeszcze w sferze pobożnych życzeń.

Następna kwestia, która łączy się z polityką praw człowieka w płaszczyźnie
międzynarodowej, to sprawa uniwersalizmu tych praw. Problemem podstawowym
są różnice cywilizacyjne, o czym dzisiaj mówi się przy okazji różnych debat. Cho-
dzi o różnice historyczne, kulturalne, etniczne i jeszcze inne, ale trzeba zawsze pa-
miętać, że podstawowe prawa człowieka muszą być równe dla wszystkich bez
względu na owe różnice.

Na koniec pragnę zwrócić uwagę, że ta trafna polityka, którą tutaj nam krótko
przypomniał pan profesor Brzeziński i o której mówili także inni referenci – pan
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Garton Ash, pan Kowaliow, pan Raimond – nie wyczerpuje wszystkich możliwości.
Mianowicie w polityce bardzo dużą rolę odgrywa prawo międzynarodowe, ale –
powiedziałbym – nie zawsze polityka i dyplomacja z tego korzystają. Chociaż tutaj
ostatnio zachodzą zmiany pod tym względem. Pierwsza to wprowadzenie pojęcia
prawa bezwzględnie obowiązującego do prawa traktatów i do praktyki działania
traktatów. Dawniej państwa mogły przy pomocy traktatów zmienić, praktycznie
rzecz biorąc, każdą normę powszechnie obowiązującą. Dzisiaj to już nie jest moż-
liwe. Bo państwa zgodziły się co do tego, że istnieje kodeks, jest prawo bezwzględ-
nie obowiązujące i traktat z nim sprzeczny lub sprzeczny z podstawowymi prawa-
mi człowieka nie jest ważny. Drugi punkt, który zaznaczył się w ostatnim rozwoju
prawa międzynarodowego, to potwierdzenie istnienia norm, obowiązujących po-
między wszystkimi państwami. To są zobowiązania międzynarodowe, które jedno
państwo winne jest każdemu innemu państwu i innym podmiotom prawa między-
narodowego ze względu na wspólnie wyznawane wartości i ze względu na interes
wspólny w realizacji tych praw. I to jest bardzo istotna zmiana, ponieważ rzecz
przestaje być jedynie sprawą pomiędzy państwem pokrzywdzonym a państwem,
które wyrządziło krzywdę, między innymi w zakresie praw człowieka, lecz staje się
przedmiotem zainteresowania wszystkich państw i one w tej kwestii mogą działać. 

Jan Krzysztof Bielecki:
Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana profesora Octaviana Bratilę z Rumunii,

a przygotuje się pan Andrzej Wielowieyski. 

Octavian Bratila:
Mam odwagę [mówić] w imieniu tysięcy i tysięcy ludzi, [którzy byli] w gułagu

komunistycznym rumuńskim. Moi byli towarzysze dziękują pierwszy raz do pana
Wałęsa i do narodu polskiego, że nam dał gwiazdy nadziei. Tak samo dziękuję Ko-
ściołowi katolickiego polskiego, dziękuję pani Madelaine Albrigt za jej pracę dla
praw człowieka. Dziękuję panu Zbigniewowi Brzezińskiego, który tak dobrze do-
radził prezydenta Stanów Zjednoczonych. My w Rumunii czuli jego prace. Dzięku-
jemy. Także kochane i szanowne koledzy, dziękuję całemu narodu polskiego, że
nam dał Solidarność, Solidarność nie umarł, Solidarność żyje, będzie żyć wiele
czasu, będą ludzi na ziemi. Proszę nie zapomnieć jedno przysłowie rumuńskie
„ostatnia umiera nadzieja”. 

Jan Krzysztof Bielecki:
Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Wielowieyski, przygotuje się Bogdan Borusewicz.

Andrzej Wielowieyski:
Solidarność była wielką historyczną niespodzianką, coś w rodzaju cudu jak to

Krzysztof Pomian napisał. Jak do niego doszło, to oczywiście musimy sobie wyja-
śnić. Profesor Ash stwierdza, że przyczyny były przede wszystkim wewnętrzne.
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W pełni się z nim zgadzam. Natomiast niezupełnie się zgadzam z panem profeso-
rem Geremkiem, który mówi, że przede wszystkim zakłady pracy, ta wielkoprze-
mysłowa klasa robotnicza stworzyła tę szansę. Tak, to była ta szansa, ale była to
przyczyna niewystarczająca, niedostateczna, nawet jeżeli do tego dodamy ruch nie-
zależnych związków zawodowych i tych świadomych działaczy, którzy wzięli się
tam do roboty, przywódców takich, jak Wałęsa czy Borusewicz, to mimo to nie by-
ło wystarczające. Mieliśmy przecież do czynienia ze zjawiskiem zupełnie nieprze-
widywalnym, niezwykłym w ustroju totalitarnym – strajk generalny, którego nigdy
dotąd nie było. W Radomiu czy w Ursusie, w Warszawie i w Lublinie były strajki,
ale nie było nawet próby przerodzenia się ich w strajk generalny. A w Gdańsku 
w ciągu dwóch dni zastrajkowało sto kilkadziesiąt zakładów, w ciągu czterech-pię-
ciu dni strajkowało 500 zakładów.

Sądzę, że istotną przyczyną, na pewno nie jedyną, tych przyczyn było sporo,
istotną przyczyną był terror komunistyczny po roku 1970, kiedy zginęło kilkaset lu-
dzi na Wybrzeżu, tysiące zostały zwolnione z pracy lub aresztowane. Długie tygo-
dnie w więzieniu, na betonie, przepuszczanie aresztowanych przez „ścieżki zdro-
wia”, terroryzowanie robotników na wszelkie sposoby po to, aby oduczyć środowi-
ska robotnicze buntu czy nawet marzeń o zmianie. Sądzę, że w tych poczynaniach
i w ich skutkach tkwi również źródło wielkiego zwycięstwa. W tym napływowym
i dość luźnym, bez głębszych korzeni społeczeństwie Wybrzeża, dopiero to do-
świadczenie wielkiego zagrożenia  spowodowało integrację społeczną w niespoty-
kanym wymiarze. Właśnie to poczucie zagrożenia, poczucie, że jeżeli nie będziemy
się trzymać razem do końca, to nas wykończą, tak nas zniszczą, że całe życie stra-
ci sens. Stocznia stała się symbolem, sztandarem tej walki i wywołała niezwykłą in-
tegrację społeczną przeciwko wspólnemu zagrożeniu. Myślę, że należy głębiej za-
stanowić się nad tym.

Paradoksem historii jest natomiast to, że działania obrońców systemu, przed-
sięwzięte dla jego zachowania, przyczyniły się istotnie do zwycięstwa nad tymże
systemem. 

Jan Krzysztof Bielecki:
Dziękuję. Głos ma Bogdan Borusewicz, a przygotuje się dr Felice Besostri

z uniwersytetu w Mediolanie.

Bogdan Borusewicz:
Ponieważ przewodniczący zadał pytanie i wyraził zdziwienie, jak to się stało,

że w 21 postulatach znalazły się elementy Aktu Końcowego z Helsinek, chcę powie-
dzieć, że nawet jeżeli ktokolwiek z naszego środowiska przeczytał tylko jedną
książkę, to następną był dokument helsiński. Tak więc znaliśmy ten dokument i nie-
przypadkowo w postulatach strajkowych są wyraźnie nawiązania do Helsinek. Hel-
sinki to też pewne zakończenie dyskusji, która toczyła się na Zachodzie i którą zna-
liśmy w Polsce. Była ona szukaniem odpowiedzi na pytanie, czy my w Europie
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Środkowej i Wschodniej mamy te same prawa do demokracji i wolności, co oby-
watele z krajów zachodnich, a co nie było powszechnie przyjmowane za oczywiste.
Dyskutowano przecież, czy Polacy chcą demokracji, czy wolności i nie zawsze od-
powiedź była jednoznaczną. My też zastanawialiśmy się, czy narody ZSRR chcą de-
mokracji, czy chcą wolności. Helsinki kładły kres tej dyskusji w sytuacji, kiedy rzą-
dy uznały, że nasze narody mają prawo do tych wartości.

W krajach, w których mieszkaliśmy, żyliśmy odizolowani od innych – od Ro-
sjan, od obywateli Czechosłowacji, a nawet my w opozycji byliśmy izolowani w Pol-
sce. Mimo tych trudności wielki wpływ na powstanie Komitetu Obrony Robotni-
ków miało zorganizowanie się w połowie lat siedemdziesiątych spotkania w Mo-
skwie obrońców praw człowieka. Powstał wtedy komitet, w którym znaleźli się ta-
cy ludzie, jak Sacharow, Kowaliow i inni, a przecież oni byli w sytuacji znacznie
gorszej niż w Polsce, i mimo to zdecydowali się działać jawnie na rzecz praw czło-
wieka. I to miało bezpośredni wpływ na to, że my w Polsce zdecydowaliśmy się po-
wołać Komitet Obrony Robotników, bo mówiliśmy sobie, jeżeli Rosjanie w takiej
sytuacji się na to decydują, to na co my Polacy mamy czekać. Podobnie było z Kar-
tą 77 w Czechosłowacji, która powstała pod oczywistym wpływem tego, co się dzia-
ło z kolei w Polsce.

A więc  mimo  zamkniętych granic przepływały informacje, przepływały idee.
Olbrzymią rolę w tym procesie odegrali korespondenci zagraniczni. Tacy w Polsce,
jak  Andrew Nagorski czy Bernard Guetta i inni oraz Radio Wolnej Europy, Radia
Swoboda, BBC, Głos Ameryki – trudno przecenić rolę ich wszystkich. To dawało
nam przestrzeń wolności. Chciałbym podziękować tym korespondentom, z których
zresztą część została wydalona z Polski.

I ostatnia kwestia. Powstanie Solidarności oczywiście nie wzięło się z niczego.
To był ciężki okres dla opozycji, która przygotowała jednak struktury, przygotowa-
ła ludzi i strajk sierpniowy wyglądałby zupełnie inaczej, gdyby ta praca nie została
wykonana. Ale oprócz tego, że powstała masowa organizacja, która nie mieściła się
w systemie, która była obok systemu, to w sierpniu 1980 r. została zakwestionowa-
ne samo jądro ideologii komunizmu. Ponieważ ta ideologia była oparta na teorii,
jak większość z nas pamięta jeszcze, dyktatury proletariatu. I ten proletariat powie-
dział „nie”. Tym samym podważył nie tylko organizacyjne zasady, ale w ogóle ide-
ologiczne całego system. Dlatego, gdy zabrakło ideologii, została tylko goła siła, do
której Jaruzelski się musiał odwołać. 

Jan Krzysztof Bielecki:
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że Bogdan Borusewicz był organizatorem straj-

ku gdańskiego, jego mózgiem i również działaczem podziemia w latach osiemdzie-
siątych. Siedział krótko, ale to tylko dlatego, że siły bezpieczeństwa nie mogły go
złapać przez pięć lat, czym pobił chyba rekord w Polsce. 

Dr Felice Besostri, proszę.

SESJA I46



Felice Besostri [tłum. z francuskiego]:
Sześćdziesiąt lat politycznych podziałów i systemów nie zdołały wymazać cy-

wilizacji europejskiej, posiadającej ponad tysiącletnią wspólną historię. Wraz z po-
wstaniem Solidarności i następnie upadkiem reżimu komunistycznego wspólna hi-
storia Europy nie rozpoczęła się od nowa, ponieważ jasny podział na Wschód i Za-
chód nie istnieje w naszej historii ani naszej geografii.

Upadek komunizmu spowodowały trzy czynniki: Praska Wiosna, utworzenie
Solidarności i jej pierwszy sukces w postaci Porozumień Sierpniowych oraz próba
wprowadzenia reform przez Gorbaczowa. W pierwszym wypadku, partia politycz-
na z obrzeży stała na czele zmian i jej przywódcy zostali uwięzieni. W drugim, re-
żim komunistyczny miał możliwość zreformowania systemu z pomocą ruchu oby-
watelskiego i reprezentantów społeczeństwa, w szczególności robotników. Odpo-
wiedzią na to był zamach stanu Jaruzelskiego. Trzecim była próba podjęta w samym
środku imperium i potężnej partii komunistycznej – Komunistycznej Partii Związku
Radzieckiego. Wszyscy dobrze wiemy, jak to się zakończyło. Wszystkie trzy sytuacje
odsłoniły fakt, że komunizmu nie dało się zreformować ani od góry, ani od dołu, ani
od zewnątrz, ani od środka. Jedynym wyjściem była przemiana, w miarę możliwo-
ści pokojowa – przejście od dyktatury do demokracji. Zdała sobie z tego sprawę rów-
nież lewica w moim kraju i porzuciła iluzje, że system komunistyczny można ulep-
szyć. I to właśnie jest wielką zasługą Solidarności.

Jan Krzysztof Bielecki:
Chciałem poprosić pana Gadina Kozhakhmetova, członka Komitetu na rzecz

Sprawiedliwego Kazachstanu, o zabranie głosu. 

Gadin Kozhakhmetov [tłum. z angielskiego]: 
Przyjęcie Aktu Końcowego z Helsinek 30 lat temu grało znaczącą rolę w pro-

mowaniu demokracji i praw człowieka za żelazną kurtyną, skrywającą totalitarne
reżimy bloku sowieckiego. Ruch Solidarności, powstały w Polsce 25 lat temu,
przejdzie do historii jako najświatlejszy przykład konfrontacji między społeczeń-
stwem a państwem, uosabianym przez rządzącą partię komunistyczną. Niezbyt wy-
raźnie zdefiniowane siły społeczne, składające się na opozycję wobec systemu ko-
munistycznego w Polsce, a potem i w innych krajach Europy Wschodniej, wyraża-
ły nie partykularne interesy grupowe, ale emocjonalnie powiązane ze sobą idee
i wartości – wolność, demokracja i prawa człowieka. 

Ponad sto państw przyjęło pięć lat temu Deklarację Warszawską10, w której wy-
rażone są te same idee, wartości i zasady demokracji oraz sposób dążenia do nich.
Ta deklaracja okazała się sygnałem dla sił demokratycznych w krajach, gdzie tota-
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10 W czerwcu 2000 r. Warszawie ministrowie spraw zagranicznych ze 106 krajów podpisali tzw. Dekla-
rację Warszawską „Ku wspólnocie demokracji”, w której określono podstawowe obowiązki państw, jak po-
szanowanie dla wszystkich praw i swobód obywatelskich, niestosowanie niekonstytucyjnych metod sprawo-
wania rządów, zapewnienie przejrzystości działania organów władzy, zagwarantowanie cywilnej kontroli
nad siłami zbrojnymi itp.



litarne i autorytarne reżimy jeszcze panowały. Sygnałem, że społeczeństwa tych
krajów nie są same, że postępowa część międzynarodowej społeczności zdaje sobie
sprawę ze swego obowiązku popierania  demokracji i praw człowieka nie tylko u sie-
bie, ale i w innych krajach. Tę odpowiedzialność złożono na barki nie tylko rządów,
które podpisały deklarację, ale też na ramiona społeczeństw obywatelskich tych
państw, w tym Polski, gdzie 25 lat temu powstała Solidarność. I właśnie dlatego
apeluję do zebranych o poparcie dla podobnych procesów w Azji Centralnej, by
udzielać pomocy ruchom demokratycznym, by wpływać na swoje rządy, by nie sto-
sowały podwójnej miary wobec naszych rządów, by pomagać im na poziomie mię-
dzynarodowym, by wymusić przestrzeganie powszechnie akceptowanych zasad de-
mokracji i standardów przez rządy w krajach Azji Centralnej. Taka pomoc będzie
najlepszym przykładem prawdziwej solidarności, którą pokazaliście u was i która
na pewno przyniesie i mam wolność i demokrację.

Jako pierwszy krok takiego poparcia chciałbym dzisiaj zaproponować powsta-
nie koalicji dla demokracji w Azji Centralnej. Każda organizacja, każdy człowiek,
który jest gotowy do niesienia pomocy mieszkańcom naszego regionu w walce o de-
mokrację, może zostać członkiem koalicji. Pierwszy formularz składam na ręce pa-
na Lecha Wałęsy. Zwracam się też o osobiste poparcie do profesora Zbigniewa
Brzezińskiego. Jako drugi krok, o godz. 14-ej od razu po sesji, Ruch na rzecz Spra-
wiedliwego Kazachstanu i delegacja z Kirgizji organizują konferencję prasową na
temat sytuacji w Azji Centralnej. Wszystkich na nią zapraszam.    

Jan Krzysztof Bielecki:
Dziękuję. Głos ma pan Isa Gambar, były premier rządu w Azerbejdżanie.

Isa Gambar [tłum. z angielskiego]:
Jestem jednym z przywódców opozycji demokratycznej w Azerbejdżanie. Je-

stem bardzo wdzięczny za możliwość uczestniczenia w obchodach rocznicy po-
wstania Solidarności. Azerbejdżan, który ma wiele wspólnego z Polską, ciągle sta-
ra się wdrażać postanowienia helsińskie. Nadal pokojowo walczymy o wolne wy-
bory. Najbliższe są 6 listopada i biorąc pod uwagę wasze doświadczenie i zapał do
walki o wolność i demokrację, chciałbym was zaprosić. Przyjedźcie do Azerbejdża-
nu jako obserwatorzy naszych wyborów. Rozglądając się po tej sali, sądzę, że jeśli
tylko dziesięć procent z obecnych przyjedzie, to będziemy mieli szansę na wygra-
nie wyborów i zbudowanie demokracji w muzułmańskim kraju. 

Krzysztof Bielecki:
Serdecznie dziękuję. Na tym kończymy tę sesję. Dziękuję referentom oraz dys-

kutantom i ogłaszam godzinną przerwę.
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SESJA II
Solidarność, Jan Paweł II a myśl chrześcijańska

Przewodniczy: Tadeusz Mazowiecki, b. premier rządu RP;
Uczestnicy: Kardynał Jean-Marie Lustiger, b. metropolita Paryża, administrator
apostolski;

Abp Józef Życiński, metropolita lubelski.

Tadeusz Mazowiecki:
Poczytuję sobie za zaszczyt, że mogę przewodniczyć sesji z udziałem tak znako-

mitych osób, jak ksiądz kardynał Lustiger i ksiądz arcybiskup lubelski, abp Życiński.
W osobie księdza kardynała Lustigera, znakomitego myśliciela, widzę przede

wszystkim ogromnego przyjaciela Polski i Solidarności z tamtych czasów, czego
osobiście doświadczyłem, kiedy w 1987 r. po raz pierwszy miałem możność przy-
jechać do Paryża i kiedy rozmawiać z księdzem kardynałem. Myślę, że ksiądz kar-
dynał, podobnie jak przywódcy związkowi Francji, symbolizuje zagranicznych
przyjaciół Solidarności. 

W osobie księdza arcybiskupa Życińskiego z kolei witam człowieka, który dzi-
siaj w trudnych czasach życia politycznego i życia publicznego w Polsce podtrzy-
muje czysty etos Solidarności w różnych sporach. Podtrzymuje tę prawdę, że pa-
mięć historyczna i rozrachunek historyczny są potrzebne, ale że nie powinny za-
wierać nienawiści, tylko prawdę i szacunek dla każdego człowieka.

Nim przejdziemy do tematu, pozwolę sobie oddać hołd aktywistom jeszcze jed-
nego etapu naszej walki, tego, kiedy podziemna Solidarność już – powiedziałbym
– trochę słabła czy wykruszała się, kiedy ludzie często chcieli szukać jakichś innych
rozwiązań i kiedy doszło w 1988 roku do nowej fali strajków. Byłem w Gdańsku i bra-
łem udział w strajku 1988 roku w maju. Po zakończeniu strajku wychodziliśmy ze
Stoczni im. Lenina i zdawało się, że jesteśmy pokonani, ale ja czułem wtedy, iż to
jest nowa, młoda fala i że coś osiągnęliśmy tym strajkiem, choć skutki  tego będą
odczuwalne nie od razu. I po roku nastąpiły wielkie konsekwencje. Otóż chciałbym
wszystkich, którzy wtedy brali udział w tych strajkach, a w szczególności w majo-
wym strajku czy w sierpniowym, serdecznie pozdrowić i oddać im hołd.

Tematem naszej sesji jest myśl Jana Pawła II czy wpływ na myśl chrześcijań-
ską tych wydarzeń, o których była tutaj już mowa, i o tym, jaką rolę odegrała pierw-
sza pielgrzymka papieża do Polski. Pamiętam, kiedy byliśmy w Stoczni Gdańskiej



w sierpniu 1980 roku, jak wielu dziennikarzy zadawało nam pytanie o portrety pa-
pieża, wiszące na bramie. Pamiętam moje rozmowy na ten temat z Bernardem Gu-
etta, który doskonale zaczął rozumieć to połączenie papieża i robotniczego buntu.
Wystarczył rok od obecności papieża w Polsce i to się stało. W czasie tej pierwszej
pielgrzymki miałem okazję, w Krakowie podczas wizyty grupy Znak u papieża,
miałem możność stania obok niego i opowiadałem mu, jak Polska już przez te dnie
wizyty się zmieniła, a On się tak zamyślił i powiedział do mnie „i tak sobie myślę,
co dalej, co dalej...”. No i to, co dalej, to wiemy. Była to historyczna odpowiedź.

Chciałbym też przypomnieć słowa papieża, które powiedział do delegacji Soli-
darności w styczniu 1981 r.: „Cieszę się z tego, że wydarzenia ostatniej jesieni, po-
czynając od pamiętnych tygodni sierpniowych, stały się okazją do ujawnienia się
tej samej solidarności, która zwróciła na siebie uwagę szerokich kręgów opinii pu-
blicznej na całym świecie. Wszyscy podkreślali szczególną dojrzałość, jaką społe-
czeństwo polskie, a zwłaszcza ludzie pracy wykazywali w podejmowaniu i rozwią-
zywaniu tych trudnych problemów, jakie stanęły przed nimi w momencie krytycz-
nym dla kraju na tle wydarzeń, których nie brak w dzisiejszym świecie, a których
jakże często metodą działania staje się gwałt i przemoc”. I inny cytat: „Wysiłek je-
siennych tygodni (chodzi o tzw. kryzys  rejestracyjny, po którym dopiero mogliśmy
pojechać do Rzymu) nie był skierowany przeciwko nikomu i nie jest przeciwko ni-
komu skierowany ten ogromny wysiłek,  jaki w dalszym ciągu stoi przed wami, jest
kierowany wyłącznie ku wspólnemu dobru. To prawo, co więcej, obowiązek podej-
mowania takiego wysiłku posiada każde społeczeństwo, każdy naród. Jest to pra-
wo potwierdzone całym kodeksem życia międzynarodowego. Wiemy, że w ciągu
dziejów kilkakrotnie przemocą pozbawiono Polaków tego prawa, to jednak nie od-
uczyło nas ufać opatrzności Bożej i wciąż rozpoczynać na nowo”.

Eminencjo, oddaję głos.

Kardynał Jean-Marie Lustiger [tłum. z francuskiego]:

DOŚWIADCZENIE SOLIDARNOŚCI A MYŚL CHRZEŚCIJAŃSKA

W tamtych czasach istniał Wschód, żelazna kurtyna i Zachód. We Francji impe-
rium sowieckie wydawało się równie trwałe jak Egipt faraonów. Dlatego też pierw-
sze wydarzenia gdańskie napełniały nas zachwytem zdumienia, ale również lękiem
przed represjami przeciwko narodowi polskiemu. Lecz bardzo szybko nadeszły z Pol-
ski nowe wieści. Najpierw potężny cios zadany ideologii marksistowskiej: robotnicy
domagający się od komunistycznych władz uszanowania praw i demokracji. Na-
stępnie, ewolucja początkowo ludowego ruchu, do którego dołączają się intelektu-
aliści i związkowcy. I wreszcie, wiara katolicka narodu polskiego i wierność histo-
rii narodowej. Te czynniki nadały ruchowi siłę nie do powstrzymania.

To wszystko tworzyło obraz, który całkowicie burzył stereotypy panujące na
Zachodzie, dotyczące kwestii robotniczej, walki klas, reżimu sowieckiego, religii ja-
ko „opium dla mas” itd. Solidarność drastycznie zmieniła poglądy większości ludzi
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na te sprawy, niezależnie od reprezentowanych przez nich opinii politycznych czy
światopoglądowych.

Kiedy w 1980 r. wybuchły pierwsze strajki, nasze spojrzenie na sytuację w Pol-
sce zdążył już zmienić wybór Jana Pawła II na papieża w 1978 r. i jego pierwsza
pielgrzymka do ojczyzny w czerwcu następnego roku. Bez tego papieża, bez siły je-
go słów i znaczenia jego obecności, powstanie Solidarności nie byłoby możliwa.
Aby jednak zrozumieć w całości przesłanie jego wystąpień trzeba było mieć polskie
serce i słuch, na co później zwracał uwagę ksiądz Józef Życiński. 

We Francji interpretowano wzajemne stosunki papieża i Solidarności jako element
walki w układzie sił pomiędzy narodem polskim a polskimi i sowieckimi władzami.

Dziś wydaje mi się oczywiste, że znaczenie Solidarności nie ogranicza się do
historycznej roli, jaką odegrała w obaleniu systemu sowieckiego. W doświadczeniu
Solidarności znajduje się więcej niż tylko rewolta narodu przeciwko obcej tyranii
i krytyka ideologii marksistowsko-leninowskiej. To „coś więcej” czyni z Solidarno-
ści bezcenne doświadczenie historyczne, a jej teoretyczne i praktyczne konsekwen-
cje dalece wykraczają poza początkowe założenia. To „coś więcej” chciałbym teraz
zidentyfikować i opisać w stosunku do myśli chrześcijańskiej.

1) Niewyobrażalne dla marksizmu-leninizmu

Solidarność narodziła się w narodzie polskim jako żywa odpowiedź na długą
sowiecką opresję. Analiza społeczna i praktyka marksizmu-leninizmu nie uwzględ-
nia bowiem lub raczej nie może uwzględniać tej fundamentalnej prawdy, jaką jest
kondycja ludzka. De facto nie widzi jej lub nie może jej widzieć, a to z powodu gło-
szonych przez nią idei. Podając się za materialistyczną naukę historyczną, musi
wpierw stworzyć przedmiot tej nauki, aby następnie określić prawa nią rządzące.
Czynność ta, niezbędna w każdej nauce, wytwarza rodzaj artefaktu, który zastępu-
je rzeczywistość życia ludzkiego. Ta samozwańcza „nauka” może następnie funk-
cjonować w praktyce, lecz jedynie w granicach tego, co wybrała i co ominęła,
określając przedmiot swoich badań. Lecz w zastosowaniu do bogatej rzeczywisto-
ści społecznej człowieka wyrządza mu krzywdę, czego obrazem była sytuacja na-
rodu polskiego w momencie rozpoczęcia strajku gdańskiego. 

Doświadczenie Solidarności w pełni odsłoniło rzeczywistość, którą marksizm-
-leninizm ignorował lub reinterpretował wedle swoich zasad. Tę właśnie rzeczywi-
stość nazywam „niewyobrażeniem” marksizmu-leninizmu. Solidarność jest odpo-
wiedzią na marksizm-leninizm, w pewnym sensie obnaża go, aby następnie obalić.
Lecz to obalenie nie jest możliwe bez wyniesienia na światło dzienne rzeczywisto-
ści doświadczenia ludzkiego, ignorowanego przez ideologię marksizmu. Marksizm
dawał sobie monopol w kwestii racjonalności politycznej, zaś Solidarność, dzięki
odsłonięciu tej rzeczywistości nieuznawanej i „niewyobrażonej” przez marksizm,
rozerwała na strzępy panującą ideologię.
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2) Rzeczywistość odsłonięta przez Solidarność

Jak wyglądała ta nieuznawana rzeczywistość? Naród polski, upokarzany przez
reżim policyjny, przeżywał solidarność na długo przed powstaniem samej organi-
zacji. Wiara i modlitwa tego narodu od wieków tworzyła podłoże dla kultury i hi-
storii Polski. Należy więc docenić siłę tych czynników nie tylko jako broń przeciw-
ko reżimowi, lecz przede wszystkim jako źródło pamięci o rzeczywistości i „rzeczy-
wistości pamięci”, napełniające świadomość narodu. Lecz odczuwana przez naród
solidarność musiała również stać się myślą, wyrażoną w programie, który dawał-
by nadzieję i wskazywał drogę dalszego działania. Tym właśnie zajmowali się inte-
lektualni przywódcy ruchu wraz z robotnikami.

Doświadczenie solidarności stanowi samą istotę życia człowieka. Określa zdol-
ność każdego z nas do związku z drugą osobą. Pobudza podstawowe czynniki świa-
domości, takie jak zdolność poznawania dobra i prawdy, rozróżniania dobra i zła
oraz odpowiedzialność każdego wobec tego zła. To, przez co przechodzi naród uci-
śniony w zakresie życia prywatnego i publicznego, tworzy swoisty rodzaj antropo-
logii. Praca była podstawowym elementem oficjalnej ideologii, a walczący o god-
ność pracujący ludzie określili siebie przede wszystkim jako prawdziwych ludzi,
nie jako środki wytwórcze. W ten właśnie sposób prawdziwy, rzeczywisty człowiek
stał się podstawowym elementem walki politycznej. 

Aby Solidarność mogła się narodzić, potrzebne było połączenie myśli i czynu.
Intelektualiści umieli racjonalnie zaplanować sytuację. Co ważniejsze, umieli
nadać powszechnie rozumianą nazwę temu, czym żył i co pragnął realizować na-
ród polski. Wspaniałym symbolem tych myśli było właśnie słowo „solidarność”.

Należy również zwrócić uwagę na fenomenologiczne zabiegi myślowe, pozwala-
jące na doświadczanie tej prawdziwej rzeczywistości i tym samym uniknięcie kajdan,
w które zakuwała dialektyka heglowska Marksa. Te fenomenologiczne zabiegi widać
w tym, co mówił papież podczas pielgrzymek do Polski, lecz również w książce autor-
stwa jego kolegi z KUL-u w Lublinie, księdza Józefa Tischnera, wydanej w drugim
obiegu w Polsce i ku mej radości przetłumaczonej na francuski. Dzieło to było jednym
z narzędzi procesu odzyskiwania świadomości, rozpoczętego przez Solidarność. Czy-
ny, takie jak sam strajk i przewodnictwo Lecha Wałęsy, mówią zaś same za siebie.

3) Etyka, polityka, religia

W momencie pojawienia się w myśli społecznej humanizmu powstał całkiem
nowy sposób działania. Było to działanie zgodne z „etyką” Solidarności, która jest
„etyką świadomości”, zdolną utworzyć pełne godności relacje z drugą osobą i zor-
ganizować się na kształt systemu demokratycznego. Walka o wolność wymaga bo-
wiem uszanowania różnic między ludźmi i wielości opinii. Chrześcijańskie korze-
nie Solidarności są powszechnie widoczne właśnie dlatego, że są one świadectwem
niezniszczalnej godności ludzkiej.

To dzięki niej kobiety i mężczyźni innych religii oraz niewierzący mogli ramię
w ramię z chrześcijanami walczyć o godność i wolność. Dialog zbudowany jest bo-
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wiem na szacunku dla każdego, zaś ideologia w morderczy sposób wyrównuje róż-
nice międzyludzkie, tworząc brutalną jedność poprzez ucisk lub strach. Ten dialog
również jest częścią doświadczenia Solidarności.

Wielki wpływ Kościoła katolickiego na Solidarność nie powinien jednak być
traktowany wyłącznie jako sojusz o charakterze taktycznym. Kościół wraz z jego
przywódcą, Janem Pawłem II, umiał bowiem zmobilizować w walce o godność
ludzką duchowy skarb, jaki otrzymał od Zbawiciela. Aby Solidarność mogła się na-
rodzić, potrzebne było jednocześnie historyczne przymierze narodu i wiary, pamię-
ci o historii i jej wzlotach i upadkach oraz okres poważnego kryzysu, który niczym
wielki sztorm odsłonił głębinę morza i ukazał to, co kryło się na dnie. Odsłonięcie
tej rzeczywistej kondycji ludzkiej i społecznej, nazwanej przeze mnie „niewyobra-
żeniem” reżimu, możliwe było w doświadczeniu Solidarności właśnie dzięki żarli-
wości wiary narodu polskiego.

4) Rozwój sytuacji

W początkowych stadiach Solidarności, aby nakłonić do działania, wystarczy-
ło powołać się na „etykę solidarności”, stanowiącą przeciwieństwo dla reżimu ko-
munistycznego. Następnie należało jednak w ogóle wyjąć politykę z kontekstu to-
talitarnego. Należało zacząć inspirować polityczne wybory i czyny etyką solidarno-
ści. W systemie demokratycznym zaistniała potrzeba wydobycia narodu z bierno-
ści, wpajanej przez totalitaryzm, oraz nauczenia wszystkich obywateli, jak wycią-
gać społeczne wnioski z odpowiedzialności, spoczywającej na każdym z nich.

W momencie, kiedy logiką władzy i walki o władzę rządzi polityką, czym po-
winna się charakteryzować sama polityka, aby nie być źródłem ideologii? Wytwo-
rzenie takiej ideologii oznacza bowiem zniszczenie tego, o co walczy polityka. We
współczesnym świecie niestety niezmiernie rzadko słyszy się satysfakcjonującą od-
powiedź na to pytanie.

5) Solidarność – nadzieja?

To, czym dotychczas się z wami podzieliłem, pozostawia we mnie poczucie nie-
spełnienia. Albowiem dziś, w epoce globalizacji, istnieje podobne zagrożenie nie-
dostrzegania prawdziwej kondycji i godności ludzkiej, na którym żerują nowo po-
wstałe ideologie. Cienka linia dzieli tu prawidłową ocenę obecnej sytuacji od po-
nownego  „niewyobrażenia”, od jego jasnego i wyraźnego opisu. Opis ten powinien
bowiem być zrozumiały dla wszystkich ludzi, tak jak zrozumiały był za czasów So-
lidarności przez wszystkich Polaków. Czy obecne debaty o przyszłości Europy nie
dotyczą właśnie tego? W prezentowanych światowej opinii publicznej poglądach
również widać, jak bardzo aspekt polemiczny jest dziś opanowany przez pojęcia re-
wolty lub układu sił. Widoczne było to na przykład podczas Światowego Forum
Społecznego w brazylijskim Porto Alegre. Lecz polemika nie określa problematyki.
Raczej rodzi nowe antagonizmy, nie odsłaniając niewidocznej i często zranionej
rzeczywistości. Należałoby więc ponownie wcielić do świadomości zbiorowej to
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„niewyobrażenie” rzeczywistości człowieka. Papież Jan Paweł II wyznaczył ten
szlak i konsekwentnie podążał nim. Lecz nie wystarczy, aby ktoś pokazał rządzą-
cym światem tego, co dla nich niewidoczne. Myśl ta musi być otwarta i docierać do
zwykłych ludzi.

W światowej żałobie po śmierci Jana Pawła II słyszałem, jak narody świata na-
bierają świadomość przesłania o godności i wspólnej przyszłości ludzi. Jan Paweł
II budził nadzieję w sercach milionów ludzi, nie tylko wierzących. Przez ponad
dwadzieścia pięć lat oblatywał świat, gromadząc wokół siebie tłumy, wśród któ-
rych stały Kościoły wszystkich miejsc, dając świadectwo prawdzie. Czy nie widać
w tym narodzin nowej światowej solidarności, uplecionej ze świadomości moral-
nej wszystkich ludzi i narodów? Czyniąc z Chrystusa potwierdzenie istoty człowie-
czeństwa i pełnego wyrazu godności ludzkiej, Drugi Sobór Watykański zrobił duży
krok dla przyszłości człowieka.

Pozostaje pytanie, jak w dzisiejszym, zdominowanym przez ekonomiczne my-
ślenie, świecie wprowadzić w życie rzeczywistość „niewyobrażaną”, lecz jednocze-
śnie zawsze możliwą do wyobrażenia, rozważając środki i cele, nasze prawdziwe
priorytety, wybory, a więc także poświęcenia. To jest wyzwanie dnia dzisiejszego.
Dodajmy, że wyzwanie dotyczy nie tylko refleksji teoretycznej, lecz również umie-
jętności działania, mądrości oraz oceny okoliczności historycznych. Czy sprzeczno-
ści widoczne na początku tego trzeciego tysiąclecia doprowadzą do dramatyczne-
go kryzysu? Jeśli tak, najważniejsze będzie to, aby tsunami społecznego przebudze-
nia wsparło się na idei solidarności.

Tadeusz Mazowiecki:
Gorąco dziękuje księdzu kardynałowi za obecność wśród nas, za to wygłoszo-

ne przemówienie. Gorąco dziękuję za analizę tamtego momentu, jak i obecnej sy-
tuacji, współczesnych zadań, za znaki zapytania, które trzeba postawić i nad któ-
rymi trzeba się zastanowić i chciałbym zapewnić, że moment śmierci papieża i re-
akcja zwłaszcza młodego pokolenia także w Polsce, objawiła nam coś tak czystego,
jak pamiętny sierpień 1980 roku.

Bardzo proszę księdza arcybiskupa o zabranie głosu.

Abp Józef Życiński:

PRZESŁANIE JANA PAWŁA II A SOLIDARNOŚĆ

Zanim runął mur berliński, trzeba było zburzyć mur psychologicznych lęków,
bezradności, niewiary w siebie. Jan Paweł II spełnił wielką rolę w tym procesie,
wyzwalając poczucie robotniczej godności i ukazując duchowy wymiar pracy ludz-
kiej. Jego wyobraźnia wyprzedzała epokę, prowadząc do krytycznej oceny podzia-
łu stref wpływów, których  symbolem była Jałta. Wiele środowisk liczyło się z moż-
liwością zakwestionowania tamtego podziału; umieszczało ją jednak w odległej i nie-
określonej przyszłości. Wypowiadając się w tej kwestii sir Isaiah Berlin, ceniony fi-
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lozof społeczny z Oxfordu, w połowie lat osiemdziesiątych wyraził przekonanie, że
upadek komunizmu byłby najpiękniejszym wydarzeniem jego życia; nastąpi on jed-
nak nie wcześniej niż za 100 lat1. 

Antropologia bez zakłamania

Gdzie szukać intelektualnych korzeni papieskiej rewolucji ducha? Pamiętam
sierpniowy wieczór 1980 r., kiedy jako goście Ojca Świętego uczestniczyliśmy w se-
sji naukowej w Castel Gandolfo. Jeden z referatów dotyczył kryzysu wielkich impe-
riów. Rozwijano w nim analogie między upadkiem Imperium Romanum a oznaka-
mi kryzysu w ZSRR. Pierwsze z pytań  dotyczyło prognoz ilościowych: ile lat mo-
że trwać taki kryzys, nim przyjdzie ostateczne załamanie systemu? Odpowiedź nie
była optymistyczna: czasem trzeba było czekać nawet 200 lat...

Wieczorem zgromadziliśmy się przy telewizorze, by zobaczyć dziennik z Polski.
Pokazano strajkującą Stocznię Gdańską i na jej bramie wielki portret Jana Pawła II
jako symbol robotniczej nadziei i godności. Spojrzałem na Jego twarz wpatrzoną
w ekran. Jak gdyby wydłużyła się  przy naszym spojrzeniu, okazując dodatkowe
wzruszenie i napięcie. Na drugi dzień wczesnym rankiem koncelebrowaliśmy wspól-
nie Mszę świętą, którą ofiarował w intencji Ojczyzny i strajkujących robotników. Kil-
ka dni później, w liście do prymasa Polski, wyraził swe wsparcie dla robotników, pi-
sząc: „Modlę się, by raz jeszcze Episkopat z Prymasem na czele ... mógł wspomóc na-
ród w jego walce o chleb powszedni, sprawiedliwość społeczną i w obronie jego nie-
naruszalnych praw do własnego życia i rozwoju”. 

Na pytanie: „kto obalił komunizm?” – Jan Paweł II w wywiadzie z 1995 r., udzie-
lonym Jasiowi Gawrońskiemu, odpowiedział, że komunizm upadł, ponieważ wpisa-
ny weń był błąd antropologiczny – błędna koncepcja człowieka. W rozmowach z bi-
skupami dyskretnie prosił, aby nie akcentować Jego roli w upadku komunizmu. Był
przede wszystkim pasterzem ludzkich dusz i nie imponowała mu rola burzyciela
systemów politycznych. Nie zgłaszał natomiast żadnych zastrzeżeń, gdy we wnikli-
wych opracowaniach dokumentacyjnych, na przykład George’a Weigla, przypisy-
wano mu ważną rolę w zburzeniu ideologicznych murów dzielących Europę.

Podkreślając rolę prawdy, godności osoby ludzkiej, dążenia do wolności, które
jest silniejsze od totalitarnych ograniczeń, odwoływał się do podstawowej roli su-
mienia. Dlatego też, gdy wyrażał swój ból po tragedii w kopalni „Wujek”, apelował
do generała Jaruzelskiego: „Zwracam się do Pańskiego sumienia, Generale, do su-
mień wszystkich tych ludzi, od których zależy w tej chwili decyzja”2.

Przemawiając podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny przy grobie Niezna-
nego Żołnierza, włączał w ofiarę Chrystusa „dzieje Ojczyzny tworzone przez każ-
dego jej syna i każdą córkę od tysiąca lat – choćby to był człowiek bezimienny i nie-
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znany, jak ten żołnierz, przy którego grobie stoimy”. Perspektywa ta wlewała nową
nadzieję w dusze tych, których wcześniej traktowano jako bezimienną zbiorowość
„roboli”, realizujących wytyczne aktywu partyjnego. Ukazane zakorzenienie w hi-
storii i poczucie wspólnoty ludzkiego losu budowało więź silniejszą od wszelkich
podziałów i pozwalało patrzeć na życie z perspektywy istot wolnych i solidarnych. 

Inną wizję człowieka przyjmowano wówczas w instytucjonalnym marksizmie.
Nie było tam miejsca na godność czy podmiotowość. Partia decydowała zarówno
o funkcjach konkretnego człowieka, jak i o jego godności. Ten styl wyrastał z do-
brze znanej tradycji: kiedy po śmierci Lenina Nadieżda Krupska sympatyzowała
z Trockim, Stalin zagroził jej, że partia może mianować inną wdowę po wodzu re-
wolucji bolszewickiej3. Wszechwładna partia określała zarówno dziedzinę człowie-
czeństwa, jak i konkretną postać ludzkiej godności. Wszechwładzy tej doświadczył
w okresie uwięzienia choćby pełniący do 1970 r. funkcje przewodniczącego Rady
Państwa Marian Spychalski. Antropologię, w której godność człowieka zależy wy-
łącznie od decyzji partii, uznawał on w marcu 1955 r., gdy pisał w liście z więzie-
nia do prezydenta Bolesława Bieruta: „Będę zawsze do dyspozycji, nie poważę się
w żadnym wypadku rozporządzać moją osobą, która nie do mnie należy, bez decy-
zji partii i władzy ludowej”4.

Robotniczy zryw sierpnia 1980 r. był wynikiem zderzenia dwóch różnych an-
tropologii. Istnieją powody, by sceptycznie patrzeć na prognozy Samuela Hunting-
tona, dotyczące nieuchronnego zderzenia cywilizacji. Faktem było natomiast pol-
skie zderzenie dwóch radykalnie różnych koncepcji człowieka, w którym to zderze-
niu robotnicy Wybrzeża ukazali iluzoryczny charakter antropologii opartej na au-
torytarnych deklaracjach partii, praktykującej retorykę kolektywu za cenę łamania
elementarnych praw człowieka.

W tym kontekście trzeba uwzględniać duchowy rezonans, który w środowisku
robotników wywoływała fascynująca papieska wizja antropologiczna, ukazując
człowieka jako istotę niepowtarzalną, zjednoczoną z Bogiem, zakorzenioną w hi-
storii, odpowiedzialną za współbraci, świadomą wielkich zadań budowniczych
Królestwa Bożego. Tę właśnie wizję człowieka przywoływał na placu Zwycięstwa,
gdy mówił 4 czerwca 1979 roku: „Dla Was Chrystus nie przestaje być otwartą księ-
gą nauki o człowieku, jego godności i prawach. A zarazem nauki o godności i pra-
wach człowieka”. Słuchający wierni czuli się współautorami księgi wezwanymi do
współpracy z Bogiem w przemianie oblicza ziemi. Symbolika księgi powróciła zno-
wu w dzień papieskiego pogrzebu, kiedy silny wiatr, niczym wicher dziejów, prze-
wracał karty księgi, my zaś, obserwując tę wymowną symbolikę, czuliśmy zarazem
wdzięczność i współodpowiedzialność. 

Znamienne jest, że w postawie Jana Pawła II nie było nigdy lęku przed wi-
chrem dziejów. W doświadczeniu największych wyzwań mówił do nas językiem
nadziei, godności, zaufania Bogu. Innym językiem mówiła w okresie robotnicze-
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go zrywu partia zwana robotniczą. Wieczorem 23 sierpnia 1980 r. Ryszard Woj-
na w pamiętnym wystąpieniu telewizyjnym straszył kolejnym rozbiorem Polski.
Jego język przetrwał do dziś w środowiskach, które zapomniały o papieskiej wi-
zji dziejów, straszą kolejnymi rozbiorami, usiłują traktować historię przede
wszystkim jako dziedzinę przemocy i spisków. Istnieją powody, by ubolewać, że
intelektualni sympatycy publicystyki Ryszarda Wojny wywołują obecnie tak du-
że zainteresowanie historią Polski, znaczoną przez kolejne rozbiory. Jest to ubo-
lewanie tym głębsze, że autorzy podobnej historiografii działali w PZPR aż do
czasu jej rozwiązania, następnie zaś zaczęli występować w roli krytyków prze-
mian sierpniowych, wykorzystując grozę i lęk społeczny. Jako wzorcowy przy-
kład podobnej patologii można wskazać prace Henryka Pająka, operujące reto-
ryką kolejnych rozbiorów Polski, a mimo to przyjmowane z zainteresowaniem
przez środowiska, którym język Ryszarda Wojny pozostaje bliższy od papieskiej
refleksji nad polskimi transformacjami.

Sygnalizując to ważne zjawisko, należy podkreślić, że Jan Paweł II nie mówił
nigdy językiem, w którym występowałyby zbitki frazeologiczne o kolejnych rozbio-
rach Polski, wyprzedaży polskiego majątku, zdrajcach i sprzedawczykach narodo-
wych. Język ten, obciążony ideologicznie, wykazuje podobieństwo z retoryką stoso-
waną przez aktyw partyjny; jego popularność można natomiast wyjaśniać społecz-
nym zapotrzebowaniem na ten typ dyskursu, w którym perspektywa kasandrycz-
nych zagrożeń zastępuje racjonalne argumenty, wprowadzając prostotę obrazu na
miejsce uzasadnionych diagnoz.

Podmiotowość i godność

W 1987 r., przemawiając do władz państwowych na Zamku Królewskim, pa-
pież Polak mówił: „Każdy z tych ludzi ma swoją osobową godność, ma prawa tej
godności odpowiadające. W imię tej godności słusznie każdy i wszyscy dążą do te-
go, aby być... podmiotem. A być podmiotem to znaczy uczestniczyć w stanowieniu
‘pospolitej rzeczy’  wszystkich Polaków”. Było to rewolucyjne spojrzenie zarówno
na społeczeństwo, jak  i na podmiotowość człowieka. Już pierwsza pielgrzymka pa-
pieska do Ojczyzny dała Polakom doświadczenie wspólnoty wraz z przeżyciem
podmiotowości osoby i motywacyjnej siły wartości. Obecność papieża w Polsce wy-
zwoliła nowe energie duchowe, obudziła nadzieję na przemiany dokonujące się za
sprawą chrześcijańskiego świadectwa. Duchowa siła papieskiego przesłania okaza-
ła się ostatecznie silniejsza od trwałości berlińskiego muru.

Świat reagował zadziwieniem na zachowanie bohaterów solidarnościowe-
go zrywu. Jan Paweł II nie szczędził im słów uznania, mówiąc: „Robotnik pol-
ski upomniał się o siebie z Ewangelią w ręku i modlitwą na ustach. Obrazy, ja-
kie w 1980 roku obiegały świat, chwytały za serce i dotykały sumienia. Stało się
tak dlatego, że podstawowym pytaniem było nie skądinąd ważne pytanie ‘ile?’,
lecz u podstaw znalazło się pytanie ‘w imię czego?’, pytanie o sens ludzkiej pra-
cy, o samą jej istotę. W odpowiedzi na tak postawione pytanie nie może brak-
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nąć tych podstawowych zasad, które są tak głębokie jak sam człowiek, a które
swój początek mają w Bogu”5.

W wielu wypowiedziach i dokumentach papieskich uderza prawda o tym, że
akcentowana przez marksizm walka klas nie stanowi najwyższego mechanizmu
rozwoju. Stawiając solidarność nad walkę klas Jan Paweł II podkreślał, że upadek
najpierw nazizmu, a potem komunizmu „ujawnił cały bezsens przemocy na wielką
skalę, zaplanowanej i realizowanej przez te systemy”. Podsumowując pod wieczór
życia głębokie przemiany, towarzyszące upadkowi wspomnianych systemów, pytał
z zadumą: „Czy ludzie wyciągną wnioski z tych dramatycznych ‘lekcji’, jakie przy-
niosła im historia?”6. 

Sens pracy ludzkiej

Ważną rolę odegrał Jan Paweł II także w ukazaniu personalistycznego wymia-
ru pracy. W encyklice Laborem exercens znalazły rozwinięcie ważne prawdy: praca
nie jest towarem; do oceny jej wartości nie wystarczy uwzględnienie wyłącznie jej
strony przedmiotowej, ponieważ tym, kto pracuje, jest zawsze osoba. To jej god-
ność stanowi o wartości pracy. Do świata pracy reprezentowanego przez pielgrzy-
mów w Gdańsku mówił, streszczając niejako swą encyklikę sprzed sześciu lat:
„Praca otwiera w życiu społecznym cały wymiar podmiotowości człowieka, a tak-
że podmiotowości społeczeństwa, złożonego z ludzi pracujących”7. 

Perspektywa ta znowu odchodziła od praktyki przyjętej w marksistowskim uję-
ciu pracy. W konstytucji ZSRR z 1977 r. pracę przedstawiano w art. 40 jako „za-
szczyt i honor”, z kolei zaś w art. 60 podkreślano, że niedopełnienie tego zaszczy-
tu jest „niezgodne z zasadami współżycia socjalistycznego”. Kodeks karny RSFSR
określał, że za tę niezgodność groziła kara do dwóch lat łagru8. Uwięzienie znane-
go poety Josifa Brodskiego świadczy, że nie były to regulacje prawne o charakte-
rze czysto teoretycznym. 

Tymczasem Jan Paweł II wprowadzał Norwidowskie akcenty w encyklice La-

borem exercens, podkreślając, że praca prowadzi ku zmartwychwstaniu. Filozof
i poeta dopełniają się wzajemnie w papieskiej refleksji nad wartością pracy. Ency-
klika Laborem exercens, która – gdyby nie zamach – miała być ogłoszona 15 maja
1981 r., stwierdzała jednoznacznie: „praca ludzka ma swoją wartość etyczną zwią-
zaną z faktem, ...że ten kto ją spełnia, jest osobą świadomą i wolną, czyli stanowią-
cą o sobie podmiotem” (nr 6). 

Strzały na placu św. Piotra opóźniły o cztery miesiące wydanie encykliki, która
podkreślała, że związki zawodowe nie są wyrazem walki klasowej, lecz „wykładni-
kiem walki o sprawiedliwość społeczną” – wyrazem troski o właściwe dobro. Nie jest
to natomiast walka „przeciwko” innym. „Praca ma to do siebie, że przede wszystkim
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ludzi łączy – i na tym polega jej siła społeczna: siła budowania wspólnoty”9. Gdyby
zamach na papieża zakończył się śmiercią, encyklika nie zostałaby ogłoszona nigdy.
W nauczaniu Jana Pawła II zabrakłoby ważnego dokumentu o związkach zawodo-
wych i sprawiedliwości społecznej. Ogłoszono ją ostatecznie 14 września 1981 r. –
w uroczystość Podwyższenia św. Krzyża. W historię Kościoła został włączony waż-
ny dokument, ukazujący świadectwo zatroskania ludzi Kościoła o robotników eks-
ploatowanych przez biurokrację partii zwanej robotniczą. 

Solidarność zamiast walki klas

Doniosłość dziejowa Solidarności polega na podjęciu etycznych i religijnych
pytań, które zostały wyparte ze sfery publicznej zarówno w społeczeństwie podda-
nym opresji totalitarnego państwa komunistycznego, jak w społeczeństwie dobro-
bytu krajów zachodnich. Z tego powodu Solidarność, głęboko zakorzeniona w na-
uczaniu Jana Pawła II o człowieku, otwiera również nowy rozdział w dyskusji o miej-
scu i roli wartości w życiu publicznym, ukazując horyzont aksjologiczny, który nie
spotyka się z należytym zrozumieniem we współczesnych społecznościach zdomi-
nowanych przez pragmatyzm i konsumpcję. 

W wielu wypowiedziach i dokumentach papieskich, akcentujących rolę spo-
łecznej i duchowej solidarności, uderza prawda o tym, że głoszona przez marksizm
walka klas nie  stanowi najwyższego mechanizmu rozwoju. Stawiając solidarność
nad walkę klas, Jan Paweł II podkreślał, że upadek najpierw nazizmu, a potem ko-
munizmu ujawnił bezsens przemocy realizowanej przez te systemy10. Pochwalając
wolne od przemocy metody walki Solidarności papież Polak podkreślał: „Nie mo-
że być walka silniejsza od solidarności”11. Nie oznaczało to odrzucenia walki, lecz
jej głębsze zakotwiczenie w porządku moralnym.

Ten sam motyw powrócił w wystąpieniu na Zaspie w 1987 roku. Jego istotę wyra-
ża dewiza: solidarność przed walką. W encyklice Centesimus annus, opublikowanej w
1991 r., czytamy natomiast, że trudne problemy społeczne należy rozwiązywać „meto-
dą dialogu i solidarności, a nie walką czy wojną zmierzającą do zniszczenia przeciwni-
ka” (Centesimus annus, 22). Zamiast do walki klasowej należy odwoływać się do sumie-
nia przeciwnika i rozbudzenia w nim poczucia wspólnej ludzkiej godności, (nr 23).

Tradycja, w której poczucie solidarności dominuje nad konfliktem i walką,
znajduje interesującą ekspresję w działaniach inspirowanych Ewangelią. Interwał
czterdziestu lat zawiera tak ważne i symboliczne zarazem znaki europejskiej soli-
darności, na które wpłynął Jan Paweł II. Były to: 

1965 – orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich, 
1981 –  przesłanie I Zjazdu Solidarności do robotników w krajach ościennych,

niedoceniane w jakże wielu opracowaniach historycznych, 
2004 – papieska wizja integracji od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. 
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Sygnalizowane fakty spotykały się z mocnym oporem, który jednoczył różno-
rodne środowiska. Najsilniejszą postać przyjął on w 1965 r., kiedy to – niezależnie
od inspiracji władz partyjnych – szerokie kręgi społeczne wyrażały swój sprzeciw
wobec możliwości pojednania z Niemcami. Znacznie słabszy był sprzeciw wobec
wspieranej autorytetem papieskim wizji solidarności opartej na zasadach sprawie-
dliwości społecznej i troski o prawa człowieka. Kręgi rządowe odwoływały się
wówczas do makiawelicznych środków propagandy. Usiłując rozwijać alternatyw-
ną wizję społeczeństwa, zdominowaną przez agresję i nieufność, władze PZPR
stworzyły w marcu 1981 r. Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald”, łączące nacjo-
nalizm z antysemityzmem. Uniwersalizm Kościoła, akcentującego nienaruszalną
godność osoby ludzkiej, zderzył się wtedy z fanatyczną wersją sięgającego do ONR-
-owskich wzorców antysemityzmu.

Najsłabszy opór uwidocznił się w odniesieniu do papieskiej wizji Europy du-
cha.  Symptomatycznym znakiem opozycji wobec tej wizji pozostaje wizyta w Rzy-
mie w kwietniu 2004 r. dwojga polskich parlamentarzystów należących wówczas
do Ligi Polskich Rodzin. Aby wyrazić swój krytycyzm wobec integracji europej-
skiej, bezskutecznie ubiegali się oni o audiencję u Jana Pawła II, którego usiłowa-
li przekonać do swych racji. Ostatecznie do audiencji nie doszło. Jan Paweł II prze-
żywał jednak boleśnie każdą formę sprzeciwu wobec swej misji wielkiego jednania,
w której upatrywał przedłużenie jedności Wieczernika. Znamienne pozostaje to, że
ideologiczna opozycja wobec jednania, która dominowała w okresie orędzia bisku-
pów polskich do biskupów niemieckich, w czterdzieści lat później przyjęła folklo-
rystyczne formy działania, odległe od nastrojów dzielonych przez większość społe-
czeństwa. Długofalowy konsekwentny proces pasterskiego oddziaływania wprowa-
dzał  ostatecznie solidarność na miejsce walki podejmowanej w imię konfliktu in-
teresów partyjnych.

Solidarna wspólnota wartości

Zatomizowanym podzielonym społeczeństwem łatwiej jest manipulować. Stąd
też, gdy tylko pojawiło się logo pisane specyficzną solidarycą, ukazały się także pu-
blikacje informujące, że tradycji chrześcijańskiej obce jest pojęcie solidarności. Au-
torzy tych tekstów tłumaczyli, że pojęcie to nie ma żadnych podstaw biblijnych, zaś
jego głównymi propagatorami mieli być masoni. Ci, którzy lubią się odwoływać do
straszaka masońskich spisków, byli przykro zaskoczeni papieskim wykładem teolo-
gii solidarności. Ukazując podstawową solidarność Boga z człowiekiem, akcentują
on, że solidarność okazywana w życiu wielu świętych stanowi cnotę chrześcijań-
ską, która buduje wspólnotę poprzez miłość (Solicitudo rei socialis, nr 40). 

Ważnym dokumentem, ukazującym papieską solidarność z rodakami, jest list
Jana Pawła II do Leonida Breżniewa wysłany 16 grudnia 1980 r. Wówczas, gdy
w Polsce dominowały niepokoje o możliwości zewnętrznej interwencji, papież przy-
pominał o ustaleniach Konferencji Helsińskiej i podkreślał, że napięcia społeczne
powstałe ostatnio w Polsce można rozładować jedynie w duchu wierności postano-
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wieniom jej Aktu Końcowego. Wymagają one współdziałania wszystkich sił społecz-
nych w Polsce. Jan Paweł II wyrażał nadzieję, że również przewodniczący Najwyż-
szej Rady ZSRR uczyni wszystko, co możliwe, by złagodzić napięcia przez umożli-
wienie działań, w których reformy ekonomiczne zespolą się z odnową moralną. 

W najtrudniejszych dniach stanu wojennego Jan Paweł II potrafił podtrzymy-
wać na duchu tych, którzy doświadczali krytycznej dawki wyzwań. Wzruszające
słowa podczas pierwszej wizyty w Ojczyźnie po wprowadzeniu stanu wojennego
wypowiedział już na Okęciu, podkreślając, że pragnie być blisko tych, którzy cier-
pią i prosi o to słowami Chrystusa „byłem w więzieniu a przyszliście do mnie” (Mt

25, 36). „Ja sam nie mogę odwiedzić wszystkich chorych, uwięzionych, cierpiących
– ale proszę ich, aby duchem byli blisko mnie. Aby mnie wspomagali tak, jak czy-
nią zawsze. Otrzymuję wiele listów, które o tym świadczą, zwłaszcza w ostatnim
okresie”. Ci, którzy przebywali wówczas w więzieniach, zrozumieli natychmiast, że
papież mówi tutaj o nich i za nich.

Przyznał to sam w 1987 roku podczas spotkania ze światem pracy w Gdańsku.
Powiedział wprost: „Mówię o was i mówię za was”. Wtedy także uczynił osobiste
wyznanie: „Codziennie się za was modlę tam, w Rzymie, i gdziekolwiek jestem, co-
dziennie się modlę za moją Ojczyznę i modlę się za ludzi pracy, modlę się szczegól-
nie za to szczególne, wielkie dziedzictwo polskiej Solidarności. Modlę się za ludzi,
którzy są związani z tym dziedzictwem, w szczególny sposób za tych, którym wy-
padało czy wypada ponosić ofiary z tego powodu. I modlić się nie przestanę, bo
wiem, że to jest wielka sprawa”12. Wierność temu dziedzictwu nie pozwala zastę-
pować papieskiej modlitwy konfliktami, towarzyszącymi licytacji zasług poszcze-
gólnych osób czy środowisk przy tworzeniu zrębów Solidarności. 

Świadkowie wolności

To wszystko, co Polskę stanowi, zawierzał Panu Bogu. Nie lękał się. Ufnie prze-
kraczał próg nadziei i podejmował wszystkie wyzwania, które niósł czas wielkich
przemian kulturowych. Wraz z  duchowym testamentem Jana Pawła II przejęliśmy
tamto dziedzictwo, odpowiedzialni zarówno za etos polskiej Solidarności, jak i za
tę duchową solidarność Europy, której uczył na początku swego pontyfikatu na
placu Zwycięstwa i na błoniach krakowskich, w Częstochowie i w Gnieźnie.

W 25 lat od tamtego wielkiego zrywu należy szukać nowych zadań inspirowa-
nych duchem Solidarności. Należy unikać łatwych uogólnień sugerujących, że po-
wstanie Solidarności przyniosło definitywny kres systemu komunistycznego. Trze-
ba pamiętać, że w Chinach, Korei czy na Kubie nadal miliony osób cierpią z powo-
du łamania praw człowieka. Komunizm, który upadł na kontynencie europejskim,
narzucany jest nadal wielu społeczeństwom, głosząc tę samą wizję człowieka, w któ-
rej fałszywa ideologia dominuje nad prawdą o ludzkiej godności. W imię solidar-
ności z tymi, którzy cierpią, nie wolno nam grzęznąć w małostkowych sporach o to,
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kto był pierwszy, kto bardziej odważny i kto ma najwięcej zasług w rankingu na
najwybitniejszego patriotę czy burzyciela muru berlińskiego. 

Wśród wyzwań, które należy podjąć w pejzażu globalnego świata, trzeba
uwzględnić także bezkrytyczną fascynację konsumpcją i prawem zysku, prowadzą-
ce obecnie do nowych błędów antropologicznych. Ich wyraz znajdujemy choćby
u André Glucksmana, gdy formułuje on kulturowe przykazanie postmoderny, mó-
wiąc: „Nic, co nieludzkie, nie jest mi obce”. Przerabialiśmy już nieludzkie systemy
zniewolenia i przemocy w naszej części świata. Ich symbolem pozostaje Auschwitz
i Kołyma. Dlatego też w obliczu nowych form retoryki, sławiącej kolejną rewolucję
w kulturze, powracamy do papieskiej antropologii, ukazującej konkretny empirycz-
ny sens tych wartości, którymi są: humanizm i godność, solidarność i wolność istot
odkupionych przez Chrystusa.

Tadeusz Mazowiecki:
Dziękuję bardzo księdzu arcybiskupowi za przypomnienie myśli, doświadczeń

tamtych czasów, a także za wyciągnięcie wniosków dla chwili obecnej.
Proszę państwa, mam trzy zgłoszenia. Proszę o zabranie głosu pana profesora

ministra Skubiszewskiego, a następnym mówcą będzie pan Francis Blanchard, by-
ły dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie. 

Krzysztof Skubiszewski:
Chciałbym dorzucić kilka refleksji do wypowiedzi Jego Eminencji kardynała

Lustigera, Jego Ekscelencji arcybiskupa Życińskiego. Otóż chciałbym w szczegól-
ności podkreślić wielkie znaczenie ludzkiej godności w doktrynie społecznej Ko-
ścioła, która jeśli chodzi o prawa człowieka wraz z nakazem miłości ma charakter
centralny i jest czymś więcej niż jednym z praw człowieka.

W doktrynie świeckiej niekiedy podkreśla się i zaznacza, że godność ludzka sta-
nowi jedno z podstawowych praw człowieka. Godność człowieka determinuje po-
szanowanie praw człowieka, zależy też od poszanowania podstawowych wolności.
Związek między godnością człowieka a prawami człowieka ma charakter natural-
ny i bardzo ścisły. Kościół widzi w prawach człowieka wielką okazję, wielką spo-
sobność do tego, iżby bardziej skutecznie uznawać godność człowieka i przyczy-
niać się do jej uniwersalnej promocji jako cechy, jako charakterystyki, który Bóg
Stwórca nadał swym stworzeniom. Wiemy, że encyklika Pacem in terris Jana XXIII
zapoczątkowała współczesne wypowiedzi papieskie w dziedzinie praw człowieka.
W swych naukach Jan Paweł II w sposób niestrudzony przemawiał na rzecz praw
człowieka, dążył do ich zastosowania i popierał je bardzo systematycznie. I stąd
słusznie doczekał się określenia, że był papieżem praw człowieka, a już w 1979 r.
podkreślał znaczenie osoby ludzkiej w swej encyklice Redemptor Hominis. Ksiądz
arcybiskup Życiński zwrócił na ten moment uwagę.

Teologiczna antropologia tworzy podstawę praw człowieka w społecznej dok-
trynie Kościoła. Prawa te należą do pewnego obiektywnego porządku stworzonego
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przez Boga. Niemniej stolica apostolska, papieże, także ostatnio zmarły papież, do-
ceniali instrumenty prawa świeckiego, zarówno międzynarodowego, jak krajowe-
go i wskazywali na nie często w swych licznych oświadczeniach. Encyklika Pacem

in terris Jana XXIII, konstytucja apostolska Gaudium et spes czy nauka Pawła VI
i Jana Pawła II, w szczególności encyklika Centesimus Annus z roku 1991, są istot-
nymi dokumentami, które sprecyzowały określone prawa człowieka, które zwłasz-
cza Kościołowi leżą na sercu z uwagi na jego misję. Obejmują one prawo do życia,
prawo do ustanowienia rodziny i życia w rodzinie zjednoczonej i zgodnej, prawo
do rozwoju własnego umysłu i swobody w poszukiwaniu i w znajomości prawdy,
prawo do pracy, prawo do swobody religijnej. W swym niedawnym przemówieniu
z okazji spotkania z korpusem dyplomatycznym papież Benedykt XVI przypomniał
te prawa, które mają pewien punkt styczny z prawem międzynarodowym.

Standardy prawa międzynarodowego łącznie ze standardami prawa europej-
skiego mają wpływ na prawo krajowe i na jurysprudencję sądów krajowych. Jed-
nym z głównych problemów, które się pojawiają, to kulturalna rozbieżność, rozma-
itość narodów i rodów. To jest kwestia, o której już dzisiaj była mowa, mianowicie
uniwersalności i nierozdzielności praw człowieka.

Kościół bez wątpienia bierze pod uwagę bardzo rozmaite kultury i bardzo roz-
maite  konteksty społeczne i bynajmniej nie przymyka oczu na różne tradycje i hi-
storyczny rozwój krajów i regionów. Niemniej społeczna doktryna Kościoła nie po-
zostawia najmniejszej wątpliwości co do tego, że powszechność i niepodzielność są
szczególnymi charakterystykami praw człowieka. Jan Paweł II opisał te charakte-
rystyki jako dwie kierownicze zasady, które jednocześnie domagają się, iżby prawa
człowieka były mocno zakotwiczone w każdej kulturze i żeby ich aspekt prawny
uległ wzmocnieniu tak, aby ich pełne przestrzeganie było możliwe.

Tadeusz Mazowiecki:
Dziękuję bardzo. Monsieur Blanchard, proszę. 

Francis Blanchard [tłum. z francuskiego]:
Przypominam sobie dzień 13 maja 1981 r., byłem wtedy w Warszawie, w dniu,

kiedy Ojciec Święty został postrzelony w Rzymie. Do końca życia będę wspominał te
tłumy ludzi zgromadzonych wieczorem przed katedrą, modlących się na kolanach
o zdrowie papieża. Zbliżał się koniec mojej stosunkowo krótkiej podróży, której ce-
lem było otrzymanie potwierdzenia od rządu komunistycznego, że Lech Wałęsa do-
stanie zgodę na przybycie do Genewy, aby uczestniczyć w sesji Międzynarodowej Or-
ganizacji Pracy. Miałem wątpliwości co do zamiarów ówczesnego rządu komuni-
stycznego, więc przybyłem upewnić się, czy raczej przypomnieć rządowi o obowiąz-
ku, który nakładała nań konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Ostatecznie rząd ustąpił w wyniku presji z wielu stron i miałem przyjemność
przyjmować Lecha Wałęsę wspólnie z delegacją jego współtowarzyszy, wśród któ-
rych był również Bronisław Geremek, którego mam zaszczyt serdecznie dziś po-
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zdrowić. To była sesja, na której Lech Wałęsa był witany jak zwycięzca, lecz nie
spodziewał się wtedy, jak i ja, i inni zebrani, że minie kolejne dziesięć lat, zanim
Solidarność wygra walkę o wolność.

Przypomnę, panie przewodniczący, że kilka lat później, było to chyba w 1983
lub 1984 roku, miałem zaszczyt osobiście pana gościć, gdy w drodze do Rzymu za-
trzymał się pan w Genewie i przedstawił mi pan wtedy nadzieje pokładane w wy-
siłkach, które Międzynarodowa Organizacja Pracy podejmowała, aby finansowo
wesprzeć walkę Solidarności.

Przypomnę tylko o dwóch sprawach, związanych z naszym działaniem na rzecz
Solidarności. W wyniku skarg, złożonych w Międzynarodowej Organizacji Pracy
przez związki zawodowe, powstała komisja śledcza, której przyjęcia odmówił polski
rząd komunistyczny. Komisja ta działała więc w Genewie, przyjęła wiele uwag,
przesłuchała świadków itd. oraz sformułowała kilka poleceń, które dotyczyły idei
zorganizowania rozmów okrągłego stołu. Lecz nie był to koniec naszych wysiłków.
Dodam tylko, że polski rząd komunistyczny złożył wniosek w 1985 r., z którego wy-
nikało, że Polska wystąpi z MOP w roku 1987. 

To właśnie wtedy przybyłem do Gdańska, co spotkało się z niechęcią komuni-
stycznego rządu polskiego, aby spotkać się z Lechem Wałęsą. Omawialiśmy wtedy
pomysł okrągłego stołu. Zapytałem Lecha Wałęsę, jako jedno z wielu pytań, które
mu zadałem, czy zgodziłby się zasiąść przy okrągłym stole z przedstawicielami ofi-
cjalnych związków zawodowych. Jego odpowiedź była bardzo prosta – pod jednym
warunkiem, że uznają zasadę pluralizmu związkowego. W związku z tym, cieszę
się, że dziś rano Bronisław Geremek w swoim przemówieniu wspomniał o pierw-
szym punkcie, pierwszym postulacie w sformułowanych przez Solidarność i Lecha
Wałęsę oraz jego współtowarzyszy 21 postulatach, który był mówi o uznaniu plu-
ralizmu związkowego i zastosowaniu konwencji 87 Międzynarodowej Organizacji
Pracy, dotyczącej wolności związkowej.

Dlatego chciałbym podkreślić, że Solidarność, Lech Wałęsa i jego współtowa-
rzysze wywalczyli wolność dla Polski, lecz również wolności związkowe.

Tadeusz Mazowiecki:
Monsieur Directeur Generale, dziękuję serdecznie za pański wkład w naszą

dyskusję. Henryk Wujec, działacz KOR-u, Solidarności, no i w ogóle wspaniały
człowiek. Proszę bardzo. 

Henryk Wujec:
Chciałbym powiedzieć krótko o znaczeniu pielgrzymek papieża w stanie wo-

jennym. Wpływ pielgrzymki w 1979 roku na powstanie Solidarności jest powszech-
nie znany. Pielgrzymka w 1983 roku budziła bardzo duże kontrowersje – może nie
wszyscy o tym  pamiętają, ale w stanie wojennym Solidarność podziemna obawia-
ła się tej pielgrzymki. Sądziła, że zostanie ona wykorzystana przez reżim Jaruzel-
skiego do jego legitymizowania i że w zasadzie będzie szkodliwa dla Solidarności.

SESJA II64



Siedziałem wtedy w więzieniu. Sprawa tej pielgrzymki była do tego stopnia
ważna, że rozważano głodówkę  protestacyjną, tylko nie wiedziano przeciwko cze-
mu. Na szczęście nie doszło do niej. Wystąpiłem do naczelnika więzienia, żebym
mógł wysłuchać powitania papieża, bo w naszych celach nie było głośników (wy-
godniej wtedy podsłuchiwać rozmowy). Sprowadzono mnie do jakiejś celi podziem-
nej w pawilonie śledczym, jak się potem dowiedziałem, była to cela śmierci i tam
wysłuchałem powitania papieża. Tam samotny w celi usłyszałem słowa, które potem
człowiek całe życie pamięta, które papież wypowiedział po wyjściu samolotu. Je-
stem wdzięczny arcybiskupowi Życińskiemu, że je tu przypomniał – „byłem głodny,
daliście mi jeść, gdy byłem spragniony, daliście mi pić, byłem w więzieniu, a odwie-
dziliście mnie”  i wiedziałem, że w tym momencie mówi do nas, do ludzi w więzie-
niu,  do całej podziemnej Solidarności, że przyjechał do nas i to były pierwsze sło-
wa, które rozwiały jakiekolwiek wątpliwości. A potem była jeszcze wizyta w koście-
le na Piwnej, świętego Marcina, i spotkanie z rodzinami uwięzionych. To był ten mo-
ment, kiedy wszyscy zrozumieli, że papież okazał mocne poparcie dla Solidarności.

Wizyta w 1987 r., kiedy Solidarność była bardzo słaba – strajki się nie udawa-
ły, był słaby oddźwięk na hasła – była znowu wielkim bodźcem. Najważniejszym
przesłaniem papieża na Zaspie, wobec wielkich tłumów, było słowo „solidarność”,
solidarność nie tylko jako słowo zrozumiałe i symboliczne jedynie dla Polski, ale
słowo dla całego świata. Po tej pielgrzymce nadzieja, wzmocnienie pod wpływem
słów papieża pozwoliło nam jakoś na nowo nabrać ducha i w pewnym sensie oży-
wić ruch i zmusić władze do jakichś wspólnych rozmów przy stole i rozwiązania
problemu legalności Solidarności oraz rozpoczęcia tej wielkiej przemiany.

Tadeusz Mazowiecki:
Proszę państwa, chciałbym na koniec od siebie trzy uwagi powiedzieć. Myślę,

że pierwsza – ksiądz kardynał i ksiądz arcybiskup nie uznają za zuchwałość, kiedy
powiem, że sierpień 1980 r. i wtedy powstała Solidarność, też coś dała papieżowi,
uskrzydlała Go w jego kontaktach z milionami ludzi. Sam był zdumiony tym i kie-
dy zastanawiam się, co Go tak uskrzydlało, to powiedziałbym, że dla Niego to było
świadectwo tego, co głosił, że dobro może także stanowić siłę w historii, w prze-
kształcaniu świata w historii. To pierwsza uwaga.

Druga uwaga – Jan Paweł II pojęcie Solidarności inkorporował do katolickiego
nauczania społecznego, tego, które przechodziło ogromną ewolucję od Jana XXIII,
które nie budowało modeli, ale które tworzyło ważne przesłania etyczne. Dla nas,
oczywiście, jest problemem, w jakim stopniu w Polsce po rewolucji Solidarności to
przesłanie etyczne zostało uszanowane przy tych bardzo trudnych decyzjach, doty-
czących transformacji. I jest to problem również dzisiaj, gdyż trzeba myśleć o spo-
łecznym wymiarze nowej formacji gospodarczej, gospodarki rynkowej.

Trzecia uwaga – jest potrzeba solidarności międzynarodowej nie tylko z uciska-
nymi, z tymi, którzy jeszcze nie mają wolności, ale jest także potrzeba solidarności
międzynarodowej w obliczu podziałów na świat bogaty i na świat biedny. Tak, jak
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było tutaj mówione o prawach człowieka, o tym, jaką odgrywały one wtedy rolę
w międzynarodowej opinii, w międzynarodowej polityce, to dziś należy domagać
się, by pojęcie solidarności podnieść tak wysoko jak ongiś za Cartera podniesiono
pojęcie praw człowieka. 

Dziękuję bardzo referentom, a przede wszystkim księdzu kardynałowi i jeszcze
raz księdzu arcybiskupowi, a teraz zapraszam na krótką przerwę.

SESJA II66



SESJA III
Doświadczenie Solidarności

Przewodniczy: Jerzy Buzek, działacz Solidarności, premier rządu RP w latach
1997-2001;

Zbigniew Bujak, członek najwyższych władz Solidarności, który przez pra-
wie pięć lat kierował związkiem w podziemiu; 
Uczestnicy: Żeliu Żelew, prezydent Bułgarii w latach 1990-1997;

Jiri Dientsbier, jeden z założycieli Karty 77, minister spraw zagranicznych
i wicepremier Czechosłowacji w latach 1989-1992;

Gabor Demsky, jeden z założycieli partii Związek Wolnych Demokratów na
Węgrzech, od 1990 r. do dzisiaj burmistrz Budapesztu;

Markus Meckel, b. działacz opozycyjny w NRD, pastor, poseł do Bundestagu.

Jerzy Buzek:
Proszę państwa nas tu jest dwóch dlatego, gdyż jeden będzie prowadził, a dru-

gi pilnował czasu. 
Na początek poczynię dwie krótkie uwagi, ale według mnie dużej wagi. Z pro-

gramu konferencji ktoś mógłby wysnuć wniosek, że w Solidarności aktywni by-
li jedynie mężczyźni, ponieważ ze strony polskiej nie występuje żadna kobieta.
A ja jestem przekonany, że kobiety, siedząc w domu, podchodząc pod bramę
stoczni czy denerwując się o górników zamkniętych w kopalni lub w stanie wo-
jennym same działając albo służąc pomocą ukrywającym się działaczom, ode-
grały olbrzymią rolę. Chcę przywitać i pozdrowić wszystkie te panie, obecne na
sali. Dzisiaj, co prawda, nie siedzą za stołem prezydialnym, ale za pięć lat, na
trzydziestolecie Solidarności, zapewne odegrają bardziej znaczną rolę w ob-
chodach tej rocznicy.

Druga sprawa – dużo mówiono o tym, że Solidarność była ruchem odrzucają-
cym przemoc, o bezkrwawej rewolucji. To prawda, ale jednak ofiary były. Nie za-
pominajmy o zastrzelonych górnikach z kopalni „Wujek” w grudniu 1981 r. i in-
nych ofiarach przemocy. 

Teraz chciałbym przypomnieć zebranym tekst, który stanowi niejako motto i prze-
wodni temat naszego spotkania na tej sesji:

^



„Delegaci zebrani w Gdańsku na pierwszym Zjeździe Delegatów Niezależne-
go, Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność przesyłają robotnikom
Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Ru-
munii, Węgier i wszystkich narodów Związku Radzieckiego – pozdrowienia i
wyrazy poparcia. 

Jako pierwszy niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii
czujemy wspólnotę naszych losów. Zapewniamy, że wbrew kłamstwom szerzo-
nym w waszych krajach jesteśmy autentyczną 10-milionową organizacją pra-
cowników, powstałą w wyniku robotniczych strajków. Naszym celem jest walka
o poprawę bytu wszystkich ludzi pracy. Popieramy tych z was, którzy zdecydo-
wali się wejść na trudną drogę walki o wolny ruch związkowy. Wierzymy, że już
niedługo wasi i nasi przedstawiciele będą mogli spotkać się w celu wymiany
związkowych doświadczeń”.

Zaznaczam, że posłanie to przyjęte zostało 8 września 1981 roku zdecydowaną
większością głosów jako oficjalny dokument zjazdu. Po ogłoszeniu, kontrolowane
przez władze komunistyczne masowe środki przekazu w Polsce, w ZSRR i w całym
bloku sowieckim przypuściły gwałtowny atak na posłanie i na Solidarność. A Le-
onid Breżniew 10 września na posiedzeniu Biura Politycznego KPZR stwierdził:
„Wczoraj zapoznałem się z posłaniem do narodów Europy Wschodniej, uchwalo-
nym na zjeździe polskiej Solidarności.

To niebezpieczny i prowokacyjny dokument. Słów w nim niewiele, lecz wszyst-
kie biją w jeden punkt. Jego autorzy chcieliby posiać zamęt w krajach socjalistycz-
nych, zdopingować grupki różnego rodzaju odszczepieńców…”.

Chciałbym zadać naszym dyskutantom dzisiaj pytanie, mianowicie, czy wie-
dzieli o tym posłaniu i na ile to wpłynęło na działalność opozycyjną w ich krajach?
Mam jeszcze dwa pytania, czy Solidarność w wymiarze narodowym dzisiaj ma
sens i jaki? Sam oczywiście wierzę, że głęboki, ale prosiłbym o odpowiedź dysku-
tantów – na przykładzie naszych sąsiadów z Ukrainy widać to dość wyraźnie. I w ja-
ki sposób możemy Solidarność i tę ideę wykorzystać do przeciwstawienia się pla-
dze dzisiejszych dni? Chodzi mi o terroryzm. Jeśli terroryści mają coś do przeka-
zania innym ludziom, chcą załatwić jakieś fundamentalne dla siebie sprawy, to
przypominajmy, że Solidarność obaliła system, nie niszcząc nikogo, nie zabijając,
nie podejmując jakichkolwiek aktów przemocy. To może być przesłanie dzisiaj do
całego świata. I ważne by było, żeby nasi dyskutanci spróbowali odpowiedzieć na
obydwa pytania, odnoszące się do spraw międzynarodowych, i na to dotyczące
wpływu na działalność dysydencką. 

Krótko przedstawię pierwszego dyskutanta. Jest nim były prezydent Bułgarii,
pan Żeliu Żelew. W każdym kraju mamy jedną czy kilka postaci, które decydują o kie-
runku przemian, które wpływają na świadomość obywateli. Pan prezydent w Bułga-
rii, między innymi dzięki swoim książkom i artykułom, jest taką postacią.

Panie prezydencie, proszę o zabranie głosu.
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Żeliu Żelew [tłum. z angielskiego]:
Przy obchodach rocznic ważnych wydarzeń istnieje tendencja przeceniania

ich, przypisywania im większego znaczenia, niż posiadały w rzeczywistości. Oce-
niając te zdarzenia w kontekście przeszłości, nie skąpimy takich wyrażeń jak „hi-
storyczne” czy nawet „o znaczeniu światowym”. Te często przesadzone formuły są
wyrazem wdzięczności za bezinteresowność oraz heroiczne działania polityczne i czy-
ny moralne dla tych, którzy uczestniczyli w owych wydarzeniach.

Inaczej to jednak wygląda w wypadku powstałego 25 lat temu związku zawo-
dowego „Solidarność”. Odegrał on naprawdę historyczną rolę o znaczeniu świato-
wym. Na to stwierdzenie składa się wiele argumentów.

Na długo przed Solidarnością w imperium sowieckim zdarzały się protesty, po-
wstania, a nawet bunty. Pamiętamy powstanie robotników niemieckich z 1953 r.,
stłumione przez żołnierzy sowieckich. Pamiętamy narodową rewolucję na Węgrzech,
zmiażdżoną w 1956 r. przez sowieckie czołgi. Pamiętamy Praską Wiosnę, zakończo-
ną w sierpniu 1968 r. okupacją kraju przez wojska Układu Warszawskiego. Pamięta-
my oczywiście też dwa polskie powstania w 1970 i 1976 r., również spacyfikowane
przez władze komunistyczne. Wszystkie te próby obalenia systemu komunistycznego
nie powiodły się, gdyż miały charakter spontaniczny, sporadyczny oraz niezorgani-
zowany i w dużej mierze były wyrazem iluzji politycznych i ideologicznych.

Przywódcy Praskiej Wiosny wierzyli w możliwość stworzenia „socjalizmu z ludz-
ką twarzą”. Lecz tak naprawdę chodziło raczej o „komunizm z ludzką twarzą”, czy-
li wolnych ludzi w systemie totalitarnym, co – jak wiadomo – jest sprzecznością w ro-
dzaju „drewnianego żelaza”. Dubczek i jego współpracownicy zapłacili wysoką ce-
nę za tę fatalną iluzję, według której w systemie komunistycznym możliwa jest de-
mokratyzacja. Sowiecka pierestrojka również żywiła się takim złudzeniem. Gorba-
czow miał szczerą nadzieję, że demokratyzacja systemu sowieckiego jest możliwa
bez niszczenia monopolu partii komunistycznej i bez likwidowania imperium so-
wieckiego. Z powodu tej ryzykownej ułudy podczas zamachu stanu 19 sierpnia
1991 r. życie jego i jego rodziny znalazło się w niebezpieczeństwie.

W 1980 r. w Stoczni Gdańskiej powstał związek zawodowy „Solidarność”. Na
pierwszy rzut oka wyglądał jak kolejna zwykła demonstracja przeciwko komuni-
zmowi, na dodatek ani wyjątkowo silna, ani rozległa. Lecz tu pojawia się wielkie
ALE. Bowiem pod skromnymi szatami kryło się prawdziwe oblicze Solidarności:
była długo poszukiwanym, skutecznym sposobem walki z systemem komunistycz-
nym. Po pierwsze, powstała organizacja była związkiem zawodowym, a nie partią
polityczną. Gdyby stworzona została partia polityczna, co więcej, opozycyjna par-
tia polityczna, natychmiast rozprawiono by się z nią na sali sądowej. Po drugie,
związek zawodowy jest organizacją obywatelską, stworzoną do działań w spra-
wach zawodowych, więc nie było powodu delegalizowania jej, nawet jeśli stanowi-
ła element opozycji politycznej. Po trzecie, Solidarność była organizacją dużą, któ-
ra mogła bez ograniczeń  zwiększać liczbę członków. Każdy robotnik miał prawo
zapisać się do niej, gdyż chroniła jego interesy zawodowe. Poza tym związek zawo-
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dowy nie wykorzystuje w walce politycznej spisków, zmów ani tajnych działań –
jest ona z definicji otwarta i publiczna. Ten właśnie aspekt czyni ze związku zawo-
dowego typowy przykład walki obywatelskiej. Dlatego też przemoc i terroryzm nie
są bronią związkowców. Jedynym rodzajem przemocy, stosowanym przez związek
zawodowy, jest nieposłuszeństwo obywatelskie.

Wszystkie te cechy uczyniły z Solidarności organizację nieśmiertelną i nie-
zniszczalną. Pomimo zagrożenia interwencją wojsk Układu Warszawskiego i stanu
wojennego, wprowadzonego przez generała Jaruzelskiego oraz związanych z tym
ograniczeń publicznych i politycznych, Solidarność przeżyła system komunistycz-
ny. Sam fakt jej istnienia w latach osiemdziesiątych pokazywał innym narodom
bloku sowieckiego, że walka z komunizmem była możliwa na wielką skalę i w otwar-
ty sposób. Początkowo wydawało się to paradoksalne, ale tak faktycznie było. Dla-
tego wszystkie narodowe, patriotyczne i narodowo-demokratyczne fora, które po-
jawiły się w republikach sowieckich pod koniec pierestrojki Gorbaczowa, starały się
naśladować Solidarność. Nie udało się, gdyż brakowało im wystarczająco dużej
dawki antykomunizmu. Ponadto wszędzie tam nadal utrzymywała się wiara w ilu-
zję, że możliwa jest demokratyzacja systemu komunistycznego bez jego zniszcze-
nia. Nie porzucano więc podstawowej idei pierestrojki. 

Solidarność stanowiła również przykład dla antykomunistycznych opozycji
w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w których dokonały się tak zwane „ak-
samitne rewolucje” – dotyczy to czechosłowackiego Forum Obywatelskiego, Wę-
gierskiego Forum Demokratycznego i bułgarskiej Unii Sił Demokratycznych. Ta
ostatnia została utworzona 7 grudnia 1989 r., lecz organizacje obywatelskie, które
weszły w jej skład, powstały znacznie wcześniej: 16 stycznia 1988 r. – Niezależne
Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka; 8 marca 1988 r. – Komitet Obrony Eko-
logicznej Miasta Ruse; 3 listopada 1988 r. – Klub Popierania Głasnosti i Pierestroj-
ki; 8 lutego 1989 r. – Konfederacja Pracy „Podkrepa”; 9 marca 1989 r. – Komitet
Obrony Praw Religijnych, Wolności Sumienia i Wartości Duchowych; 8 kwietnia
1989 r. – Ruch Ekologiczny „Ekogłasnost”. Latem i jesienią 1989 r. pojawiły się
również: „Komitet 273”, broniący więźniów politycznych; Ruch na rzecz Inicjatyw
Obywatelskich; Klub Bezprawnie Represjonowanych po 1945 roku i Niezależne
Stowarzyszenie Studentów, które szybko zmieniło się w Federację Niezależnych
Stowarzyszeń Studenckich.

Natychmiast po upadku rządu Todora Żiwkowa 10 listopada 1989 r. wszystkie
partie, zakazane przez reżim komunistyczny w 1947 r., były reaktywowane, między
innymi partia socjaldemokratyczna, chłopska, Partia Demokratyczna i Partia Ra-
dykalno-Demokratyczna. Jak widać już po samych nazwach organizacji obywatel-
skich, stworzonych pod koniec lat osiemdziesiątych w Bułgarii, reprezentują one
idee ekologiczne, obronę praw człowieka i związki zawodowe. Innymi słowy bazu-
ją na modelu stworzonym przez Solidarność, a Konfederacja Pracy „Podkrepa”,
która odegrała bardzo ważną rolę na samym początku naszej „aksamitnej rewolu-
cji”, była wierną kopią Solidarności. Dzięki jej wojującemu charakterowi, dużej
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liczbie członków i poparciu, jakie miała wśród społeczeństwa, pełniła rolę przed-
niej straży Unii Sił Demokratycznych i całej opozycji antykomunistycznej.

Światowe znaczenie Solidarności nie ma wyłącznie charakteru bezpośrednie-
go. Rola Solidarności dla wydarzeń światowych to nie tylko przykład i tworzenie
modelu skutecznej walki politycznej przeciwko komunizmowi, lecz także fakt, że
stała się decydującym ogniwem w łańcuchu wydarzeń o znaczeniu światowym. Do-
starczając model „aksamitnych rewolucji” w Europie Środkowej i Wschodniej, So-
lidarność przyspieszyła rozkład systemu sowieckiego i koniec jałtańskiego podzia-
łu świata. Wydarzenia przebiegały mniej więcej w następujący sposób:

„Aksamitne rewolucje” odbyły się w Polsce, Czechosłowacji i Bułgarii. Totali-
tarne reżimy tych krajów zostały zniszczone. Następnie upadły międzynarodowe
organizacje bloku wschodniego: Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, Układ
Warszawski oraz Związek Radziecki. W wyniku tego świat zmienił się na jedno- lub
wielobiegunowy. W obu wypadkach najważniejsze jest to, że doprowadziło to do
zakończenia zimnej wojny. Ruch państw niezaangażowanych, stanowiący alterna-
tywę dla świata dwubiegunowego, przestał działać. Nastąpiło zjednoczenie Nie-
miec, a jednocześnie rozpadła się federacja jugosłowiańska.

Wskutek tych wszystkich czynników jałtański podział świata, dokonany pod ko-
niec II wojny światowej przez Churchilla, Stalina i Roosevelta, przestał obowiązywać.

Zbigniew Bujak:
Dziękuję bardzo. Następnym mówcą jest ktoś, kto należy panteonu legend cze-

skiej opozycji, założyciel Karty 77. Jeśli państwo kiedykolwiek słyszeliście o tym
czeskim intelektualiście, publicyście, który przez długi czas na życie musiał zara-
biać jako stróż nocny czy palacz, to to jest właśnie ta osoba, Jiri Dienstbier który
od 1989 r. piastował wysokie funkcje w Czechosłowacji.

Jiri Dienstbier [tłum. z angielskiego]:
Pozwólcie, że zacznę od bardzo osobistych wspomnień. O strajku w Stoczni

Gdańskiej, który potem doprowadził do powstania Solidarności, dowiedziałem się
w więzieniu w Hemanice, gdzie siedziałem razem z Vaclavem Bendą1 i Vaclavem
Havlem. Początkowo była to jedynie bardzo interesująca informacja. Próbowali-
śmy się domyśleć, o co naprawdę chodzi. Mieliśmy wprawę w czytaniu wiadomo-
ści między wierszami. Jeśli „Prawda” w Moskwie donosiła, że jacyś chuligani wy-
bili szyby w Czelabińsku, oznaczało to, że był bunt stłumiony przez władze, bo dla-
czego by „Prawda” o tym pisała? Dlatego od razu wiedzieliśmy, że coś naprawdę
ważnego dzieje się w Polsce. Poza tym mieliśmy dodatkowe informacje, ponieważ
niektórzy więźniowie z naszego zakładu pracowali na zewnątrz w fabryce w Ostra-
wie i przynosili wiadomości nadawane przez Głos Ameryki, której to stacji słucha-
li robotnicy tam zatrudnieni. Tak że mieliśmy całkiem niezłe informacje na temat
tego, co dzieje się na świecie. Wieści o Gdańsku były dla nas oczywiście niezmier-
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nie dobrymi wiadomościami, szczególnie że byliśmy przekonani, iż nasi osobiści
przyjaciele z Polski są na pewno zaangażowani w wydarzenia na Wybrzeżu. 

Po Praskiej Wiośnie dla wszystkich było jasne, że izolowane wystąpienia czy to
w Budapeszcie, czy w Polsce, czy w Czechosłowacji nie mają szans na powodzenie.
Dlatego zaczęliśmy współpracować z grupami opozycyjnymi w innych krajach. Do-
cierały do nas dyskusje, wypowiedzi Zbigniewa Brzezińskiego czy Timothy Garton
Asha na temat Helsinek. Ale nasza percepcja byłą zupełnie różna. Kiedy reżim ko-
munistyczny zmuszony został do akceptacji praw człowieka, to nawet jeśli ktoś uwa-
żał, że jest to jedynie zabieg kosmetyczny, którego komuniści nie muszą respekto-
wać, dla nas zapisy w Akcie Końcowym były ważne. Jeśli układy międzynarodowe
stają się częścią prawa czechosłowackiego, może i polskiego, i tak dalej, to my mu-
simy przestrzegać tego prawa i co więcej – nasze rządy muszą honorować to prawo.

Dla wymuszenia przestrzegania praw człowieka założyliśmy Kartę 77, w Polsce
powstał KOR, a w innych krajach podobne organizacje. Kontakty między KOR-em
a Kartą 77 były rozliczne. Spotykaliśmy się w miarę regularnie w Karkonoszach.
Zbyszek Janas2 pół godziny temu powiedział mi, że teraz tam w górach, w Karko-
noszach, jest tablica upamiętniająca nasze spotkania. Niektórzy z ludzi, z którymi
spotykaliśmy się, siedzą teraz na tej sali, jak Zbyszek Bujak, Janek Lityński3, Zbyszek
Janas i inni – nasi dobrzy przyjaciele na wiele lat przed 1989 r. Podobnie było z Wę-
grami. Niektórzy z nich też są tutaj: Gabor Demsky, Ferenc Köszeg4, Miklos Harasz-
ty i inni. Wymienialiśmy materiały, informacje. Mieliśmy nawet kontakty z przedsta-
wicielami opozycji w NRD i z Sacharowem i innymi w Moskwie. I dlatego, siedząc
w więzieniu, czuliśmy, że nasi polscy przyjaciele wszczęli masowy ruch oporu. I naj-
ważniejsze było, że niezależnie od tego, ile razy sowieckie sługusy czy sowieccy żoł-
nierze będą tłumić wystąpienia, to rewolty będą się powtarzać, ponieważ ludzie
w naszych krajach nigdy nie zaakceptowali narzuconej przez Moskwę władzy, i że
końcu zwyciężymy

Po podpisaniu Porozumień Gdańskich kierownik więzienia w Hemnicach, puł-
kownik Kosunic, ostatni prawdziwy stalinista, którego spotkałem, wezwał mnie,
Bendę oraz Havla i ostrzegł, że nie powinniśmy mieć żadnych złudzeń i żeby nam
się nie wydawało, iż nasi polscy przyjaciele zaraz zasiądą w fotelach ministrów czy
posłów do parlamentu, ponieważ polski bunt zostanie zdławiony. Ale kilka tygodni
później znowu nas wezwał i powiedział, że skoro wszystkie rewolucje przygotowy-
wane były w więzieniach, więc musi nas rozdzielić. Havla i Bendę posłano do wię-
zienia w Lipkowicach. To był dla nas dodatkowy sygnał, że coś rzeczywiście po-
ważnego dzieje się w Polsce.

Później w czasie przesłuchań śledczy mówili nam: „Nie wierzcie, że tutaj bę-
dzie następna Praska Wiosna. Popatrzcie, jak załatwiliśmy Solidarność”. Oczywi-
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2 Zbigniew Janas – współorganizator strajku robotników „Ursusa” w 1976 r., współpracownik KOR-u,
działacz Solidarności.

3 Matematyk, członek KOR-u, działacz Solidarności.
4 Ferenc Köszeg – redaktor „Beszelö”, obecnie przewodniczący węgierskiej Fundacji Helsińskiej.



ście to, co zrobił Jaruzelski, było absolutnie karygodne, ale dla nas po doświadcze-
niu sowieckiej inwazji i zniszczeniu czechosłowackiego społeczeństwa w 1968 r.,
z czego skutkami borykaliśmy się aż do roku 1989, pucz Jaruzelskiego dał wiele
do myślenia. Jeśli rzeczywiście wprowadził stan wojenny, by zapobiec inwazji so-
wieckiej na Polskę, to nie jest tak źle, jak to wyglądało z początku. Oznaczało to,
że polskiego społeczeństwa po Solidarności nie można podporządkować. Dobit-
nym dowodem dla nas były dziesiątki tysięcy Polaków na ulicach po zamordowa-
niu księdza Popiełuszki. Z drugiej strony, ponieważ nie było sowieckiej inwazji
i marionetki sowieckie nie sprawowały władzy, partia i rząd musiały za wszelką
cenę zachować status quo.

Zmiany w partii komunistycznej w Polsce, na Węgrzech były podobne do
tych, które zachodziły w czechosłowackiej partii komunistycznej w latach sześć-
dziesiątych. I dlatego dla wielu ludzi było niezmiernie dziwne w 1989 r., że ko-
munistyczny minister spraw zagranicznych może dostać nagrodę Karola Wielkie-
go (Charlemagne)5 za przyczynienie się do połączenia państw niemieckich wsku-
tek otworzenia granicy z Austrią. Trudno to zrozumieć (wiem, że w Polsce na te-
mat zmian w postawie członków partii komunistycznej toczą się gorące dysku-
sje), ale tak się dzieje. Mnóstwo ludzi w 1989 roku przyłączyło się do odnowy mi-
mo swoich przeszłych poglądów. 

Na zakończenie jedna uwaga odnośnie pomocy Zachodu. Zawsze nalegałem na
to, by społeczeństwa nasze były otwarte, bez żadnych sankcji, embargo czy bojko-
tów. Ponieważ tak długo, jak są otwarte, nasi rządcy muszą zachowywać się ostroż-
niej, bardziej przyzwoicie i sądzę, że to nasze doświadczenie nie powinno być za-
pomniane. W latach siedemdziesiątych prawie każdy zachodni polityk poczuwał
się do obowiązku spotkania się dysydentami w naszej części Europy, co przyspa-
rzało nam niezwykły autorytet i chroniło przed ostrzejszymi prześladowaniami.
W czasie „aksamitnej rewolucji” pewnej nocy Timothy Garton Ash zapytał, „czego
oczekujesz?”. Albo kontrrewolucji, albo społeczeństwa konsumpcyjnego w stylu za-
chodnim – odpowiedziałem – i obawiam się, że po jakichś 15 latach stracimy wie-
le z dzisiejszej solidarności i pasji, które były siłą motoryczną działań u nas Cze-
chosłowacji, w Polsce czy na Węgrzech.

Kiedy mamy jasno sprecyzowanego wroga, działamy razem. Ale jeśli zapytamy
się o sens solidarności dzisiaj dla nas, dla naszych krajów, sadzę, że winna to być
solidarność z cierpiącymi oraz solidarna walka z terroryzmem. 

Jerzy Buzek:

Bardzo dziękujemy za niezwykłe i pełne informacji wypowiedzi, wiemy już
o zarówno współpracy z opozycją tuż przedsolidarnościową, jak i Solidarnością,
również bardzo dziękujemy za to, że panowie nie przekraczają czasu wypowiedzi.
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za przyczynienie się do zjednoczenia Europy.



Następnym naszym wykładowcą jest reprezentant Węgier. Węgry w 1956 roku
miały tragiczne doświadczenia i dlatego być może przystąpienie do walki opozycyj-
nej było tam  szczególnie trudne. W 1979 roku nasz dzisiejszy wykładowca podpi-
sał akt solidarności z czechosłowacką Kartą 77, a wiosną 1981 r. przyjechał do Pol-
ski, żeby nauczyć się drukować i zdążył, bo rok później już by go do Polski zapew-
ne nie wpuszczono. Od 1990 r. Gabor Demsky, bo to o nim mowa, jest nieprzerwa-
nie burmistrzem Budapesztu. Bardzo prosimy.

Gabor Demsky: 
Budapeszt pozdrawia Warszawę i przedstawicieli Solidarności. Dziękujemy za

wszystko, co robiliście dla nas. 
[tłum. z angielskiego]: Dla wszystkich Węgrów, którzy interesują się polityką,

było jasne, że po 1956 r. Europa Środkowa albo wyzwoli się jednocześnie spod so-
wieckiego systemu totalitarnego, albo zostanie zniewolona po wszystkie czasy.
Również było jasne, że Polska jako najliczniejszy i największy kraj tej części konty-
nentu, która zachowała niektóre niezależne instytucje nawet w czasach stalinizmu,
będzie odgrywała czołową rolę. Nawet węgierska rewolucja 1956 r. zaczęła się od
manifestacji solidarności z polskim rokiem 1956. Również Praska Wiosna w 1968
r. wybuchła w tym samym czasie, co demonstracje studentów w Krakowie i refor-
my gospodarcze na Węgrzech, a w sierpniu czołowi węgierscy marksistowscy eko-
nomiści publicznie zaprotestowali przeciw interwencji sowieckiej w Czechosłowa-
cji. W połowie lat siedemdziesiątych powstanie KOR-u wywarło wpływ na, co
prawda nielicznych, intelektualistów. Niedługo później poparcie Karty 77 pomogło
wykrystalizować się węgierskiej demokratycznej opozycji. Około czterdziestu sy-
gnatariuszy oświadczenia, popierającego Kartę 77, stało się zalążkiem ruchu, któ-
ry reprezentował walkę o demokrację w oparciu o wartości moralne i niekonfor-
mistyczne. W 1979 r. już 270 osób podpisało protest przeciw procesowi, który wy-
toczono Havlowi i jego kolegom, skierowany do władz węgierskich. Ci na ogół mło-
dzi ludzie byli działaczami, którzy dali początek niezależnym instytucjom, niezależ-
nej prasie, uniwersytetowi latającemu i utworzyli Fundusz Pomocy Biednym.

Czytaliśmy, tłumaczyliśmy na węgierski artykuły i książki polskich i czechosło-
wackich opozycjonistów. Adama Michnika Nowy ewolucjonizm z 1976 r. wywarł
duże wrażenie na nas. W połączeniu z Archipelagiem Gułag ta niewielka książka
była najważniejszym tekstem, przetłumaczonym na język węgierski w samizdacie.
Michnik w swoim studium wychodzi poza tradycyjny dylemat: reforma czy rewo-
lucja i zaleca organizowanie struktur równoległych do struktur komunistycznych.
Ich zadaniem było tworzenie niezależnej opinii publicznej, powołanie niezależnych
organizacji dla obrony praw człowieka i ochrony praw robotniczych. Celem ruchu
nie jest obalenie systemu, ale pozostanie na zewnątrz i otwarte demonstrowanie, że
my, społeczeństwo i oni, partia, to dwa oddzielne światy. Celem jest polityczna
emancypacja i samoorganizacja obywateli, jak również kontrola poczynań władz.
Jak pokazała historia, niewiele koncepcji politycznych czy przewidywań zrealizo-
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wało się tego stopnia, jak Michnika. One właśnie stanowiły podstawę narodzin So-
lidarności 25 lat temu.

Narodziny Solidarności 31 sierpnia 1980 r. oznaczały początek innego liczenia
czasu w Europie Środkowej. Solidarność była pierwszym antybolszewickim ru-
chem czy organizacją niepodległą w tym regionie, z której działaniem musiała się
pogodzić władza przez półtora roku i którą można było zmusić do zejścia do pod-
ziemia, ale nie pokonać. Węgierska rewolucja w 1956 r. trwała dwa tygodnie i cho-
ciaż okazała się zwycięska w zakresie polityki wewnętrznej, to w kategoriach woj-
skowych była przegrana, czego następstwem było siedem lat krwawych represji, ła-
miących opór społeczeństwa. Zgniecenie Praskiej Wiosny w 1968 r. nastąpiło po
długich dziewięciu miesiącach. A potem nadeszły dwie dekady nieruchawej restau-
racji, którą bezczelnie nazywano „normalizacją”, w wyniku której dziesiątki tysię-
cy opozycjonistów wypchnięto na margines społeczeństwa. A w Polsce nawet za-
mach stanu w grudniu 1981 r. nie zdołał wyeliminować Solidarności z życia.
Związki zawodowe, podziemna prasa kontynuowały działalność i ci u władzy byli
zmuszeni wcześniej lub później wypuścić aresztowanych przywódców, następnie
zacząć negocjacje i podpisać z nimi porozumienie.

Jednym z powodów takiej sytuacji było to, że Solidarność narodziła się pod
szczęśliwą gwiazdą. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych Stany Zjednoczone
obudziły się z szoku porażki w Wietnamie i afery Watergate. Polityka Kissingera
równowagi sił zastąpiona została przez Zbigniewa Brzezińskiego zdecydowaną
strategią bezpieczeństwa narodowego, opartą na wartościach moralnych. W cza-
sie inwazji na Afganistan w 1979 r. Związek Radziecki po raz pierwszy od 1949 r.
stanął wobec masowego, nie do pokonania oporu narodu, który miał zamiar pod-
bić. Prezydent Carter, który objął władzę pod hasłem praw człowieka, nałożył em-
bargo na eksport zboża do ZSRR i zaczął szkolić afgańskich bojowców oraz skie-
rował amerykańskie rakiety na sowieckie wyrzutnie rakietowe. Prezydent Reagan,
który doszedł do władzy z antyterrorystycznym programem, oświadczył i z sukce-
sem zrealizował szeroki program zbrojeniowy, doprowadzając Związek Radziec-
ki, rządzony przez gerotonkrację, do zapaści gospodarczej. W dodatku Polacy do-
stali nieprawdopodobnie silne moralne i polityczne wsparcie po wyborze Karola
Wojtyły na papieża.

Innego jeszcze powodu sukcesu Solidarności należy szukać w solidarności mię-
dzyludzkiej. Po porażce intelektualistów w 1968 r., po klęsce robotników w 1970 r.
w Gdańsku Solidarność narodziła się jako – z jednej strony – przymierze między
intelektualistami a robotnikami, a z drugiej – jako alians wszystkich antybolszewic-
kich sił i była w stanie utrzymać te sojusze przez cały czas. Z jednej strony Jacek
Kuroń, Adam Michnik i ich koledzy, założyciele KOR-u, stali się doradcami Soli-
darności, z drugiej – Lech  Wałęsa, mający decydujący głos, który podkreślał zna-
czenie takiego przymierza.

Strajk w Gdańsku, zakończony powołaniem Solidarności, miał natychmiasto-
wy wpływ na wewnętrzną politykę Węgier. Poczynając od lat 1978-1979 przywód-
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cy węgierskiej partii komunistycznej zaczęli wprowadzać liberalizację gospodarczą
i kulturalną, choć w ograniczonym bardzo stopniu. Kadar pozbył się wielu człon-
ków Biura Politycznego i KC, którzy wstrzymywali reformy, podjęte jeszcze w la-
tach 1973-1974, i którzy byli zwolennikami ostatecznej rozprawy z nieposłusznymi
filozofami i artystami. Elastyczny i sprytny György Aczél, który był najbardziej za-
ufanym człowiekiem Kadara, powrócił do łask. Latem 1980 r., jeszcze przed po-
wstaniem Solidarności, rozpoczęła się dyskusja w czołowym węgierskim tygodni-
ku polityczno-społecznym, w której wzięli udział pisarze o różnym stopniu radyka-
lizmu, jednak wszyscy domagali się większego pluralizmu w kulturze. W piśmie za-
mieszczano również informacje o pozycjach wydanych w samizdacie. Kulminacją
dyskusji były dwa głosy – Istvána Eörsi, pisarza, należącego do demokratycznej
opozycji, i Sándora Csóri, członka grupy literackiej spod znaku populistyczno-na-
cjonalistycznego. Brak reakcji władz świadczy, że zapewne, zainspirowane przy-
kładem Polski, postanowiły na ostrożną, mało dojrzałą „miniglasnost”, całkowicie
kontrolowaną przez komunistów.

Przez następne półtora roku oficjalna prasa szczegółowo, aczkolwiek z widocz-
ną dezaprobatą, informowała o sytuacji w Polsce. Z jednej strony przywództwo wę-
gierskie nie było w stanie przewidzieć, w jakim kierunku potoczą się wydarzenia,
z drugiej – miało świadomość, że większość społeczeństwa ma dostęp do prawdzi-
wych i dokładnych informacji na temat sytuacji w Polsce dzięki zachodnim stacjom
radiowym, jak na przykład Radio Wolna Europa. No i władze chciały pokazać Wę-
grom, że ich kraj jest oazą spokoju, dostatku i stabilności w środkowo-wschodniej
Europie, przeciwieństwie do tego, co dzieje się w Polsce.

W konsekwencji ruch Solidarności wywarł zróżnicowany wpływ na społeczeń-
stwo węgierskie. Politycy na szczycie piramidy społecznej kontynuowali swoją
umiarkowaną wewnętrzną politykę, jednocześnie zamiast rzeczywistych struktu-
ralnych reform gospodarczych przyspieszyli zadłużanie się u zachodnich kredyto-
dawców na podtrzymanie standardu życia, by uniknąć otwartego niezadowolenia
robotników i urzędników. To pociągało za sobą bardziej przyjazną politykę wobec
Zachodu, oczywiście w ramach granic zakreślanych przez blok sowiecki. Ale rów-
nież ograniczało środki represji wobec opozycji. Z drugiej strony, zarówno przy-
kład Solidarności, jak i taka miękka polityka władz wzmacniała opozycję pod
względem liczby aktywistów i metod działania. Oczywiście nie można jej porównać
z osiągnięciami polskiej opozycji, nawet przed 1980 r., ale to był czas, kiedy prze-
pisywanie na maszynie podziemnych gazetek zostało zastąpione przez druk na po-
wielaczach. Twarda opozycja, skupiona wokół Jánosa Kisa6 zdecydowała się na
nielegalne wydawanie politycznego pisma z podaniem nazwisk członków redakcji.
Pismo to pod tytułem Beszelö ukazało się w grudniu 1981 r.

Taka tolerancyjna postawa Węgier wobec wydarzeń w Polsce była częściowo
wynikiem wewnętrznej sytuacji, a częściowo rezultatem wydarzeń w Polsce. Po-
zwolę zilustrować to na moim przykładzie.
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Już w 1979 r. poznałem Karola Modzelewskiego, który spotkał się z reprezen-
tantem KOR-u z Paryża w moim mieszkaniu. Uczyłem się wtedy języka polskiego.
Kiedy powstała Solidarność, czułem, że może to zmienić sytuację całego regionu
i zacząłem przygotowywać się do przeszczepienia doświadczeń polskich na grunt
węgierski. Postanowiłem założyć niezależne wydawnictwo. Kupiłem więc tonę pa-
pieru i ukryłem w piwnicy mieszkania moich rodziców. Jednocześnie pilnie słucha-
łem Radia Wolna Europa, by zostać ekspertem od spraw polskich, czytałem prasę
zachodnią, szczególnie teksty na tematy polskie, oraz Biuletyn Specjalny – prze-
gląd prasy zachodniej, codziennie robiony na potrzeby wyższego szczebla węgier-
skich polityków, który na szczęście wyciekał poza mury KC. Gdy László Rajk7 i Bálint
Magyar8 odbyli krótkie wizyty w Polsce, postanowiłem sam tam pojechać na mie-
siąc w celach poznawczych w maju 1981 r. Wyposażony w aparat fotograficzny i ma-
ły magnetofon przeprowadzałem typową dla socjologa i politologa pracę oraz
uczyłem się technik druku. Ewa Milewicz9 zorganizowała mi spotkania z eksperta-
mi Solidarności. Byłem w Polsce w czasach podwójnej władzy – Solidarności i par-
tii komunistycznej. W Warszawie spędziłem dwa tygodnie, akurat wtedy, gdy odby-
wały się wybory delegatów na zjazd Solidarności. Zapoznałem się z dyskusjami
wtedy prowadzonymi i zdałem sobie sprawę, że mają rację ci, którzy mówią, że So-
lidarność to coś więcej niż wolne związki zawodowe. W rzeczywistości jest potęż-
nym ruchem politycznym, którego przywódcy nie są po prostu reprezentantami ro-
botników, wyłanianymi w zakładach pracy w wyniku wielostopniowych wyborów,
ale reprezentują całe społeczeństwo.

Z Warszawy pojechałem do Wrocławia, by spotkać się z Karolem Modzelew-
skim, który właśnie zrezygnował z funkcji rzecznika Solidarności po podpisaniu
porozumienia po prowokacji bydgoskiej10, ale nadal będąc członkiem Komisji Kra-
jowej, odgrywał ważną rolę w związku. 

Po powrocie na Węgry w czerwcu przedstawiłem sytuację w Polsce w mieszka-
niu Ferenca Köszega, na spotkaniu zorganizowanym przez Fundusz Pomocy Bied-
nym. Za to wystąpienie wyrzucono mnie z wydawnictwa, w którym pracowałem,
i do 1990 r. byłem bez pracy, kiedy zostałem posłem do parlamentu i prezydentem
Budapesztu. Wykorzystując moje polskie doświadczenie założyłem wydawnictwo
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7 Laszlo Rajk – architekt, redaktor Beszelö, po 1990 r. poseł do węgierskiego parlamentu. Obecnie pra-
cuje jako architekt i wykładowca w węgierskiej Akademii Filmowej w Budapeszcie.

8 Bálint Magyar – historyk i socjolog. Pracę doktorską napisał na temat powojennej historii polskiego
rolnictwa. Dwukrotny minister edukacji po 1989 r.

9 Ewa Milewicz – współpracowniczka KOR-u, organizatorka biuletynu strajkowego „Solidarność”
w Stoczni Gdańskiej. Publicystka „Gazety Wyborczej”.

10 W połowie marca rolnicy, walczący o zarejestrowanie ich związku zawodowego, i przedstawiciele So-
lidarności w Bydgoszczy mieli wziąć udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej. Członków Solidar-
ności wezwano do opuszczenia sali. Gdy odmówili, wkroczyła milicja i dotkliwie ich pobiła. W odpowiedzi w Byd-
goszczy wybuchł strajk protestacyjny. Krajowa Komisja Porozumiewawcza Solidarności ogłosiła wpierw ogól-
nokrajowy strajk ostrzegawczy, a jeśli władze nie ukarzą winnych pobicia i nie będzie porozumienia z rządem
– strajk generalny. Na dzień przed datą strajku generalnego doszło do tzw. kompromisu warszawskiego mię-
dzy stroną rządową a Solidarnością. Strajk generalny odwołano, a władze miały ukarać winnych pobicia.



AB i ciągu kilku miesięcy ukazały się pierwsze publikacje, akurat w czasie wpro-
wadzenia stanu wojennego przez Jaruzelskiego.

Obok zaangażowania w opozycję polityczną i mając do dyspozycji powielacz pod-
ziemne, niezależne życie literackie zaczęło kwitnąć przede wszystkim w Budapeszcie.
Alternatywna muzyka rockowa stałą się popularna, zespoły punkowe miały regularne
koncerty dla kilku tysięcy ludzi, razem śpiewających piosenki, których słowa były an-
tyreżimowe. Jeden z zespołów śpiewał „Polak-Wegier dwa bratanki” i to był ich naj-
bardziej popularny przebój. Niezależny periodyk literacki zaczął ukazywać się, orga-
nizowano wieczory poetyckie, na których deklamowano wiersze o polskiej Solidarno-
ści, a potem o stanie wojennym. Pismo to zamknięto na przełomie 1983 i 1984 r. z po-
wodu artykułu o wrażeniach z podróży do Polski, a członek zarządu wydawnictwa,
Miklós Tamás Gáspár, opozycyjny filozof, został usunięty z kierownictwa, a samo wy-
dawnictwo zamknięte. Później jednak władze musiały wycofać się z tej decyzji. Młodzi
pisarze coraz bardziej zrewoltowani, krok za krokiem przekształcili Związek Pisarzy
Węgierskich w radykalną organizację, która na swoim corocznym zjeździe w 1986 r.
całkowicie wypowiedziała posłuszeństwo władzom komunistycznym.

W tym samym czasie większość społeczeństwa węgierskiego z rezerwą odnosi-
ła się do Solidarności. Chociaż tysiące sympatyzowało z Solidarnością, to propa-
ganda partyjna odniosła pewien sukces, twierdząc, że sytuacja w Polsce jest wyni-
kiem tego, że „Polacy nie chcą pracować”. Dlatego wiadomości o strajkach przyj-
mowane były z dystansem lub nawet z wrogością. W przeciwieństwie do Polski wę-
gierscy intelektualiści nie zdołali nawiązać kontaktu z robotnikami w zakładach
pracy czy chłopami, zwykłymi ludźmi i nie mogli uświadamiać ich, że propaganda
partyjna kłamie. To był czas, kiedy standard życia na Węgrzech zaczynał powoli
spadać i ludzie niepokoili się o przyszłość. W tym czasie Węgrzy nadal sądzili, że
sowieckie przywództwo i Armia Radziecka zdołają zdusić ruchy niepodległościowe
w Europie środkowo-wschodniej tak jak w 1956 i 1968 roku. I dlatego myśleli je-
dynie o tym, by nie stracić „gulaszowowego komunizmu” autorstwa Kadara.

W grudniu 1981 r. większość węgierskiego społeczeństwa uznała, że ich scep-
tyczny stosunek do wydarzeń w Polsce miał uzasadnienie. Musiało minąć kilka lat,
nim Gorbaczow doszedł do władzy, a standard życia na Węgrzech wystarczająco
się pogorszył, by Węgrzy zdali sobie sprawę, że zmiany – wcześniej czy później –
muszą nastąpić. Dopiero wtedy zrozumieli, że Solidarność oznaczała początek no-
wego czasu w tej części Europy i że duch rewolucji nie może być dłużej duszony.
W tym samym czasie węgierskie przywództwo polityczne, z Kadarem na czele,
usztywniło swoją politykę, obawiając się utraty władzy. Dlatego Kadar protestował
przeciwko reformom Gorbaczowa. Chociaż ręce komunistów były związane długa-
mi wobec Zachodu, ostro zabrali się za opozycję. Na przełomie 1983 i 1984 r. wy-
toczono mi proces. W 1986 r., w 30 rocznicę węgierskiej rewolucji, po zjeździe
Związku Pisarzy, represje wobec opozycji jeszcze bardziej zaostrzyły się. W 1988 r.
przed i po zjeździe partii komunistycznej, który doprowadził do upadku Kadara,
zostaliśmy zatrzymani, a wiec upamiętniający Imre Nagy’a został siłą rozpędzony. 
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Węgierski samizdat był już dobrze zorganizowany i publikował swe wydawnic-
twa w dziesiątkach tysięcy kopii, które były rozprowadzane też wśród chłopów.
Liczne na poły legalne grupy, stowarzyszenia zaczęły powstawać, organizowano
stosunkowo często na ulicach Budapesztu demonstracje polityczne czy na rzecz
ochrony środowiska. Kiedy Gorbaczow otwarcie oświadczył przywódcom państw
satelickich, że sowiecka armia nie będzie dłużej pilnowała porządku w ich krajach,
reżim socjalistyczny załamał się w Europie Środkowej niczym domek z kart w cią-
gu półtora roku. 

Polskie i nowe węgierskie przywództwo zrozumiało wcześniej niż inni konse-
kwencje postawy Gorbaczowa. Negocjacje Okrągłego Stołu w 1989 r. odbywały się
równolegle – w Warszawie i w Budapeszcie, prowadząc do wolnych wyborów. Sta-
tus Węgier zmienił się razem ze zmianami w innych państw tego regionu, przede
wszystkim Polski, ale tym razem na lepsze. I decydującym katalizatorem tych
wszystkich zmian była Solidarność.

Chciałbym skorzystać z okazji i osobiście podziękować za to wszystko Lechowi
Wałęsie, przywódcy Solidarności.

Zbigniew Bujak: 

Dziękuję. Proszę państwa, przed nami pastor ewangelicki, deputowany do
Bundestagu, który w działaniach opozycyjnych w NRD uczestniczył od lat siedem-
dziesiątych. Znamy się długo i zawsze podziwiałem go. Głos ma Markus Meckel. 

Markus Meckel [tłum. z niemieckiego]:

25 LAT SOLIDARNOŚCI I JEJ ZNACZENIE DLA OPOZYCJI 
W NIEMIECKIEJ REPUBLICE DEMOKRATYCZNEJ

Powstanie niezależnego związku zawodowego Solidarność 25 lat temu wysłało
w świat sygnał. W przeciwieństwie do NRD w 1953 r., Polski i Węgier w 1956 r.,
Czechosłowacji w 1968 r., w Polsce solidarnościowej po raz pierwszy w bloku
wschodnim opór narodowy – strajki, powstania, demonstracje, wołania o wolność
– zakończył się nie brutalną pacyfikacją, lecz sukcesem. Po raz pierwszy uzyskano
w wyniku negocjacji niezależne, niekomunistyczne związki zawodowe.

W NRD wszyscy byliśmy bardzo poruszeni tymi wydarzeniami i śledziliśmy je
z wielką empatią. Byliśmy przekonani, że tua res agitur, że dotyczy to nas i naszej
wspólnej wolności. Mieliśmy świadomość, że powstanie Solidarności i zmuszenie
komunistycznych władz do uznania jej stanowiło tak wielki przełom w walce z sys-
temem, że spowoduje załamanie się całej struktury. Dlatego też znaczenie wyda-
rzeń z lata 1980 r. wyszło daleko poza granice Polski.

Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności zamknęła granice z Polską w obawie
przed szerzeniem się „wirusa wolności”. Stare antypolskie nastroje były pobudza-
ne przez propagandę komunistyczną. Mój znajomy, który przywoził z Polski mate-
riały solidarnościowe, został uwięziony na rok i nie był to odizolowany przypadek.
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Kontakt z Polską stał się trudniejszy, a ci, którzy nie mówili po polsku, mieli trud-
ności z dotarciem do informacji, chyba że ze źródeł zachodnich. Na szczęście
wśród enerdowskich opozycjonistów byli i tacy, którzy znali język polski i potajem-
nie utrzymywali z Polską kontakty, między innymi Günter Särchen11, Theo Mech-
tenberg12, Wolfgang Templin13 oraz Ludwig Mehlhorn14 i robili wszystko, by roz-
powszechniać wiadomości o wydarzeniach w Polsce.

Ci spośród nas, którzy walczyli o prawa obywatelskie i o wolność w NRD, po-
wstanie Solidarności przyjęli z wielkim entuzjazmem. Narodziny niezależnego od
władzy związku zawodowego dowodziły, że zmiany wprowadzane oddolnie rzeczy-
wiście są możliwe! A przecież przez długi czas wielu z nas wierzyło, że jedynie od-
górne inicjatywy mogą coś zmienić w funkcjonowaniu systemu.

Wraz z Solidarnością uświadomiony został fakt, że walka o wolność i prawa
obywatelskie nie była już prywatną próbą życia w prawdzie pojedynczych osób –
jak mówił Vaclaw Havel. Miliony ludzi uczestniczyło się w walce o wolność i to nie
mogło zostać zignorowane. Papież Polak wzmocnił naród polski, dał mu siłę, kie-
runek działania i wsparcie duchowe.

W NRD mieliśmy na co dzień do czynienia z tak wielkim strachem społeczeń-
stwa, że wszystko to wydawało się jakimś cudem. Myśleliśmy, że tak masowy ruch
nie ma prawa zaistnieć wśród Niemców... i jakże się myliliśmy. I u nas, jesienią
1989 r., naród zapomniał o strachu i wyszedł na ulice, burząc mur, który dzielił
Niemcy i całą Europę.

Tak jak w innych państwach, okupowanych przez Stalina, opozycja i ruch opo-
ru istniały w Niemczech Wschodnich od samego początku okupacji sowieckiej.
Kiedy partia socjaldemokratyczna była zmuszona połączyć się z partią komuni-
styczną, tysiące ludzi trafiło do więzienia lub uciekło na zachód. Przez dziesiątki lat
emigracja z NRD do RFN-u osłabiała opozycję. Na szczęście starsze pokolenia opo-
zycji były zastępowane przez młodsze, działające wedle własnych zasad. Na po-
czątku lat osiemdziesiątych ruch demokratyczny wzrósł w siłę, w dużej mierze
dzięki polityce wschodniej prowadzonej przed RFN i działaniom KBWE, które uła-
twiły ponowne nawiązanie kontaktów z mieszkańcami w Niemczech Zachodnich,
tak utrudnione od budowy muru, i dały możliwość lepszego przepływu informacji.
Staraliśmy się nawiązać współpracę z innymi grupami opozycyjnymi, w czym waż-
ną rolę odegrały Kościoły, głównie protestanckie. Jednak nasze kontakty z robotni-
kami były bardzo ograniczone.

Przeżyliśmy szok, kiedy w grudniu 1981 r. prezydent Jaruzelski wprowadził
stan wojenny i użył wszelkich możliwych środków, aby utrzymać się przy władzy i tym
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11 Günther Sächen – publicysta, czołowy opozycjonista, utrzymywał żywe kontakty z Klubami Inteligencji
Katolickiej w Polsce, członek Towarzystwa im. Anny Morawskiej w Magdeburgu, działającego na rzecz porozu-
mienia polsko-niemieckiego.

12 Theo Mechtenberg – katolicki teolog, opozycjonista, członek Towarzystwa im. Anny Morawskiej.
13 Wolfgang Templin – filozof, publicysta, czołowy opozycjonista od końca lat siedemdziesiątych.
14 Ludwig Mehlhorn – działacz na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego, członek Fundacji „Krzyżowa”

dla Porozumienia Europejskiego, odznaczony medalem pamiątkowym „25 lat Solidarności”.



samym uniknąć inwazji. Wcześniej tego roku, Erich Honecker, przewodniczący
partii komunistycznej, zadeklarował gotowość wejścia wojsk NRD do Polski w ce-
lu zniszczenia „widma wolności”. Znam wiele osób, które w związku z tymi groź-
bami odmówiły odbywania służby wojskowej. 

Choć w o wiele mniejszym stopniu niż obywatele Niemiec Zachodnich miesz-
kańcy NRD również wysyłali pomoc humanitarną na prywatne polskie adresy, któ-
re wymienialiśmy między sobą. Wiadomość, że zdelegalizowana Solidarność nie
przestaje działać, wprawiała nas w osłupienie i napełniała nadzieją. Prowadziliśmy
intensywne debaty nad przyszłością. Niestety nie znaliśmy wszystkich faktów, na
przykład dotyczących polityki prezydenta Ronalda Reagana i NATO. Byliśmy bar-
dzo sceptycznie nastawieni do wyścigu zbrojeń, który doprowadził do ruiny gospo-
darkę ZSRR. Obawialiśmy, że załamanie się Związku Radzieckiego może dopro-
wadzić do wojny, która toczyłaby się głównie na ziemi niemieckiej. Nie słyszeliśmy
również o wewnętrznych dyskusjach w Solidarności, pozytywnie oceniających
możliwość zjednoczenia Niemiec. Gdybyśmy to wtedy wiedzieli, zapewne byliby-
śmy bardziej optymistyczni.

Ponowna legalizacja Solidarności, dyskusje Okrągłego Stołu, na wpół wolne
wybory i wybór Tadeusza Mazowieckiego na pierwszego niekomunistycznego pre-
miera w bloku wschodnim w 1989 r. były ważnymi zwiastunami zmian. Podziwia-
liśmy nie tylko polskie pragnienie wolności, lecz również zdrowy rozsądek i umie-
jętność praktycznych negocjacji.

Również w NRD sprawy zaczęły nabierać prędkości od początku 1989 r. Opo-
zycja demokratyczna zaczęła wychodzić zza ochronnych murów kościołów prote-
stanckich. W sierpniu upubliczniona została inicjatywa powołania partii demokra-
tycznej, którą stworzyłem wspólnie z Martinem Gutzeitem, który, tak jak ja, był
protestanckim duchownym. We wrześniu powstały kolejne organizacje takie jak
Nowe Forum, Demokracja Teraz i Zryw Demokratyczny. Masowy exodus obywa-
teli NRD, popierany przez Warszawę i Budapeszt, wstrząsnął polityczną potęgą
niemieckiej partii komunistycznej. Wielkie protesty, zapoczątkowane w kościołach
i prowadzone przez nowo powstałe inicjatywy demokratyczne, wywołały pokojową
rewolucję, która 9 listopada zburzyła mur – niemiecki i europejski symbol podzia-
łu. Rząd komunistyczny był zmuszony zasiąść do rozmów przy Okrągłym Stole za
przykładem Polski. W tym czasie było już pewne, że odbędą się wolne wybory – wy-
negocjowaliśmy ordynację wyborczą i stworzyliśmy podstawę dla rozliczenia się z ko-
munistyczną przeszłością. Po wolnych wyborach z 18 marca 1990 r., nowo wybra-
na Izba Ludowa uznała niemiecką odpowiedzialność wobec sąsiadów, wynikającą
z naszej historii, do której partia komunistyczna nigdy się nie przyznawała. Nowo
wybrany rząd NRD, w którym byłem ministrem, wynegocjował traktaty niezbędne
do unifikacji Niemiec, dotyczące unii monetarnej, polityki międzynarodowej i nie-
zależności zjednoczonego państwa – tak zwane rozmowy „dwa plus cztery” – jak i sam
Traktat Unifikacyjny. Jednym z moich działań, jako ministra spraw zagranicznych,
były starania o ostateczne uznanie zachodniej granicy Polski. Mimo pewnej niechę-
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ci i sprzeciwach w końcu przyjęto granicę zachodnią Polski jako granicę państwo-
wą z Niemcami. Fakt, że nowa Polska wspierała połączenie Niemiec i członkostwo
zjednoczonego państwa w NATO, miał ogromne znaczenie. Tym samym wyznaczo-
no drogę do pogodzenia narodowego, współpracy i wspólnego wysiłku do integra-
cji w NATO i UE, które nastąpiły po 1990 r.

Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na dwa wyzwania dnia dzisiejszego. Na-
sze doświadczenia z dyktaturą powinny były nas nauczyć, jak ważna jest przejrzy-
sta międzynarodowa – a dla nas w szczególności europejska – polityka wobec dyk-
tatorów i despotów. Dysydenci i opozycja, walczący o prawa obywatelskie i o wol-
ność – na przykład na Białorusi – potrzebują jednoznacznego, wspólnego wsparcia
od Unii Europejskiej! My, członkowie Unii, powinniśmy stworzyć odpowiednie na-
rzędzia dla takiej polityki, na przykład powołać fundację „Podstawy Demokracji
i Wolności w Europie”. Projekt ten jest wspierany przez obecnych polskich człon-
ków Parlamentu Europejskiego.

Sześćdziesiąta rocznica zakończenia wojny pokazała, w jak małym stopniu my,
Europejczycy, rozumiemy wspólną historię – różnimy się na przykład w ocenie ko-
munizmu i jego stosunku do narodowego socjalizmu. Nad tym musimy nadal praco-
wać. Wymaga to jednak odpowiedniej uwagi i uznania dla ruchów dysydenckich i
opozycji z czasów komunizmu. Są przecież jednymi z najważniejszych aspektów eu-
ropejskiej wolności i demokracji! A Solidarność zajmuje w tej europejskiej historii
walki o wolności honorowe miejsce!

Jerzy Buzek:

Dziękujemy bardzo za wypowiedzi w dyskusji. Teraz zabierze głos przedstawi-
cielka Węgier, ale jeszcze przedtem mam jedną niezałatwioną prywatną sprawę,
mianowicie wiele lat temu na zjeździe Solidarności nie udzieliłem głosu ze wzglę-
dów formalnych Bogdanowi Borusewiczowi i umówiliśmy się, że na następnym
spotkaniu solidarnościowym udzielę mu głosu jako pierwszemu. To jest to następ-
ne spotkanie solidarnościowe, więc jako następny będzie mówił Bogdan.

Pani Judit Vásárhelyi z Niezależnego Centrum Ekologicznego w Budapeszcie,
prosimy.

Judit Vásárhelyi [tłum. z angielskiego]:
Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie na tę niezmiernie ważną konferencję, któ-

ra dotyczy przeszłości. Ja chcę zająć się teraźniejszością i być może przyszłością.
Tak się zdarzyło, że niektórzy z węgierskich farmerów, lepiej może określić ich

jako drobnych udziałowców, ostatniej zimy nie dostało zapłaty za sprzedane pro-
dukty od władz rolniczych. Po roku czekania zorganizowali się i założyli stowarzy-
szenie farmerów dla wymuszenia realizacji zobowiązań finansowych i dla przed-
stawienia im planu rozwoju rolnictwa w naszym kraju. Pod koniec lutego 1500
traktorów wjechało na ulice Budapesztu. Protest był planowany na dwa-trzy dni,
ale okazało się, że do załatwienia sprawy potrzeba było aż trzech tygodni koczowa-
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nia w stolicy przy temperaturze często minus 10°C. Mieszkańcy Budapesztu wspa-
niale zachowali się – oferowali farmerom spanie, jedzenie, gorącą herbatę, dostar-
czali najnowszych wiadomości. Moja rodzina gościła aż siedmiu farmerów przez te
dni. Każdego dnia ludzie z różnych osiedli mieszkaniowych przygotowywali drugie
śniadania dla protestujących. W wyniku takiej postawy zawiązały się przyjaźnie
często wielopokoleniowe, a w odległych osiedlach chłopi wydobywali z zakamar-
ków stare gazety z opisami walk w 1956 r. Solidarność mieszkańców stolicy była
więc rodzajem odwdzięczenia się za pomoc, jaką dostali w czasie inwazji czołgów
sowieckich na Budapeszt prawie 50 lat wcześniej. Wtedy wieś w ramach solidar-
ności posyłała im jedzenie i przyjmowała uchodźców ze zniszczonej stolicy. 

Również grupy ekologów pomagały demonstrującym farmerom, rozumiejąc,
że chodzi tu o wspólną przyszłość – różnorodność węgierskiej przyrody, krajobra-
zu, kultury może zależeć od egzystencji rodzinnych gospodarstw rolnych. W ten
sposób osiągnęliśmy zupełnie nowy rodzaj solidarności. I to też jest duchowe dzie-
dzictwo polskiej Solidarności. Proszę, by przyszłe pokolenia zwróciły na to uwagę.  

Jerzy Buzek:
Dziękujemy bardzo. Tak właśnie powstaje i tak funkcjonuje społeczeństwo oby-

watelskie. Prosimy Bogdana Borusewicza.

Bogdan Borusewicz:
Paradoksalnie, ale powstanie Solidarności po sierpniu 1980 r. utrudniło nam

bezpośrednie kontakty z naszymi sąsiadami. To oczywiście dziwne, ale tak było.
Znaleźliśmy się w kompletnej izolacji od NRD, Czechosłowacji, ZSRR. Wcześniej
te kontakty były w miarę intensywne, szczególnie z ludźmi z Czechosłowacji –
z Kartą 77 spotykali się członkowie KOR-u . W czasach Solidarności łatwiej było
wyjechać na Zachód i delegacje Solidarności odwiedziły Szwecję, Anglię, Japonię,
nawet Amerykę Południową, ale nie NRD, Czechosłowację, nie mówiąc o Związku
Radzieckim. Bezpośrednie kontakty z opozycją w tych krajach zostały nawiązane
w 1989 r. po powstaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego.

W tym czasie, ponieważ u nas radykalnie zmieniła się sytuacja, wszystko, co zo-
stało w magazynach związkowych z czasów podziemnej działalności, jak powiela-
cze, offsety, farby, książki, bibuła, także radiostacje, nadajniki na radiowe szły tam,
gdzie było to potrzebne, przede wszystkim na Litwę, do Słowacji i do Czech. Pierw-
sza delegacja Solidarności pojechała na Ukrainę na zjazd Ruchu Ludowego w Ki-
jowie i była jedyną delegacją zagraniczną. Litwini zwrócili się do nas z pytaniem,
nie jest to żadną tajemnicą, o możliwość funkcjonowania rządu na emigracji w sy-
tuacji najgorszego obrotu spraw na Litwie. Dotarliśmy nawet do Mongolii, gdzie
też próbowaliśmy pomagać. Chcę zaznaczyć, że nie zajmowaliśmy eksportem re-
wolucji – pomagaliśmy tylko tam, gdzie bunt społeczny obalił już  poprzedni reżim.
Rozwój wydarzeń na Białorusi dowodzi, że wolność nowo osiągnięta może być
znowu odebrana. W początkach lat dziewięćdziesiątych na Białorusi były demon-
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stracje dwustutysięczne, znacznie większe niż w Kijowie czy w innych miastach
Ukrainy w zeszłym roku, a jednak sytuacja się odwróciła.

Kończąc, chcę powiedzieć, że nie zgadzam się do końca z panem Gaborem
Demskym. Myślę, że jednak coś sami zrobiliśmy, że nie tylko sprzeczności w bloku
sowieckim i wyścig zbrojeń przyczyniły się do zwycięstwa. Na pewno mniej byśmy
osiągnęli, jeżeliby nasza aktywność ograniczała się do działalności dysydenckiej.
Myśmy byli opozycją demokratyczną, która działała w ramach dziesięciomiliono-
wego ruchu. W podziemiu, kiedy nastąpił atak frontalny na nas, na co dzień dzia-
łało kilkadziesiąt tysięcy osób. Przed sierpniem 1980 r. oczywiście mniej osób było
bezpośrednio zaangażowanych – około tysiąca, może półtora tysiąca. Solidarność
nie dała się zniszczyć ze względu na jej masowość, a nie tylko dlatego, że miała do-
świadczonych przywódców.

Zbigniew Bujak:
Dziękujemy.

Jerzy Buzek:
Pan Bogdan Borusewicz zemścił się na mnie i postanowił mówić dłużej niż

przynależny mu czas...

Zbigniew Bujak:
Ale usprawiedliwia go to, że przy okazji rozliczył się ze sprzętu.

Jerzy Buzek:
Teraz  zabierze głos osoba, która może mówić o wielkim sukcesie. Pan Oleg Ry-

bachuk, wicepremier rządu Ukrainy, prosimy bardzo.

Oleg Rybachuk [tłum. z angielskiego]:
Jestem bardzo wdzięczny za atmosferę, jaka panuje na tej konferencji. W mo-

im poprzednim życiu, podobnie jak Wiktor Juszczenko, byłem bankierem, ekono-
mistą i brałem udział w setkach konferencji, ale sądzę, że żadna z nich nie była tak
twórcza. Konferencje mogły być pełne faktów, produktywne czy informacyjne, ale
żadna nie była podobna do tej. To, co tu się dzieje, jest dla mnie bardzo inspirują-
ce, niecodzienne i wzruszające. Dziękuję za to z całego serca.

Dla milionów Ukraińców solidarność nie jest tylko słowem, ale uczuciem. Uczu-
ciem, że nie jest się samotnym. I w czasie zimnych dni i nocy ostatniej jesieni rze-
czywiście poczuliśmy znaczenie solidarności. Pamiętam, że w 1992 r., kiedy pozna-
łem Zbigniewa Brzezińskiego, torturował mnie zadawanym w kółko jednym pyta-
niem: dlaczego jest pan tak pewny, że pan lub pańskie dzieci będą żyły w niepodle-
głej Ukrainie? Oczywiście odpowiedź dzisiaj jest o wiele prostsza niż dziesięć lat te-
mu. I dziś mogę odpowiedzieć Zbigniewowi Brzezińskiemu, że chciałbym w dzie-
sięciolecie „pomarańczowej rewolucji” mieć podobne obchody na Ukrainie. Na ta-
kiej konferencji ukraińskiej moglibyśmy wymienić doświadczenia, wyjaśnić, co się
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działo, i dalej dyskutować o przyszłości. I ktokolwiek będzie reprezentował Polskę,
nie będzie musiał powtarzać dzisiejszych słów Lecha Wałęsy, że dwoje sąsiadów nie
jest jeszcze członkami rodziny europejskiej... Mam nadzieję, że wtedy wszyscy już
będziemy w jednym klubie, w którym spotykają się przyjaciele, reprezentujący wol-
ne, demokratyczne i zamożne kraje – że będziemy razem w zjednoczonej Europie.
Wszystkich obecnych zapraszam do udziału w takiej konferencji u nas.

Zbigniew Bujak:
Dziękujemy za zaproszenie. Proszę o zabranie głosu Stanisława Szuszkiewicza

z Białorusi, którego podpis widnieje pod aktem rozwiązania Związku Radzieckie-
go, a który następnie był pierwszym przewodniczącym Rady Najwyższej niepodle-
głej Białorusi. Dzisiaj jest jednym z przywódców białoruskiej opozycji.

Stanisław Szuszkiewicz:
Arcybiskup Józef  Życiński powiedział tu, że komunizm padł w naszej części

Europy. Niestety, komunizm nie padł w Białorusi. Przekształcił się w jakąś taką
formę ciemnogrodu, przeszkadza w przemianie społeczeństwa w społeczeństwo
obywatelskie, narzuca brak odwagi. Dlatego trzeba myśleć o tym, jak można po-
móc Białorusi, gdyż władza ciemnogrodu  porodziła odpowiednie dla niej struktu-
ry. Najlepszym przykładem tego jest zabronienie istnienia faktycznie demokratycz-
nego działania Związku Polaków na Białorusi.

Muszę powiedzieć, że wpływ Solidarności u nas był bardzo wielki, choć my
nie wiedzieli dużo o Solidarności dlatego, że u nas była blokada informacyjna.
Tylko przedstawiciele elity intelektualnej wiedzieli o takich wielkich Polakach jak
Karol Wojtyła. Ja byłem w innej, bardzo dobrej sytuacji, bo w 1974 r. byłem pro-
fesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim jako fizyk i wtedy ja wysłuchał pięć ka-
zań Karola Wojtyły. Byłem wtedy człowiekiem z obozu komunistycznego i myśla-
łem, jak to jemu pozwalają to robić – u nas by on od razu był w więzieniu. Mało
też my wiedzieli o takich ludziach, którzy są honorem dla  Polski i znacznie póź-
niej my dowiedzieli się, kto taki Jerzy Giedroyc, kto taki Zbigniew Brzeziński, kto
taki świętej pamięci Jacek Kuroń, obecny tu Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Ge-
remek, Adam Michnik, Leszek Balcerowicz. Ale Solidarność ukryć było znacznie
trudniej, niż ukryć tych ludzi. I kiedy zjawił się człowiek z klasy robotniczej, Lech
Wałęsa, to ciężko było mieć zaufanie do naszej propagandy komunistycznej, któ-
ra mówiła, że Polacy strajkują i nie chcą pracować, a my ich musimy karmić i Cze-
chy muszą ich karmić, i tak dalej.

Dziś my też żyjemy w blokadzie informacyjnej. W Europie wszyscy się dziwią
bardzo i często mówią, że Białoruś taka dziwna. Jest „rewolucja pomarańczowa”,
jest „rewolucja róż”, jest „rewolucja tulipanów”, a u nas, w kraju europejskim nie
ma tu nijakiej rewolucji, jest za to dyktatura. Chciałbym powiedzieć, że u nas były
próby w 1991 i w1994 roku pójścia po szlaku demokracji, ale potem nie wyszło. Na
Białorusi jest taka koncentracja powojennych emerytów, że jest większa niż w by-
łym Związku Radzieckim. A to faktycznie rosyjscy szowiniści. Odbiło się to, że kon-

Doświadczenie Solidarności 85



centracja wojskowych w ogóle była cztery razy większa, odbiło się to też, że dwie-
ście lat duszono wszystko, co białoruskie i fizycznie zniszczono elitę białoruską. 

Dzisiaj my patrzymy na przykład na kraje azjatyckie, my zazdrościmy Irakowi,
my zazdrościmy takiemu państwu jak Irak, powtarzam, dlatego, że w Iraku z po-
czątku parlament wypracuje konstytucję, a poza tym będzie referendum, a u nas by-
ło referendum po zlikwidowaniu demokratycznej konstytucji z 1994 r. i to wszystko
popiera Rosja. Rosja mówi że to cudownie, a u nas ustawodawstwo takie, że pozwa-
la wrzucić do więzienia człowieka, który opisał kłamstwo prezydenta. My chcemy,
żeby u nas było państwo prawa, ale jeżeli ono będzie działać według tego prawa, to
będzie nam bardzo ciężko.

My dużo nauczyli się od Solidarności, ale my musimy uświadomić sobie, że je-
żeli nie będziemy twórczo rozwijać tego doświadczenia Solidarności, jeżeli nie
znajdziemy swojego Lecha Wałęsy, to ciężko będzie nam dołączyć do krajów euro-
pejskich, chociaż do tego dążymy. 

Jerzy Buzek:
Dziękuję bardzo. Pan Czesław Okińczyc, doradca prezydenta Litwy. Prosimy

reprezentanta kolejnego sąsiada Polski.

Czesław Okińczyc:
Chciałbym kilka słów powiedzieć jako Polak ze wschodu. W imieniu Litwy dziś

z nami jest były wicemarszałek Sejmu pan Motieka i on zabierze głos.
Kiedy 1980 roku powstawała Solidarność, my Polacy ze wschodu słuchaliśmy

wszyscy wieści z Polski. Modliliśmy się, aby wam się faktycznie udało. Od Wilna,
Grodna po Władywostok zniewoleni ludzie wiedzieli, że Solidarność oznacza wol-
ność. Chciałem wam dzisiaj wszystkim podziękować za to. Podziękować za to, że obu-
dziliście w nas nadzieję i wolę walki. Podziękować za to, że wskazaliście nam drogę.

Aktywnie walczyliśmy o niepodległość w kraju naszego zamieszkania. Nasi ro-
dacy na Białorusi dotychczas toczą trudną walkę o swoją tożsamość, o prawa czło-
wieka. Pamiętajmy o nich i na zakończenie jako Polak z Litwy, chciałem podzięko-
wać Solidarności za to,  że mogliśmy z dumą podnosić głowę, kiedy Polak został
papieżem, kiedy powstała Solidarność, kiedy wielcy Polacy i przyjaciele Solidarno-
ści, Zbigniew Brzeziński i nieżyjący niestety dzisiaj Jan Nowak Jeziorański, zaczę-
li doradzać amerykańskiej administracji. My Polacy ze wschodu szczyciliśmy się
z przynależności do wielkiego narodu polskiego.

Zbigniew Bujak:
Prosimy Yoshiho Umedę, który mieszkał w Polsce od 1963 r. i był zaangażowa-

ny w działalność opozycyjną – współpracownik KOR-u, potem działacz Solidarno-
ści. W 1982 r. został wydalony z naszego kraju. W Tokio wydawał „Biuletyn polski”
o sytuacji w Polsce. Tłumacz z polskiego na japoński literatury i publicystyki. Te-
raz opowie o sytuacji w Japonii,  Indiach i Chinach.
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Yoshiho Umeda:
Chciałem zrobić takie krótkie wyjaśnienie i przenieść się w czasie i przestrze-

ni do Azji. Lata osiemdziesiąte. Najpierw opowiem może o Japonii, ponieważ je-
stem z Japonii.

Podczas strajku w Stoczni Gdańskiej był tam japoński dziennikarz, z którym
wiele rozmawiałem. Dziennikarz ten pisał wiele, wiele artykułów, większość
umieszczanych w japońskim „Asagi shim”. No i zaraz potem japońskie związki za-
wodowe poprosiły o kontakt z NSZZ „Solidarność”. 14 listopada 1980 r. mieliśmy
pierwsze spotkanie Solidarności z zagraniczną organizacją w Klubie Inteligencji
Katolickiej w Warszawie – była to delegacja z centrali związkowej z Tokio i Soli-
darność zawarła pierwszą umowę międzynarodową. W maju delegacja Solidarno-
ści wyjechała do Japonii i dowiedzieliśmy się, jaki był wpływ Solidarności właśnie
w Japonii. Otóż wówczas były wysiłki zjednoczenia poszczególnych central związ-
ków zawodowych w Japonii, jednakże z powodu istnienia dosyć silnej frakcji pro-
sowieckiej w związkach z Tokio, nie mogło to nastąpić. Ale kiedy Solidarność po-
wstała, to ta siła prosowiecka nagle osłabła. I po paru latach zjednoczenie ruchu
związkowego nastąpiło w Japonii i przy czym jeden człon nazwy nosi nazwę Soli-
darności. Nowa centrala nazywa się Rengo, a po japońsku Rentai to jest solidar-
ność. Poza tym Solidarność dała inny efekt. Świat akademicki, naukowy był w za-
sadzie zdominowany przez marksistów w Japonii i ta frakcja marksistowska pod
wpływem Solidarności bardzo, bardzo osłabła.

Przejdę teraz do Indii, bardzo króciutko. Przez dłuższy czas po tym, kiedy zo-
stałem wydalony z Polski w styczniu 1982 r., pracowałem w biurze w Brukseli, biu-
rze Solidarności, miałem więc kontakty z wieloma związkami zagranicznymi i roz-
mawiałem również z hinduskim sekretarzem generalnym oraz z przywódcami po-
szczególnych związków. Jedne z nich, ze związku HMS, który ma cztery i pół mi-
liona członków, opowiadał, że w każdym, nawet najmniejszym biurze ich organi-
zacji jest plakat Solidarności i są fotografie Lecha Wałęsy. Co pewien czas robimy
wiece, ostatnio zrobiliśmy wiec, na którym było dwieście tysięcy osób, popierają-
cych Solidarność – opowiadał. No, szczęka mi opadła, to był bardzo, bardzo wiel-
ki prezent moralny dla mnie, że nawet takim kraju, jak Indie wiedzą i bardzo du-
żo uczą się o Solidarności. 

Teraz może o Chinach, najważniejszym kraju Azji. Miałem okazję być w Chi-
nach ze dwadzieścia razy w latach osiemdziesiątych po wprowadzeniu stanu wo-
jennego. W czasie moich pobytów dowiedziałem, że w 1980 r., od sierpnia do listo-
pada, Agencja Prasowa Singua nadawała systematycznie wiadomości o Solidarno-
ści. Korespondent Singua był też w Stoczni Gdańskiej. Ale 20 listopada informacje
z Polski przestały w ogóle się ukazywać. Okazało się, że ówczesny wicepremier,
Chen Yun, wyczuł niebezpieczeństwo, co może przynieść Solidarność w Chinach
i wprowadził totalną cenzurę. 

Spotkałem kiedyś na północnym wschodzie Chin, przypadkowo w restauracji
mizernie wyglądającego Chińczyka, który okazał się potem bardzo wybitnym socjo-
logiem. Mówił po japońsku i jak powiedziałem mu, że kiedyś pracowałem w Soli-
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darności, on zaczął płakać. Nagle, aż się zdziwiłem, poprosił: jak się pan będzie wi-
dział z panem Wałęsą, proszę mu powiedzieć, że Solidarność jest gwiazdą nadziei
dla Chińczyków. I że my wiemy wszystko o Solidarności, my się uczymy, na pew-
no korzystamy z doświadczeń Solidarności. 

Jerzy Buzek:
Proszę państwa, sądząc z wystąpienia pana Umedy mamy perspektywę półtora

miliarda, no, może pół miliarda członków w Solidarności. To jest coś!
Teraz zabierze głos pan John Taylor, z Polish Solidarity Campaing, organiza-

cji, która powstała w Wielkiej Brytanii od razu po prowadzeniu stanu wojennego
w celu udzielania wszechstronnej pomocy Polakom. 

John Taylor [tłum. z angielskiego]:
W latach osiemdziesiątych aktywnie działałem w Polish Solidarity Campaign

oraz pisywałem na tematy polskie. Czuję się zaszczycony tym, że mogę wziąć
udział w obchodach 25 rocznicy powstania Solidarności. I choć hotel Victoria ma
na pewno więcej gwiazdek niż stary hotel Morski w Gdańsku, to z sentymentem
wspominam to miejsce, gdzie zatrzymałem się 25 lat temu.

Muszę przyznać, że lista prelegentów jest niezmiernie imponująca, zawiera na-
zwiska znanych polityków z różnych stron świata, znamienitych uczonych, dzien-
nikarzy i oczywiście byłych działaczy Solidarności. Prowadzona dyskusja jest dla
mnie bardzo interesująca i skłaniająca do refleksji, szczególnie obecna sesja.
Chciałbym jednak dodać kilka słów krytyki.

Jestem zaskoczony i rozczarowany, że nie było wystąpień związkowców spoza
Polski,  z dwóch powodów. Solidarność świadomie przybrała formę organizacji
związkowej i nie tylko nazwą, ale i praktyką demonstrowała najlepsze zasady tra-
de-unionizmu. Taka właśnie forma pozwoliła nielicznej opozycji przekształcić się
w masowy ruch milionów ludzi, czego ani politycy, ani urzędnicy, uczeni, dzienni-
karze czy biskupi nie mogliby dokonać. Wydaje mi się, że ruch związkowy stanowi
doskonałą formę dla silnej i jednocześnie zdyscyplinowanej społecznej działalności
oraz stanowi model dla szybkiego rozwoju. Dr Żelew z Bułgarii, pierwszy mówca
na tej sesji, zajął się tym ważnym problemem. To był pierwszy punkt. 

Drugi to fakt, że w pierwszych miesiącach istnienia Solidarności polski zwią-
zek otrzymał liczną i cenną pomoc praktyczną i moralną od europejskich związ-
ków zawodowych. Solidarność była inspiracją również dla nas, na Zachodzie.
Mam tu szczególnie na myśli francuskie i włoskie związki zawodowe. I dlatego py-
tam, dlaczego wśród mówców nie ma przedstawicieli tych związków?

Zbigniew Bujak:
Wobec tego, że niełatwo jest ustosunkować się do tego pytania, odpowiedź od-

kładamy. Teraz proszę profesora Holzera, autora pierwszej książki po polsku o So-
lidarności, o zabranie głosu.
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Jerzy Holzer:
Chciałem odwrócić pytanie, które towarzyszy tej sesji – co polska opozycja, co

Solidarność zawdzięcza innym krajom bloku sowieckiego? I czy coś w ogóle za-
wdzięcza? Oczywiście odpowiedź jest prosta, chociaż nie jestem przekonany, że do
końca prawdziwa, iż Solidarność uczyła się na doświadczeniach NRD z 1953 r.,
Węgrów z 1956 i Czechosłowacji 1968 roku, czyli uczyła się, inaczej mówiąc, na
klęskach innych. Odpowiedź ta zapewne jest częściowo prawdziwa i częściowo nie-
prawdziwa, ale chyba ważniejsze jest co innego.

Polska opozycja, Solidarność wiedziała, że również w innych krajach nie ma
zgody na sposób funkcjonowania systemu. Nie ma zgody w istocie rzeczy na pod-
stawowe zasady realnego socjalizmu, ale czy cała aktywność opozycji w Polsce,
przed i po 1968 roku, czy KOR i Solidarność była działaniem zbiorowości szaleń-
ców na samotnej wyspie komunistycznego oceanu spokojnego? Otóż nie – była
Karta 77 w Czechosłowacji, była znaczna aktywność intelektualna i wydawnicza
opozycji węgierskiej, były koła, kręgi ewangelickie i katolickie w NRD, był Sołżeni-
cyn i Sacharow, był samizdat rosyjski, litewski i w innych językach. Myślę, że to by-
ła sprawa dla samoświadomości polskiej opozycji i Solidarności ogromnie ważna,
iż niezależnie od masowości czy od możliwości działania Polska nie była wyjąt-
kiem, nie była jedynym krajem, w którym przejawiał się opór. Inaczej mówiąc,
widmo wolności i demokracji krążyło po Europie i stało się realnością.

Myślę dziś, że trzeba po prostu podziękować tym wszystkim ludziom z innych
krajów bloku komunistycznego, którzy też mieli wkład w to, że Solidarność mogła
działać, że mogła mieć samoświadomość bycia częścią wielkiego, obejmującego
wiele krajów, ruchu wolności i demokracji. 

Jerzy Buzek:
To rzeczywiście była wypowiedź bardzo dobrze uzupełniająca naszą dyskusję.

Być może na następnym tego rodzaju spotkaniu ten temat równoległego działania
opozycji w krajach bloku sowieckiego szerzej poruszymy.

Teraz pan zabierze głos pan Kazimieras Motiena, wicemarszałek pierwszego
demokratycznie wybranego Sejmu na Litwie. Bardzo proszę.

Kazimieras Motiena:

Drodzy współtowarzysze walki o wolność, szanowni współtwórcy i uczestnicy
ruchu Solidarności. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę złożyć państwu życzenia
z okazji jubileuszu 25-lecia Solidarności. My, Litwini, myślami byliśmy z wami
podczas wielkiego strajku w Gdańsku oraz podczas wszystkich wydarzeń związa-
nych z Solidarnością. Wraz z całym demokratycznym światem podziwialiśmy wa-
szą determinację i odwagę dążenia do jak najszybszego uwolnienia się z komuni-
stycznego jarzma. Za waszym przykładem  determinacji poszli przedstawiciele de-
mokratycznej Litwy i w 1988 r. utworzony został Litewski Ruch Niepodległościo-
wy Sajudis, który wezwał ludność Litwy do walki o wyzwolenie się spod sowieckiej

Doświadczenie Solidarności 89



okupacji i do odrodzenia niepodległości państwa litewskiego. 11 marca 1990 r. Ra-
da Najwyższa Litwy ogłosiła światu akt o odrodzeniu niepodległego państwa litew-
skiego. W reakcji na ten bardzo ryzykowny wówczas krok papież Jan Paweł II wy-
stosował telegram do przewodniczącego Episkopatu Litwy, w którym wyraził soli-
darność z narodem litewskim i życzył wytrwałości. Nigdy nie zapomnę chwili, kie-
dy mnie jako wiceprzewodniczącemu Rady Najwyższej Litwy wręczona została
uchwała Sejmu Republiki Polskiej o poparciu dla niepodległości Litwy, a także nie-
zwykle długich oklasków posłów Sejmu polskiego, którymi przyjęli oni fakt podję-
cia decyzji. Był to pierwszy dokument przyjęty przez najwyższe władze państwowe
świata, popierające odrodzenie niepodległości państwa litewskiego.

Pozwólcie, że z tej okazji raz jeszcze serdecznie podziękuję ruchowi Solidarno-
ści i Sejmowi polskiemu.

W styczniu 1991 roku, kiedy Związek Radziecki użył sił wojskowych przeciwko
Litwie, w wyniku czego zginęli ludzie, mój kraj ponownie odczuł wsparcie sąsied-
niej Polski. Wówczas w Senacie Republiki Polskiej wystąpił deputowany do Rady
Najwyższej Litwy, Polak, dziś doradca prezydenta Litwy, Valdasa Adamkusa, obec-
ny na tej konferencji Czesław Okińczyc, który poinformował o sowieckich wojskach
na Litwie. Po tym wystąpieniu najwyższe władze Polski niezwłocznie postanowiły
ostro potępić Związek Radziecki i zażądały od Moskwy rozpoczęcia pokojowych ne-
gocjacji z prawnie wybranym władzami Litwy. Dziękuję narodowi polskiemu, jego
Sejmowi i Solidarności za poparcie w tak bardzo ważnym dla Litwy okresie.

Dziś, w dniu jubileuszu 25-lecia Solidarności, składam najserdeczniejsze życze-
nia wszystkim Polakom, przywódcy Solidarności Lechowi Wałęsie – życzę jedności
i porozumienia w działaniu na rzecz ochrony wolności kraju. Niech żyje Solidar-
ność, niech żyje Polska! 

Zbigniew Bujak:
Dziękuję bardzo. Prosimy naszego przyjaciela, Ákosa Engelmayera, o zabranie

głosu. Ákos walczył w rewolucji węgierskiej w 1956 r., co uniemożliwiło mu stu-
dia. W 1962 r. ożenił się z Polką i zamieszkał w naszym kraju, gdzie skończył stu-
dia na Uniwersytecie Warszawskim. Pośredniczył w kontaktach między KOR-em
i Solidarnością a opozycją węgierską. W latach 1990-1995 był ambasadorem Repu-
bliki Węgierskiej w Polsce. Bardzo proszę.

Ákos Engelmayer:
Byłem od początku do końca w Solidarności i pamiętam, jak mówiłem w Bu-

dapeszcie, że ten ustrój upadnie, to patrzyli na mnie jak na wariata. Trudności go-
spodarcze oczywiście pomogły, ale wcześniej czy później nam by się udało.

Druga sprawa. Żałuję, że w referacie pana Demskiego nie było mowy o stosun-
kach polsko-węgierskich, bo to nie było tylko garstka opozycjonistów, ale ten ruch
zaczął się już w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. W Polsce działała od 1986 r.
Solidarność Polsko-Węgierska. Solidarność w swej świadomości sięgnęła po trady-
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cję 1956 r. i muszę powiedzieć trochę ze wstydem, trochę z dumą, że z okazji 30
rocznicy powstania na Węgrzech w 1986 r. w Podkowie Leśnej, pod Warszawą, sta-
nął pierwszy pomnik w tej części Europy ku czci poległych i pomordowanych. Jest
to raczej tablica niż pomnik z dwujęzycznym – po polsku i po węgiersku – napisem.
W tym samym 1986 roku z okazji rocznicy powstania na Węgrzech wyszło wiele
książek na ten temat. Między rokiem 1976 a 1989 w drugim obiegu w Polsce ukaza-
ło się ponad sześć tysięcy książek. Nie egzemplarzy, tylko tytułów. W pewnym okre-
sie, tygodniowo 700 gazetek i gazet było wydanych. Czyli ten ruch to naprawdę by-
ło coś bardzo,  bardzo poważniejszego niż działalność garstki opozycjonistów. I za
to, że 1956 rok odżył w Polsce bardziej niż na Węgrzech, za to serdecznie dziękuję. 

Zbigniew Bujak:

Teraz poprosimy przedstawiciela Azerbejdżanu. Głos ma Ali Kerimli, jeden z przy-
wódców Frontu Narodowego, opozycyjnej organizacji. Bardzo proszę. 

Ali Kerimli [tłum. z rosyjskiego]:
Chciałbym dzisiaj bardzo podziękować tym odważnym obywatelom Polski, którzy

stali na czele Solidarności. Przykład Solidarności miał ogromne znaczenie i wpływ nie
tylko na społeczeństwa w państwach Europy Wschodniej, ale natchnął również oby-
wateli byłego Związku Radzieckiego do walki o demokrację, sprawiedliwość i niepod-
ległość. Kiedy w Azerbejdżanie, pod koniec lat osiemdziesiątych, zaczęliśmy naszą
walkę, również kierowaliśmy się waszym doświadczeniem.

W 1992 r. w Azerbejdżanie zwyciężyły siły demokratyczne i były dysydent, prze-
wodniczący Frontu Narodowego, został wybrany na prezydenta. Niestety, świat był
wtedy zajęty integracją państw wschodnioeuropejskich. Korzystając z sytuacji, byli
azerscy komuniści, przy pomocy odpowiednich sił reakcyjnych z Rosji i Iranu,
dokonali przewrotu. Odzyskali utraconą na chwilę władzę i zaczęli ograniczać
prawa człowieka. 

Mija już dwanaście lat, odkąd walczymy z totalitarnym reżimem, który rozpo-
czął budować Gajdar Alijew15. Za kilka miesięcy będziemy mieć szansę, aby Azer-
bejdżan znowu stał się demokratycznym krajem. W listopadzie odbędą się wybory
parlamentarne i wszystkie siły demokratyczne Azerbejdżanu, tworzące blok wybor-
czy „Wolność”, łączą swoje siły i intensywnie dążą do tego, aby za kilka miesięcy
Azerbejdżan dołączył do szeregu demokratycznego świata.

Poczynając od początku lat dziewięćdziesiątych, my, mieszkańcy Azerbejdża-
nu, uważamy się za część Europy! Chcielibyśmy, abyście nie zapominali o pań-
stwach Kaukazu i Azji Centralnej. Kiedyś byliśmy odgrodzeni wielką ścianą od
świata, teraz cieszymy się z waszych sukcesów, zwłaszcza z sukcesów państw Eu-
ropy środkowej-wschodniej – Ukrainy, państw bałtyckich czy Gruzji, które stano-
wią dla nas motywację. Pragnęlibyśmy również, aby uwaga społeczeństw świata
była zwrócona na procesy demokratyczne, które przebiegają w innych byłych re-
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publikach postsowieckich, na przykład na południu Kaukazu, a zwłaszcza w Azer-
bejdżanie, w którym za dwa miesiące będą wybory parlamentarne. Wiem, że mój
kolega już zachęcał, abyście uczestniczyli w tych wyborach jako obserwatorzy. I ja
też chciałbym powiedzieć, że dla nas bardzo ważne jest wasze wsparcie moralne.
Niczego innego nie chcemy. Sami zbudujemy demokratyczny Azerbejdżan, ale
chcemy stale czuć wasze wsparcie moralne!

Jerzy Buzek:
Dziękujemy bardzo. Teraz mamy bardzo ważnego mówcę, pana Osadczuka,

profesora politologii na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Bogdan Osadczuk od
1950 r. blisko współpracował z Jerzym Giedroyciem w paryskiej „Kulturze”. Pisał
też do prasy podziemnej w Polsce i był wpływowym publicystą szwajcarskiego
„Neue Zürische Zeitung”. Był orędownikiem polsko-ukraińskiego pojednania. Służył
jako doradca prezydentów wolnej Ukrainy oraz Polski. Jest kawalerem Orderu Orła
Białego. Bardzo prosimy.

Bohdan Osadczuk:
Najpierw kilka słów na temat tego, co Polska dała Ukrainie. Proces, prowadzą-

cy do „rewolucja pomarańczowej”, zaczął się właściwie od października, wtedy
Ukraińcy zaczęli się interesować Polską i zaczęli się uczyć doświadczeń polskich.

Chciałbym tu również podkreślić, że w początkowych latach po wojnie w grun-
cie rzeczy nie było centrum wymiany informacji. Dopiero Amerykanie odważyli się
stworzyć sieć stacji radiowych, poprzez którą przepływała informacja zarówno
z różnych krajów, jak i o różnych krajach. I to odegrało kolosalną rolę w formowa-
niu wszystkich opozycyjnych ruchów. W Niemczech Wschodnich taką rolę odegra-
ła rozgłośnia amerykański Rias.

I jeszcze jedno na koniec. Mnie się wydaje, że tutaj za mało, a być w ogóle nie
mówiono o roli paryskiej „Kultury” w formowaniu nowej mentalności polskiej,
w pokonaniu nacjonalistycznych, szowinistycznych poglądów i stworzeniu możli-
wości do porozumienia z sąsiadami. Bez paryskiej „Kultury”, bez Jerzego Giedroy-
cia nie byłoby tych zmian w mentalności, które znalazły wyraz w zacytowanym
przez pana premiera Buzka orędziu Solidarności na narodów Europy Wschodniej. 

Jerzy Buzek:
Bardzo dziękujemy. Chciałem również serdecznie podziękować wszystkim na-

szym wykładowcom, dyskutantom. Na tym kończymy dzisiejszą wieczorną sesję.
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30 sierpnia

SESJA IV
Współczesne zagrożenia i wyzwania dla praw człowieka

Przewodniczy: Janusz Onyszkiewicz, współpracownik Komitetu Obrony Robotni-
ków, czołowy działacz Solidarności, minister obrony narodowej w dwóch rządach
solidarnościowych, poseł do Parlamentu Europejskiego;
Uczestnicy: Adam Rotfeld, wieloletni dyrektor Sztokholmskiego Międzynarodowe-
go Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI), obecny minister spraw zagranicznych
Polski;

Madelaine Albright, b. ambasador USA przy ONZ, sekretarz stanu w gabi-
necie prezydenta Clintona; 

Lord Ralf Dahrendorf, wieloletni dyrektor London School of Economic
oraz rektor Oxford University;

Antoni Nowicki, współzałożyciel Komitetu Helsińskiego w Polsce, b. czło-
nek Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu, obecnie powołany przez
Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ na urząd Międzynaro-
dowego Ombudsmana Kosowa. 

Janusz Onyszkiewicz:
Witam wszystkich. W szczególności witam naszych panelistów. Dzisiejsza sesja

jest poświęcona sprawie praw człowieka. Myślę, że nie będzie od rzeczy, jeżeli przy-
pomnę coś, o czym na pewno wielokrotnie była tutaj mowa, mianowicie Solidarności
chodziło, że użyję języka tamtych czasów, przede wszystkim o godność człowieka,
godność człowieka upodlanego, ograniczanego przez system komunistyczny. W innej
nieco terminologii można by powiedzieć, że chodziło o prawa człowieka. Rewolucja
Solidarności, która obaliła PRL i która uruchomiła wielką lawinę, zmiotła komunizm
z politycznej mapy Europy. W tej rewolucji przede wszystkim o to chodziło.

Czy można uznać, że sprawa praw człowieka jest już rozwiązana? Oczywiście
nie. Jest to oś, wokół której konstruowana jest polityka Unii Europejskiej, polityka
Stanów Zjednoczonych oraz i innych państw. I w związku z tym jest rzeczą niesły-
chanie na czasie, ażeby podjąć dyskusję na temat współczesnych zagrożeń i wy-
zwań, przed którymi stoją dzisiaj prawa człowieka.



Mamy tutaj grono wspaniałych polityków, analityków, których szersze przed-
stawienie zajęłoby zbyt wiele czasu. W związku z tym chciałbym poprosić najpierw
o wystąpienie pana ministra Adama Rotfelda.

Panie ministrze, panuje tutaj taka wolność, o którą zresztą walczyliśmy cały
czas w Solidarności, że można przemawiać albo z miejsca na podium, albo przy
mównicy.

Adam Rotfeld:
Skorzystam z tej wolności i będę mówił z miejsca na podium. Tytułem mojego

wystąpienia jest dylemat: 
Działać czy nie działać w obliczu zagrożeń praw człowieka?
Pytanie tak postawione ma charakter retoryczny. Nie ma wątpliwości, że odpo-

wiedź jest jednoznaczna: tak – należy działać. Znacznie trudniejsza jest odpowiedź
na inne pytanie – jak należy działać? Jakie są procedury, podstawy i instrumenty
działania? Innymi słowy nie czy, ale jak powinna reagować społeczność międzyna-
rodowa w obliczu poważnych naruszeń praw człowieka na terytorium jakiegokol-
wiek państwa. W tej sprawie nie mamy jak dotąd jednoznacznej odpowiedzi. Dzie-
je się tak z wielu powodów. Najważniejszy sprowadza się do tego, że współczesny
system prawa międzynarodowego regulował głównie stosunki między państwami,
a nie wewnątrz państw. Ten stan rzeczy zmienia się, jakkolwiek wolno, może na-
wet zbyt wolno, ale się zmienia. Dziś ani prawa człowieka, ani sposób rządzenia
państwem nie są wyłączną domeną czy też dyskrecjonalną władzą państwa. Pań-
stwa mają uprawnienia i legitymizację do zajmowania się naruszeniami praw czło-
wieka również poza obszarem swojej suwerenności. Innymi słowy, powoływanie
się na zasadę niemieszania się w sprawy wewnętrzne innych państw już nie skut-
kuje w tej mierze, jak to miało miejsce jeszcze trzydzieści lat temu. Dotyczy to sy-
tuacji, gdy coraz większa liczba poważnych naruszeń praw człowieka ma miejsce
w konfliktach wewnątrzpaństwowych, a nie tylko międzypaństwowych. Trudność
polega na tym, że w systemie międzynarodowym nastąpiły fundamentalne zmiany.
Nie znajdują one jednak stosownego odbicia ani w zasadach i normach, ani w in-
stytucjach prawa międzynarodowego. 

Zacznę od tego, że od czasu pokoju westfalskiego w 1648 roku jedynymi pod-
miotami w stosunkach międzynarodowych były państwa. W XX wieku uznano
w pewnym zakresie podmiotowość organizacji międzynarodowych. Dziś znacznie
wzrosła liczba pozapaństwowych aktorów na scenie międzynarodowej, ale uregu-
lowania w swej istocie pozostały niezmienione. Jakkolwiek w skali uniwersalnej –
od czasu Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku – podpisano zarówno Pakty Praw
Politycznych i Obywatelskich oraz Pakty Praw Gospodarczych, Społecznych i Kul-
turalnych, jak i blisko 200 różnych konwencji w tej materii, to pokutuje przekona-
nie, że sprawy te nadal należą do kompetencji wewnętrznej.

Wiąże się z tym inny fundamentalny problem: co to jest państwo? Jak należy pań-
stwo definiować? Tradycyjnie definicja państwa obejmuje trzy elementy: określone
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terytorium, ludność (czyli obywatele) oraz skutecznie wykonywaną władzę. Rzecz
w tym, że jeśli terytorium i ludność na ogół można zdefiniować, to z określeniem wła-
dzy szkopuł jest dwojaki. Po pierwsze, na wielu obszarach Afryki, Azji i Ameryki Ła-
cińskiej (ale również Europy) rośnie liczba państw, które uznajemy za państwa sła-
be, upadające lub upadłe. Nie są one w stanie skutecznie kontrolować rozwoju wy-
padków na swoich terytoriach. Tam właśnie rodzi się terroryzm i bezprawie. Po dru-
gie, kiedyś wystarczyło, aby władza była skuteczna. Dziś powinna ona być wykony-
wana z poszanowaniem reguł prawa. Władza musi mieć prawną legitymizację. 

Sześćdziesiąt lat temu, gdy uchwalano Kartę Narodów Zjednoczonych, percep-
cja porządku światowego i głównych zagrożeń dla ówczesnej społeczności między-
narodowej była wynikiem doświadczeń historycznych. Lekcja obu wojen światowych
sprowadza się do tego, że zagrożeniem jest napaść, której dokonują wielkie agresyw-
ne potęgi. Z tego wynikało, że podstawą pokoju międzynarodowego jest oparcie po-
rządku światowego na takich zasadach i mechanizmach, które wprowadzały daleko
idące ograniczenia w możliwości użycia siły w stosunkach międzynarodowych.

Karta Narodów Zjednoczonych, pełniąca rolę swoistej konstytucji w odniesieniu
do pozostałych norm prawa międzynarodowego między innymi przez jej nadrzęd-
ność wobec norm traktatowych, ograniczyła tę możliwość do dwóch wypadków: sa-
moobrony lub kolektywnego działania na podstawie decyzji Rady Bezpieczeństwa.
Jednocześnie Karta stworzyła mechanizm pozwalający Narodom Zjednoczonym
skutecznie reagować na poważne naruszenia istniejącego porządku międzynarodo-
wego, wyposażając Radę Bezpieczeństwa NZ w stosowne prerogatywy, w tym zdol-
ność do zastosowania środków militarnych. U podłoża nowych rozwiązań leżały
jednak ugruntowane od czasu pokoju westfalskiego doktryny suwerenności pań-
stwowej i równowagi sił wielkich mocarstw. Wypływająca z zasady suwerenności
państwowej, norma nieingerencji w sprawy wewnętrzne państw w rozumieniu wie-
lu krajów i specjalistów prawa międzynarodowego jest nadal traktowana jako jeden
z fundamentów systemu międzynarodowego, jego stabilności i bezpieczeństwa.
Z prawnego punktu widzenia zasada ta oznaczała, że państwa mają pełną swobodę
do podejmowania działań na obszarze swej jurysdykcji. Ta swoboda ograniczona
była jedynie pewnymi normami o charakterze zwyczajowym (dotyczyło to np.
ochrony dyplomatycznej, jakiej państwo może domagać się w wypadku naruszenia
praw i interesów jego obywateli w innym państwie. Zresztą i ta ochrona miała w isto-
cie zakres ograniczony i polegała głównie na popieraniu roszczeń własnych obywa-
teli o charakterze majątkowym). W percepcji niektórych państw ten stan rzeczy na-
dal obowiązuje. Tak nie jest. Zresztą tak nie było już przed dwudziestu pięcioma la-
ty. Sierpniowe wydarzenia z 1980 roku w Gdańsku i w całej Polsce przypomniały
światu, że państwa mają obowiązki (nie tylko polityczne, ale również prawne) wo-
bec własnych obywateli i wobec własnych społeczeństw.

Prawa te jedynie zasygnalizowane w okresie przyjmowania Karty NZ (były one
w procesie tworzenia się) zyskały w okresie trzydziestu lat – od konferencji w Hel-
sinkach w 1975 r. – rangę fundamentalnych norm międzynarodowych, których
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przestrzeganie nie jest już tylko sprawą o charakterze wewnętrznym na linii pań-
stwo-obywatel, lecz obowiązkiem państwa zarówno wobec całej społeczności mię-
dzynarodowej, jak i wobec własnych obywateli. 

Od czasu przyjęcia kluczowych w tej dziedzinie umów w latach sześćdziesią-
tych zauważalne jest rosnące napięcie między obowiązkiem państwa do przestrze-
gania podstawowych praw i wolności obywateli a zasadą suwerenności, stanowią-
cą uprzednio prawną i polityczną tarczę, chroniącą państwo przed odpowiedzial-
nością z tytułu ich naruszania. Wraz ze wzrostem znaczenia praw człowieka w sys-
temie relacji i norm międzynarodowych ograniczeniu bowiem ulega obszar spraw
zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji wewnętrznych państwa. Masowe naru-
szenia praw człowieka – w okresie po zakończeniu zimnej wojny – w byłej Jugosła-
wii, Rwandzie czy obecnie w Darfurze uświadomiły społeczności międzynarodo-
wej konieczność uzupełnienia instrumentów działania obecnego systemu bezpie-
czeństwa międzynarodowego. Jedną z reakcji przeciwko zbrodniom, dokonywa-
nym w przeszłości przez rządzących wobec własnych obywateli, było utworzenie
Międzynarodowego Trybunału Karnego. Decyzje Trybunału obejmują swoją jurys-
dykcją również sytuacje, gdy poważne naruszenia praw człowieka dokonywane są
wyłącznie na obszarze jednego państwa. Utworzenie Trybunału ponad pięćdziesiąt
lat po Norymberdze i po blisko pięćdziesięciu latach od podjęcia po raz pierwszy
tematu przez Komisję Prawa Międzynarodowego NZ jest nie tylko wielkim sukce-
sem zwolenników rządów prawa w stosunkach międzynarodowych, ale również
dowodem na rosnącą akceptację przez członków społeczności międzynarodowej
prawnomiędzynarodowego charakteru swoich zobowiązań względem własnych
obywateli. Należy mieć nadzieję, że z czasem również Stany Zjednoczone przystą-
pią do tego Trybunału. W ten sposób zyskałby on charakter uniwersalny i stałby się
jednym z filarów nowego ładu międzynarodowego. 

Dziś jednak Trybunał nie jest w stanie wypełnić luki, jaka istnieje w obecnym sys-
temie norm w odniesieniu do zapewnienia skutecznej reakcji społeczności międzyna-
rodowej na zbrodnie popełniane na bezbronnej ludności cywilnej. W efekcie jesteśmy
świadkami rozmijania się deklaracji z działaniami – mam na myśli debaty w głów-
nych organach NZ na temat zbrodni ludobójstwa oraz towarzyszące im deklaracje
„nigdy więcej” – z jednej strony, a z drugiej – bezradność społeczności międzynaro-
dowej wobec bestialskich wydarzeń w Darfurze i w różnych innych regionach. Jed-
ną z przyczyn tego stanu rzeczy jest oprócz braku woli politycznej nieistnienie kon-
kretnych i precyzyjnych norm, którymi powinny kierować się państwa członkowskie
ONZ w wypadku zbrodni i masowego naruszania podstawowych praw na obszarze
innych państw. Stan prawny nie odpowiada dziś świadomości społeczeństw. 

Z formalnoprawnego punktu widzenia są trzy stany, w którym społeczność
międzynarodowa może użyć siły: stan legalny (legal), nielegalny (illegal) i poza-
prawny (non-legal), czyli sytuacja, która jest do tej pory nieuregulowana – swoista
szara strefa. Jest naszym wspólnym obowiązkiem doprowadzić do szybkiego – jak
najszybszego – usunięcia istniejącej w tym względzie luki w prawie czy też szarej
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strefy w zakresie norm prawnych. Tak postrzegam też główne wyzwanie w proce-
sie reformy Narodów Zjednoczonych. To nie od rozszerzenia (lub nierozszerzenia)
Rady Bezpieczeństwa zależy życie zagrożonych istnień ludzkich. Zależy to od woli
politycznej państw, aby chronić życie ludzi zagrożonych oraz od tego, czy państwa
otrzymają stosowne instrumenty działania. Im szybciej państwa będą w stanie po-
strzegać ten kluczowy problem w duchu solidarności międzynarodowej, tym wię-
cej istnień ludzkich uda się uratować przed brutalnością tych, których podstawo-
wym zadaniem powinna być właśnie ich ochrona, czyli od własnych rządów, lub
przed zagrożeniami, które niosą konflikty etniczne, religijne i wojny domowe. 

Ludność cywilna coraz częściej ponosi straty nie w wyniku ubocznych skutków
działań stron konfliktu, lecz jest głównym obiektem ataków ze strony aparatu władzy
państwowej (jak to miało np. miejsce w Kambodży, byłej Jugosławii czy Iraku) bądź
też ze strony struktur pozapaństwowych, jak na przykład w Demokratycznej Repu-
blice Konga czy Rwandzie. Jest to jakościowo nowe zjawisko. W przeszłości głów-
nym celem wojen były siły zbrojne nieprzyjaciela, a nie ludność cywilna. Z drugiej
strony – bodaj po raz pierwszy od czasu wojen religijnych w Europie, czyli okresu,
który zamknął pokój westfalski – mamy do czynienia w świecie z sytuacją, że w ostat-
nich czternastu latach na ponad 60 wielkich konfliktów zbrojnych tylko trzy miały
charakter międzypaństwowy (wojna w Iraku, starcia  między Erytreą i Etiopią oraz
między Indiami i Pakistanem). Pozostałe konflikty miały charakter wewnętrzny. 

Ten stan rzeczy zmienia koncepcję zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodo-
wego. Głównym beneficjentem i celem ma być jednostka, człowiek albo grupa mniej-
szościowa, której życie jest zagrożone, a nie jak to miało miejsce dotychczas – pań-
stwo. Koncepcja bezpieczeństwa ludzkiego obejmuje swym zakresem również bez-
pieczeństwo państwa. Jest to niejako integralny, niezbędny warunek dla realizacji tej
koncepcji, podczas gdy odwrotna sytuacja niekoniecznie i nie zawsze miała miejsce.

Bezpieczeństwo ludzkie to pojęcie szersze – obejmuje nie tylko wolność od kon-
fliktów zbrojnych, ale również przestrzeganie praw człowieka, poszanowanie reguł
państwa prawa oraz zdolności państwa do zapewnienia obywatelom godziwych wa-
runków ekonomiczno-społecznych. Wiąże się z tym ściśle proces demokratyzacji,
ponieważ tylko w społeczeństwie demokratycznym możliwa jest praktyczna realiza-
cja tak rozumianego bezpieczeństwa ludzkiego. Rzecz w tym, że nadal w wielu miej-
scach na świecie funkcjonują reżimy autorytarne i totalitarne (jak np. w Korei Pół-
nocnej, na Kubie czy na Białorusi). Są to swoiste skanseny wszechwładzy i łamania
praw człowieka oparte na dyktaturach, dla których liczy się wyłącznie utrwalanie
własnej władzy. Dla tych reżimów społeczeństwa są jedynie obiektem realizacji wła-
snych celów i ambicji. Ale dziś nawet one nie kwestionują podstawowych praw i wol-
ności, kiedy prezentują swoje stanowisko na forach międzynarodowych. 

Wiele wskazuje na to, że w procesie reformy ONZ zbliżamy się do przyjęcia 
w czasie wrześniowego szczytu NZ zasady odpowiedzialności za ochronę, rozumia-
nej jako obowiązek interwencji społeczności międzynarodowej w wypadku braku
zdolności państwa do zapewnienia przestrzegania praw człowieka bądź też ich ma-
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sowego naruszania. Przyjęcie tej zasady oznaczałoby w istocie naturalne dostoso-
wanie norm i doktryny do wyzwań XXI wieku. Sama zasada nie budzi już wątpli-
wości. Znajduje to wyraz w działaniach Rady Bezpieczeństwa na przykład w od-
niesieniu do Somalii czy też interwencji NATO w Kosowie. Niezależnie od krysta-
lizującej się w tym względzie praktyki oraz opinio iuris zasada ta znajduje głębsze
uzasadnienie w normach prawa międzynarodowego, jak i w celach przyświecają-
cych twórcom Karty NZ. Zakaz zbrodni ludobójstwa oraz innych naruszeń praw
człowieka na masową skalę jest normą o charakterze bezwzględnie obowiązującym
– ius cogens, od której nie może być dopuszczone żadne odstępstwo. Pełna imple-
mentacja tych norm może być jednak zapewniona jedynie w wypadku woli państw
do podejmowania zdecydowanych działań, włącznie ze zbrojną interwencją, gdy
środki perswazji czy prewencji zawiodą. W innym wypadku normy te nie miałyby
charakteru prawnego, jaki przypisuje im bezdyskusyjnie społeczność międzynaro-
dowa, a jedynie moralny (normami polityczno-moralnymi, które nie są pozbawio-
ne znaczenia prawnego, są postanowienia Aktu Końcowego z Helsinek, Paryskiej
Karty dla Nowej Europy i innych uzgodnień przyjętych w procesie OBWE).

Prawu do ochrony, które przysługuje w tym rozumieniu każdej istocie ludzkiej,
odpowiada obowiązek społeczności międzynarodowej do podjęcia aktywnych dzia-
łań w razie jego naruszenia. Wyraźnie stwierdza to projekt Dokumentu Końcowe-
go, przygotowanego przez przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego, Jeana Pin-
ga, który przeprowadził w tej sprawie szerokie konsultacje z państwami członkow-
skimi NZ1. W dokumencie tym wyraźnie uznaje się odpowiedzialność Narodów
Zjednoczonych do podjęcia wspólnych działań w sposób szybki i zdecydowany po-
przez Radę Bezpieczeństwa i we współpracy z organizacjami regionalnymi, gdy
pokojowe środki zawiodą. 

Obecny problem nie leży więc w uznaniu samego prawa do ochrony jako zasa-
dy prawa międzynarodowego, lecz w wypracowaniu kryteriów, pozwalających na
jej zastosowanie w praktyce, gdy tylko pojawi się taka potrzeba. Wśród kryteriów
takich powinny figurować oprócz samego poważnego naruszenia praw człowieka:

• przestrzeganie proporcjonalności podejmowanej interwencji,
• wcześniejsze wyczerpanie innych dróg wymuszenia zmiany postępowania ze

strony naruszającego, 
• brak innego głównego motywu podejmowanej interwencji,
• gotowość do długofalowego zaangażowania w działania stabilizacyjne w da-

nym państwie. 
Organem, który powinien mieć decydujący głos w tym względzie, powinna po-

zostać Rada Bezpieczeństwa. Jednak powinna ona dostosować reguły swego postę-
powania do szczególnych wyzwań, jakie niosą ze sobą masowe naruszenia praw
człowieka czy prawa humanitarnego. Jednym z możliwych sposobów takiej ada-
ptacji byłoby wewnętrzne uzgodnienie Wielkiej Piątki odnośnie niekorzystania
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w takich sytuacjach z przysługującego im prawa weta. Wymaga to także wyposa-
żenia organizacji w zdolność operacyjną do podejmowania efektywnych interwen-
cji, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Dla pełnej akceptacji prawa do ochrony i ugruntowania go jako jednej z głów-
nych zasad prawa międzynarodowego niezbędne też będzie stosowanie tych samych
kryteriów w odniesieniu do analogicznych sytuacji. Życie i godność ludzka mają bo-
wiem tę samą wartość niezależnie od kraju czy kontynentu, na którym dochodzi do
naruszeń fundamentalnych norm w dziedzinie praw człowieka. Praktyczna realiza-
cja tej zasady powinna także uspokoić obawy tych, którzy twierdzą, że może ona
stać się instrumentem do naruszania suwerenności słabszych przez silniejszych. 

Na zakończenie dwie uwagi. Po pierwsze chciałbym zauważyć, że ewolucja wy-
kładni norm prawnych w dziedzinie ochrony praw człowieka, jaka dokonała się na
przestrzeni ostatnich lat, pozwala obecnie na poruszanie się w tej dziedzinie po coraz
pewniejszym gruncie. Nie budzi dziś wątpliwości obowiązek moralny do opowiedze-
nia się po stronie tych, których prawa są gwałcone. Stało się tak dwadzieścia pięć lat
temu, gdy powołany został pierwszy w systemie totalitarnym niezależny, masowy ruch
pod nazwą NSZZ „Solidarność”. Większość demokratycznych państw – w formie ak-
tywnego zaangażowania instytucji rządowych i pozarządowych – opowiedziała się po
stronie Solidarności. Skoro było to możliwe ćwierć wieku temu, gdy przepisy i normy
prawne były w tej sprawie dopiero w procesie kształtowania się, tym bardziej uzasad-
nione jest to dziś, gdy obowiązek działania nie podlega już żadnej wątpliwości. Po dru-
gie, mamy od kilku lat katalog reguł, jak demokratyczne państwa powinny zachować
się w sytuacji, gdy ich działanie jest oczekiwane przez społeczeństwa lub jednostki
walczące o demokrację i respektowanie praw człowieka. Mam na myśli Deklarację
Warszawską przyjętą na zakończenie pierwszej konferencji „Ku Wspólnocie Demo-
kracji”, która odbyła się w końcu czerwca 2000 roku tu w Warszawie. 

W moim przekonaniu dokument ten zasługuje nie tylko na przypomnienie, ale
na stosowanie w praktyce. W szczególności dotyczy to dwóch postulatów: 1) prawa
i obowiązku obywateli do wyboru swych przedstawicieli w regularnych, wolnych,
sprawiedliwych i tajnych wyborach, opartych na powszechnym i równym prawie do
głosowania, nadzorowanych przez niezależne organy wyborcze, i wolnych od fał-
szerstw czy nacisków oraz dostępnych dla wielu partii; 2) obowiązku powstrzymy-
wania się od pozakonstytucyjnych działań przez wybrane władze oraz przestrzega-
nia przez wybranych przywódców prawa i działania w pełnej zgodzie z konstytucją
swego kraju i procedurami ustanowionymi przez prawo. 

Myślę, że obecni tu dziś Madeleine Albright i Bronisław Geremek – inicjatorzy
tej warszawskiej konferencji – mogliby powiedzieć więcej i w sposób bardziej kom-
petentny, w jakiej mierze przyjęty dokument spełnił ich oczekiwania.

Janusz Onyszkiewicz:
Dziękuję bardzo. Teraz przekazuję już głos pani Madeleine Albright. Została

ona zresztą w pewnym sensie wywołana do tablicy wystąpieniem pana ministra
Rotfelda. Pani sekretarz, the floor is yours. 
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Madeleine Albright [tłum. z angielskiego]: 
To dla mnie wielki zaszczyt znaleźć się w tak szacownym gronie i móc uczest-

niczyć w dyskusji, która odbywa się w najbardziej odpowiednim momencie.
Wspaniale jest również wrócić do Warszawy. Dwadzieścia cztery lata temu przyje-
chałam do Polski, aby zbadać rolę prasy w pierwszych miesiącach ruchu demokra-
tycznego. Odwaga narodu polskiego wywarła na mnie wtedy wielkie wrażenie. Mo-
je korzenie są czechosłowackie, lecz w tamtych czasach, widząc, co się dzieje,
chciałam być Polką.

Jak wszyscy dobrze wiemy, ruch demokratyczny w Polsce nie tylko zwrócił jej
wolność po dziesięciu latach walki, ale też przetarł szlak, którym podążyło następ-
nie wiele narodów. Na Węgrzech system został obalony w ciągu dziesięciu miesię-
cy; w Niemczech wschodnich w czasie dziesięciu tygodni; w Czechosłowacji po
dziesięciu dniach, a w Rumunii po około dziecięciu godzin. 

Ruch ten umożliwił nam, pięć lat temu tu, w Warszawie, powołanie Wspólno-
ty Demokracji, o czym mówił przed chwilą minister Rotfeld. Wydarzenie tamto
oraz dzisiejsze łączy nie tylko wspólny temat, ale również wspólny gospodarz. Jest
nim Bronisław Geremek, prawdziwy bohater walki o demokrację. Jego odwaga po-
mogła w przeszłości zburzyć mur berliński, a dziś jego wizja zapewnia, by fala de-
mokracji nie opadła. Służy temu też obecna konferencja.

Poproszono mnie, abym dzisiejszego ranka wypowiedziała się na temat solidar-
ności w obliczu zagrożeń praw człowieka i demokracji.

Trzeba przyznać, że duża część historii obraca się wokół tego właśnie zagad-
nienia. Gdy w czasach zagrożenia istniała solidarność, obalani byli tyrani i nadcho-
dził kres potwornych nieszczęść. Jeśli nie przychodziliśmy sobie nawzajem z po-
mocą, tragedii nie udawało się powstrzymać i niesprawiedliwość utrzymywała się
przez wiele pokoleń. Czyli – muszę przyznać, że moja konkluzja was nie zaskoczy
– lepsza jest solidarność niż jej brak.

Lecz gdzie obecnie najbardziej potrzebna jest solidarność? Jakie są największe
zagrożenia dla demokracji i praw człowieka?

Sądzę, że najgroźniejsze niebezpieczeństwa stanowią trzy „p”: przymus, prze-
kupstwo i popadanie w samozadowolenie. 

Przymus może być odgórny, w formie ucisku, lub zewnętrzny jako atak terro-
rystyczny. Może również być wewnętrzny, jeśli jedna grupa obywateli zastrasza
drugą. W każdym takim wypadku przymus narusza podstawowe założenie demo-
kracji –  różnice polityczne powinny być rozstrzygane poprzez rywalizację idei. Ci,
którzy stosują przymus, czynią to ze strachu przed konkurencją. Dlatego nie chcą
poznać racji przeciwników, dlatego wykluczają dyskusję. Zamiast debat budują
mury, więzią  dysydentów, zakazują publikacji książek autorów inaczej myślących,
nie dopuszczają do wolnej prasy. Innymi słowy, starają się zdławić prawdę.

Jak wszyscy dobrze wiemy, ideologia przymusu nie umarła wraz z rozpadem
imperium sowieckiego, nadal żyje w takich państwach, jak Birma i Chiny, Korea
Północna i Białoruś, Zimbabwe i Kuba. Oznacza to, że duch solidarności powinien
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nadal być żywy. A my mamy obowiązek wspierania walczących o demokrację prze-
ciwko rządom, które  tłumią prawa człowieka.

Lecz dziś wrogami demokracji i praw człowieka bywają nie tylko rządy. Przy-
pomina nam się o tym niemal codziennie, ostatnio na ulicach i w metrze Londynu.
Odpowiadając na zagrożenie terroryzmu, musimy kierować się nie tylko emocjami
danej chwili, lecz również brać pod uwagę strategiczny cel naszych przeciwników
– podział świata. Musimy zjednoczyć świat przeciwko terroryzmowi i terrorystom.
Jest to trudne zadanie, gdyż terroryści nie są zwykłą grupą przestępców, których
można zamknąć w więzieniach. Nie są też oddziałem żołnierzy, których można po-
konać na polu bitwy. Są bardziej niebezpieczni, gdyż są wytworem nienawiści, któ-
ra będzie się szerzyła niczym wirusowa zaraza, dopóki nie zostanie wytępiona. 

Sposobem na powstrzymanie rozlewania się tej nienawiści jest walka o umysły
ludzi, o ich przekonania. Jak pisze Amos Oz: „ekstremizm islamski może być po-
wstrzymany jedynie przez umiarkowany islam, a ekstremistyczny nacjonalizm
arabski można ograniczyć jedynie przez umiarkowany nacjonalizm arabski”. Jeśli
to prawda, a tak uważam, naszym celem musi być wspieranie rzeczników umiar-
kowania w świecie arabskim i muzułmańskim. Pomocne są w tym prawa człowie-
ka i demokracja, które stanowią śmiertelne zagrożenie dla terroryzmu. Być może
nie uda się przekonać opanowanych przez nienawiść fanatyków, ale może zdołamy
wytłumaczyć innym, że zamachy samobójcze nie są powodem do chwały, ale do
hańby, nie są obroną islamu, lecz jego zdradą.

Oczywiście, fanatyzm, który tak tragicznie dał o sobie znać 11 września, 11
marca i 7 lipca, nie pojawił z dnia na dzień i szybko nie zniknie. Tak jak w walce z ko-
munizmem należy zacząć od kruszenia fundamentów – obnażać fałsz fanatyzmu,
pokazywać jego ułudę, dyskredytować przywódców i pokonać walczących z bronią
w ręku. Powinniśmy przy tym zdawać sobie sprawę, że niewspółmiernie silna re-
akcja na terroryzm sprzyja jego szerzeniu się. Bo brak szacunku dla życia ludzkie-
go z naszej strony oznacza legitymizację braku poszanowania życia przez terrory-
stów, a to prowadzi do jednego – przegranej wojny z terroryzmem. Nie wolno rów-
nież dać wolnej rękę tym, którzy pod hasłem walki z terroryzmem niszczą tych,
którzy mają odwagę wyrażać inną opinię, gdyż wtedy wszyscy przegramy.

Wiemy, że terroryzm jest zagrożeniem dla praw człowieka i demokracji. Tak
jak podczas zimnej wojny sukces jest możliwy, jeśli kraje demokratyczne w imię
podstawowych praw człowieka i zasad demokracji staną ramię w ramię w walce
przeciw tym, dla których masowe zabójstwa są jedną metod batalii politycznej.

Drugim zagrożeniem dla demokracji jest przekupstwo. I to w dosłownym sen-
sie. Przekupni urzędnicy odbierają demokracji jej dobre imię. To samo dotyczy sko-
rumpowanych instytucji, które oszukują społeczeństwo. W polityce, jak na wojnie,
im wyżej jest się w hierarchii, tym większe ma się możliwości działania, a system
demokratyczny daje taką przewagę politykom. Jest kilku przywódców w dzisiej-
szym świecie, którzy nazywają się demokratami, lecz tak naprawdę są autokratami
lub kleptokratami. Rządzą w krajach, w których fałszuje się bezkarnie wybory, bo-
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gaci  bogacą jeszcze bardziej nie zawsze w sposób zgodny z prawem, ale mając od-
powiednie koneksje nie ponoszą kary. Nie możemy zezwolić na to, by demokracja
stała się synonimem kumoterstwa, egoizmu i chciwości. Demokracja musi spełniać
oczekiwania i stwarzać perspektywę lepszego życia, zapewniać wszystkim równe
szanse i równą odpowiedzialność za swoje czyny. W przeciwnym razie, jak czasa-
mi widzieliśmy, społeczeństwo może w akcie desperacji opowiedzieć się za zdys-
kredytowanymi metodami rządzenia z przeszłości. Jednym ze sposobów zapobie-
żenia temu jest to, by globalizacja nie prowadziła do marginalizacji dużych grup
społecznych w poszczególnych krajach. 

Od kilku lat przewodniczę badaniom nad stosunkiem ludzi do globalizacji na
świecie. Ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że większość badanych jest za pro-
cesem globalizacji i zdecydowanie uważa, że rozwój handlu i wzrost inwestycji
zagranicznych są korzystne dla nich i ich krajów. Prawie wszędzie pytani dekla-
rowali, że preferują wolny rynek i wartości demokratyczne. Co więcej, w każdym
badanym kraju korporacje międzynarodowe oceniane są bardziej pozytywnie niż
protestujący antyglobaliści. A prawie każdemu podobają się telefony komórkowe,
z których mogą łączyć się z prawie całym światem. Jednocześnie stwierdziliśmy
niezadowolenie ze sposobu dzielenia się korzyściami globalizacji. Respondenci
skarżyli się, że zbyt wiele dostaje się bogatym, a za mało przypada potrzebują-
cym. I dlatego zauważyliśmy rosnące wątpliwości co do zalet gospodarki wolno-
rynkowej. Panuje również przekonanie, że najbogatsze kraje oszukują biedniej-
sze w światowym systemie inwestycji i handlu.

Z historii wiemy, że wolny handel pomagał w tworzeniu bogactwa i pobudzał
rozwój, a protekcjonizm zazwyczaj przynosił odwrotne skutki. Szczególnie dzisiaj nie
ma miejsca na cła ochronne, ponieważ dobrobyt zależy od technologii, napędzanej
wiedzą, która nie zna granic i nie ma wstecznego biegu. Jednakże nie wystarczy po-
wtarzać wolnorynkowej mantry. Tym bardziej że teorie ekonomiczne nie są pociesze-
niem dla pokonanych przez bezwzględną konkurencję rynku. Dlatego społeczne
koszty globalizacji muszą być w przyszłości bardziej uwzględniane, niż miało to miej-
sce w przeszłości. Bogatsze państwa powinny w większym stopniu wspierać świat
rozwijający się poprzez ulgi w spłacaniu długów i pomoc techniczną oraz przez za-
przestanie subwencjonowania rolnictwa, co powoduje, że rolnicy z biedniejszych
krajów nie mogą konkurować niską ceną na swoje produkty na globalnym rynku.

Musimy również uczynić więcej, aby pomagać państwom w rozwoju i umac-
nianiu rządów prawa. Sądzę czasem, że największym darem dla kraju jest nie ro-
pa, cenne kopaliny czy też port głębinowy, lecz połączone siły wybitnych bankie-
rów, kierujących się dobrem publicznym prawników i profesjonalnych urzędni-
ków, gdyż państwo, które posiada przejrzysty system finansowy, władze uczciwie
rozliczane przez wyborców, jest atrakcyjne dla inwestorów. A inwestycje prowadzą
do rozwoju, który z kolei jest drogą do dobrobytu. Większe zyski i wyższe zarobki
indywidualnych obywateli podnoszą stopień zaufania do otwartej polityki, uczci-
wej konkurencji, nieskrępowanej przedsiębiorczości i demokracji. Gdy rządy i sek-
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tor prywatny współpracują ze sobą jawne i uczciwie, wysyłają wszystkim sygnał, że
system działa i że w interesie każdego leży, aby zakasać rękawy i pomagać, by by-
ło jeszcze lepiej. Ale rzadko jest to spektakularny proces.

Jednak tylko w taki sposób obietnica globalizacji staje się rzeczywistością w posta-
ci nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy, poczucia dumy i dostatniego życia. W tych
niepewnych czasach jest to właściwa droga dla nas wszystkich. 

Trzecim zagrożeniem dla demokracji i praw człowieka jest popadanie w samo-
zadowolenie.

W ostatnim ćwierćwieczu demokracja rozwijała się na każdym kontynencie.
Ponad połowa ludzkości żyje pod rządami wybranymi w wolnych wyborach. Taka
sytuacja nigdy wcześniej nie miała miejsca. Lecz nie możemy uważać dalszego roz-
woju demokracji za stan naturalny, gdyż demokracja wcale nie jest nieunikniona. 

Od czasu do czasu słyszymy, że wolność święci triumfy, lecz hasła nie zawsze
pokrywają się z rzeczywistością. Doświadczenie mówi nam, że demokratyczne
przemiany są możliwe, lecz wiemy także, że wymagają one poświęcenia i wytężo-
nych wysiłków. Gdy kończy się euforia, zaczyna się ciężka praca. Nie wystarczy
opowiedzieć się za jakąś partią polityczną i wyjść na ulice. Nie wystarczają obszer-
ne referaty, mówiące o wolności i woli Boga. Jak widzimy na przykładzie Iraku,
wprowadzenie demokracji to nie natychmiastowy proces, jak zrobienie kawy neski.
To proces, który musi trwać, jak parzenie prawdziwej kawy w swojej własnej kuch-
ni. Procesy demokratyczne muszą odzwierciedlać charakter narodowy, gdyż tylko
wtedy mogą być wprowadzane z powodzeniem. Jako ludzie z zewnątrz nie jeste-
śmy w stanie zmienić charakteru narodowego, lecz możemy pomóc pragnieniu
wolności odnaleźć przestrzeń, w której się rozwinie. Dobre kraje demokratyczne,
tak jak dobrzy sąsiedzi, mogą sobie pomagać i dzielić się doświadczeniami. Takie
zachowanie ma swoją nazwę – solidarność.

Wiemy, że ustrój demokratyczny nie rozwiąże każdego problemu. Lecz jest naj-
lepszym systemem rządów, jaki znamy. Jest również jedynym, który docenia i sza-
nuje prawa wszystkich obywateli. Dlatego tak wiele dzielnych kobiet i mężczyzn od-
dało życie w imię wolności. I dlatego walka w obronie demokracji i działalność na
rzecz jej wzmocnienia w obliczu zagrożeń, jakimi są przymus, przekupstwo i popa-
danie w samozadowolenie, jest taka ważna.

Dlatego też przybyliśmy w tym tygodniu do Warszawy i Gdańska, inspirowani
przez bohaterów przeszłości, zdeterminowani, aby wywiązać się z naszych zobo-
wiązań wobec przyszłych pokoleń.

Janusz Onyszkiewicz:
Bardzo dziękuję za wystąpienie. I teraz chciałbym prosić o zabranie głosu Lor-

da Darendorfa. 

Lord Dahrendorf [tłum. z angielskiego]:
Z okazji 25 rocznicy wielkiego strajku, z którego zrodziła się Solidarność, sto-

sownym jest nie tylko spojrzenie wstecz, lecz również przyjrzenie się teraźniejszo-
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ści i przyszłości. Sukces w ustanowieniu „niezależnego samorządnego związku za-
wodowego” w tych ostatnich dniach sierpnia 1980 r. uświadomił wszystkim, któ-
rzy mieli uszy i oczy otwarte, że poststalinowski komunistyczny aparat władzy dłu-
go się nie utrzyma. Pomimo trwania jeszcze przez dziewięć lat, zanim polska refo-

lucja2 przeistoczyła się w rewolucję we wszystkich krajach komunistycznych Euro-
py Środkowej, wydarzenia gdańskie ukazały, jak „twarda” potrafi być „miękka wła-
dza” zorganizowanego protestu. Solidarność dała przykład, który po dziś dzień po-
zostaje wielce pouczający i pokrzepiający dla wszystkich tych, którzy ponad
wszystko cenią wolność.

Powstanie Solidarności okazało się początkiem końca dwudziestowiecznego
totalitaryzmu. Faszyzm legł w gruzach w roku 1945 w śmiertelnej orgii mordu i
chaosu. W roku 1989 komunizm padł, gdy ewidentna porażka „alternatywy” dla
porządku liberalnego stała się jasna wraz ze zwycięstwem tych, których długo
określano mianem dysydentów. Nie wszędzie rewolucja ta była „aksamitna”, lecz
losy Polski niewątpliwie stanowiły przykład fundamentalnych zmian, którym nie
towarzyszył rozlew krwi.

Szczerze wierzę, że po roku 1989 powrót totalitaryzmu – czyli totalnej mobili-
zacji wszystkiego i wszystkich w imię quasi-religijnej ideologii za pomocą instru-
mentu wszechmocnej partii oraz rozlicznych instrumentów prześladowań – wyda-
je się nieprawdopodobny. Pozostają oczywiście Kuba i Korea Północna, są też in-
ne zakątki świata, gdzie wciąż panują okrutne dyktatury. Jednak wielka pokusa to-
talitaryzmu, która w „krótkim wieku dwudziestym” wciągnęła Europę w otchłań
niewoli, odeszła na dobre.

Nie mamy jednak do czynienia z żadnym „końcem historii”. Sformułowanie to
od początku było raczej niefortunne. Można wręcz argumentować, że historia roz-
poczęła się na nowo po tym, jak zakończyły się sztywne zimnowojenne zmagania.
Miast jałowej konfrontacji otworzyły się wrota globalizacji, jak również całej gamy
rozmaitych wolności. Jednocześnie historia ujawniła niejasności, a nawet dwu-
znaczny charakter wielu ludzkich czynów. Nowy początek historii oznacza też no-
we zagrożenia dla wolności. Nie są one równie poważne jak zagrożenie totalitar-
ne. Nie wymuszają (jeszcze) takiej odwagi i poświęcenia, które były konieczne do
wszczęcia rewolucji 1989 roku. Wymagają natomiast wzmożonej czujności i czyn-
nej obrony wartości, które triumfowały wpierw w 1980, a następnie w 1989 roku. 

Jeden zbiór takich zagrożeń zasługuje na naszą szczególną uwagę. Zawiera
w sobie coś, co pozwolę sobie nazwać „polityką frustracji”. W mojej książeczce pt.
Reflections on the Revolution in Europe  (Refleksje nad rewolucją w Europie) – na-
pisanej wiosną 1990 roku po długiej rozmowie z ówczesnym prezydentem Wojcie-
chem Jaruzelskim – postulowałem, że kraje postkomunistyczne staną w obliczu
trudnego okresu przemian, „doliny łez”. Miał to być okres, kiedy dawne struktury,
przede wszystkim gospodarcze, zostały zburzone, lecz na ich miejscu nie powstały
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jeszcze nowe. Podejrzewałem, że zanim będzie lepiej, chwilowo będzie gorzej. Po-
dobne problemy towarzyszyły wszelkim zmianom ustrojowym, włącznie z odbudo-
wą Niemiec po upadku reżimu nazistowskiego w latach po reformie walutowej z 1948
roku. Co więcej, argumentowałem, przeprawa przez „dolinę łez” będzie długa, na
pewno dłuższa niż okres jednej kadencji parlamentarnej, trwający jakieś cztery czy
pięć lat. W tym czasie ludzkie oczekiwania wobec demokracji, a nawet wobec sa-
mej wolności, poddane zostaną ciężkiej próbie. Pojawi się też ryzyko nostalgiczne-
go powrotu do ustalonych reguł upadłego systemu. 

Piętnaście lat po roku 1989 nietrudno odnaleźć przykłady tego syndromu w
prawie każdym zakątku postkomunistycznego świata. Wymagać od ludzi, by ufali
obietnicy przypuszczalnych korzyści, mających nadejść po okresie trudów i wątpli-
wości, może stanowić zbyt wielkie żądanie. Polska dostarcza dobrych przykładów
polityki, wynikającej z okresu frustracji, gdzie starego już nie ma, a nowe jeszcze
nie powstało. Mam jednak wrażenie i przekonanie, że Polska stanowi doskonałą
ilustrację odwagi, połączonej z nadzieją, pokonując „dolinę łez”, i powoli zaczyna
zbierać pierwsze owoce takiej postawy. Być może pomogła tu perspektywa (a teraz
rzeczywistość) członkostwa w Unii Europejskiej, zwłaszcza siła warunków akcesyj-
nych, które UE ustaliło w 1993 r. w Kopenhadze. UE nie jest znana ze swej szczo-
drości, a nawet otwartości, jednak kryteria te pomogły ustanowić w nowych pań-
stwach członkowskich rządy prawa, a także wspomogły zakorzenić się instytucjom
demokratycznym w nowych społeczeństwach obywatelskich. 

Gdy pisałem Reflections..., obawiałem się nieco, że frustracje „doliny łez” mo-
gą sprzyjać kształtowaniu się nowych form faszyzmu. Dziś jestem przekonany, że
ryzyko takiego obrotu spraw jest minimalne, przynajmniej w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej. Równocześnie, potężniejsze zagrożenie dla wolności wyło-
niło się ze znacznie głębszej frustracji w innych zakątkach świata – mianowicie w
krajach, gdzie zachodzą obecnie fundamentalne procesy modernizacji. Za przykład
mogą posłużyć niektóre państwa w Ameryce Łacińskiej, jednak z najpoważniej-
szym problemem mamy do czynienia w krajach azjatyckich oraz w praktycznie ca-
łym świecie islamskim. Opinia taka może być jednak częściowo myląca – nie  cho-
dzi bowiem o islam jako religię, lecz o wszechobecną frustrację, zwłaszcza wśród
młodych mężczyzn w państwach, które posmakowały kuszących owoców moderni-
zacji, lecz cierpią na brak środków, by własnoręcznie je wyprodukować i rozpo-
wszechnić wśród swych obywateli. 

Takie metafory są niebezpieczne. Mam na myśli to, że kraje, gdzie procesy mo-
dernizacji zachodzą później niż w innych, przechodzą przez nieuchronną fazę, któ-
rą cechuje utrata dawnych wartości i tradycyjnych struktur społecznych oraz do-
raźny brak nowych wartości i struktur społeczeństwa obywatelskiego. Ludzie zo-
stają wykorzenieni i nie potrafią odnaleźć ziemi, w której mogliby zapuścić nowe
korzenie. Widzieli przynajmniej obrazy nowego świata, często zwanego Zachodem,
lecz nie stanowią jeszcze jego części. Oto zaiste głęboka „dolina łez”, wyryta przez
wielką modernizacyjną transformację. To ona wydaje miliony sfrustrowanych lu-
dzi, żywiących resentyment wobec niespełnionych obietnic nowoczesnego świata. 
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Co poniektórym może udać się wkroczyć na ścieżkę takiego rozwoju, który okre-
ślamy mianem postępu. Wielu marzy o opuszczeniu swych frustrujących ojczyzn i cał-
kiem sporo z nich rzeczywiście emigruje, często do Stanów Zjednoczonych lub Euro-
py. Tam niektórym się udaje, lecz pozostali znów ponoszą klęskę. Oto surowiec, z któ-
rego orędownicy nienawiści tworzą swe toksyczne mikstury. W pewnym sensie Hitler
był takim właśnie orędownikiem nienawiści w Republice Weimarskiej. W istocie
Niemcy mogą posłużyć jako pierwszy przykład polityki frustracji. Jednak dzisiejsi licz-
ni orędownicy nienawiści, z których wielu, choć bynajmniej nie wszyscy, wywodzi się
ze świata islamskiego, nie są w stanie poruszyć wielkich rzeszy ludzi. Inspirują nato-
miast jednostki, kierując je na drogę beznadziejnej wojny, którą nazywamy terrory-
zmem. Może potrzeba nam innej nazwy? Terroryzm był historycznie związany z ja-
kimś rozpoznawalnym celem, często nawiązującym do tego, co niefortunnie określa
się jako samostanowienie. Przywódcy walki o niezależność również wykorzystują po-
litykę frustracji do osiągnięcia swych celów. 

Jednak poważniejszym problemem naszych czasów jest uogólniony atak na
wartości światłych społeczeństw obywatelskich, na liberalny porządek świata.
Ostatecznie atak ten może okazać się daremny. Cechujące go połączenie nowocze-
snej broni z antynowoczesnymi wartościami, jest praktycznie skazane na porażkę.
Ale póki tego ataku nie odeprzemy, polityka frustracji stanowi wielopłaszczyznowe
zagrożenie dla społeczeństw wolnego świata. Choćby dlatego, że w niektórych kra-
jach polityka ta utrzymuje u władzy barbarzyńskie rządy. Nie zapominajmy o Ira-
ku za rządów Saddama Husajna. To znakomity przykład takiego właśnie reżimu.
Być może istnieją inne, podobne przykłady. W ich obliczu powstaje pytanie, jak ci
z nas, którzy wierzą w liberalny porządek, powinni postępować.

Moim zdaniem jedną z najpoważniejszych kwestii stojących przed społeczno-
ścią międzynarodową, a w szczególności przed Organizacją Narodów Zjednoczo-
nych, jest zagadnienie kontrolowanej interwencji w wewnętrzne sprawy okrutnych
tyranii. Reżimy takie stanowią potencjalne zagrożenie zarówno dla swych obywa-
teli, jak i dla wszystkich wokół. Mogą dążyć do pozyskania broni masowego raże-
nia. Nie możemy po prostu na to pozwolić, choć przyznaję, że nie znaleźliśmy jesz-
cze zadowalającego sposobu reagowania na tego typu zagrożenia. 

Nie znaleźliśmy również właściwej metody dla pokonania terroryzmu w kra-
jach wolnego świata. Walka z nim zdaje się umacniać tendencję, tak czy inaczej
obecną w rozlicznych demokracjach, mianowicie postępujący autorytaryzm. Mam
tu na myśli powolny, stopniowy proces zmniejszania udziału społeczeństwa w sta-
nowieniu o swych sprawach. Jakimś sposobem decyzje przechodzą do organów
wykonawczych, a więc do rządów, do nieodpowiadających przez nikim quasi-rzą-
dowych organizacji, a tym samym do sfery wyłączonej spod działania znanych nam
mechanizmów kontroli. Autorytaryzm to nie totalitaryzm. Sprowadza się on do te-
go, że ludziom daje się spokój, o ile zajmują się swoimi sprawami i pozwalają wła-
dzom zajmować się własnymi. Zdumiewające, ale terroryzm wykorzystywany jest
dziś czasem w celu umocnienia takiej autorytarnej władzy. Po cichu rządy odbie-
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rają obywatelom podstawowe prawa, jak na przykład habeas corpus. Usiłują przy-
właszczyć sobie prerogatywy, które łamią nie tylko prawa człowieka, lecz również
prawa obywatelskie. Kradną nam sprzed nosa demokrację i rządy prawa. 

Pozwolę sobie powtórzyć: to, co opisałem, to nie powrót plagi totalitaryzmu.
U władzy wciąż jednak bywają dyktatury, a w wielu częściach świata nagminnie ła-
mane są prawa człowieka, a to wymaga od nas reakcji. Należy też ograniczyć no-
we autorytarne tendencje w wolnym świecie. W istocie o to głównie chodzi. Dzie-
ło wolności nigdy nie jest zakończone. Demokracja i rządy prawa są nieustannie
narażone na ryzyko. Zagrożenia nie są być może tak widoczne jak za czasów tota-
litaryzmu, jednak nie powinno to uśpić naszej czujności. Jeśli istnieje jedna trwała
nauka, którą zawdzięczamy wspaniałemu polskiemu ruchowi, upamiętnianemu
obecnie podczas dni Solidarności, jest nią to, że wszyscy, którzy dążą do liberalne-
go porządku i pragną jego rozkwitu, muszą stawić czoła wszelkim próbom zagra-
żającym jego integralności. Żadna konstytucja, żaden wspaniały tekst wolnościowy
nie zagwarantuje nam w ostatecznym rozrachunku naszych podstawowych praw.
Trzeba przyznać rację Andrzejowi Gwieździe3, który stwierdził tego pamiętnego 30
sierpnia 1980 roku, że „naszą jedyną gwarancją jesteśmy my sami”. 

Janusz Onyszkiewicz:
Dziękuję bardzo za to wystąpienie i proszę o zabranie głosu jako ostatniego w na-

szej porannej sesji pana Marka Antoniego Nowickiego.

Marek Antoni Nowicki:

NIEPEWNOŚĆ I KOSZTY INTERWENCJI MIĘDZYNARODOWYCH

Jestem tu jako polski weteran walki o prawa człowieka, lecz przede wszystkim
występuję w roli, mianowanego przez ONZ, Rzecznika Praw Obywatelskich w Ko-
sowie. Od kiedy zostałem wybrany na to stanowisko pięć lat temu, trudzę się wspól-
nie z mieszkańcami Kosowa nad tym, aby mogli zapomnieć o swej dramatycznej
przeszłości. W nadziei stworzenia warunków, w których wszyscy niezależnie od
pochodzenia etnicznego mieliby możliwość i perspektywę prowadzenia normalne-
go życia, staram się o zapewnienie tego, co zasadniczo stanowi podstawowe prawo
każdego człowieka. W ten sposób, sądzę, misja, którą obecnie pełnię w Kosowie,
jest rodzajem kontynuacji mojego sposobu rozumienia idei ruchu naszej Solidar-
ności. W moim biurze w Prisztinie wisi na ścianie duży plakat Solidarności. Zwró-
cił na niego uwagę polski minister spraw zagranicznych, Adam Rotfeld, podczas
swojej ostatniej wizyty w Kosowie. Plakat nie jest przypadkowy. Ma przypominać,
że Rzecznik Praw Obywatelskich w Kosowie wyrasta z Solidarności i reprezento-
wanych przez nią wartości.
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Nawiązując do tytułu mojego wystąpienia, chciałbym zaznaczyć, że nie będę
dziś w żadnym wypadku negował potrzeby międzynarodowych interwencji jako
sposobu na zapobieganie ludzkiemu cierpieniu w różnych częściach świata. Wręcz
przeciwnie, nawet jeśli wypowiadałem się krytycznie o niektórych aspektach i dzia-
łaniach Tymczasowej Misji ONZ w Kosowie, to wyrażam aprobatę dla dokumentu
przygotowanego w związku z dyskusją o reformie ONZ, który podkreśla między in-
nymi istnienie „odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa” (responsibility

to protect) jako wspólnej troski społeczności międzynarodowej wszędzie tam, gdzie
rozważana jest interwencja. 

Problemem pozostaje wybór modelu interwencji. Dla celów dzisiejszej dyskusji
mam zamiar poruszyć jedynie niektóre zagadnienia, dotyczące niepewności i kosz-
tów takich operacji, widzianych w szczególności przez pryzmat mojej długoletniej
i w wielu aspektach jedynej w swoim rodzaju misji przedstawiciela społeczności
międzynarodowej w Kosowie, w którym konsekwencje działania doktryny między-
narodowej interwencji widoczne są bardzo dokładnie. 

Mój udział w tej dyskusji panelowej nie ma być kolejną analizą podstaw inter-
wencji i kwestii prawnomiędzynarodowych, dotyczących ich zasadności. Jak do-
brze wiemy, również w związku z Kosowem, problemy te były już poruszane wie-
lokrotnie. Wystarczy podkreślić, że kiedy rozważa się naruszenia praw człowieka
na wielką skalę w suwerennym państwie oraz potrzebę osiągnięcia międzynarodo-
wego porozumienia co do interwencji, która ma zmniejszyć cierpienia, należy do-
strzec równocześnie ograniczenia, wynikające z takiej sytuacji. Nie można, oczywi-
ście, posługiwać się tym środkiem w każdym wypadku, który by tego wymagał,
choćby dlatego, że czasami sytuacja dotyczy sprawców niebezpiecznych, często
zbyt silnych, aby można było w ogóle rozważać podjęcie interwencji. 

Obserwując obecną sytuację w Kosowie, można z pewnością stwierdzić, że
sześć lat po natowskich bombardowaniach byłej Jugosławii oraz utworzeniu Tym-
czasowej Misji ONZ w Kosowie w 1999 r. na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeń-
stwa ONZ, przyszłość Kosowa nadal jest niepewna, a polityczne prognozy bardzo
się między sobą różnią.

Jak powiedziałem w niedawnym wywiadzie dla „Der Spiegel”, jeśli proces
określenia statusu politycznego prowincji nie będzie prowadzony zgodnie z oczeki-
waniami kosowskich Albańczyków, trudno będzie uniknąć ponownych niepokojów
w regionie. Dowódcy NATO oceniają, że zamieszki mogą wystąpić jeszcze przed
planowanymi rozmowami w tej sprawie. 

Jest to konsekwencja doraźnej natury interwencji, braku wyraźnej strategii
wyjścia i przedłużającego się status quo, spowodowanego w dużej mierze brakiem
decyzji społeczności międzynarodowej co do kierunku działań oraz wynikających
z tego problemów politycznych, gospodarczych i społecznych. Przemyślana strate-
gia wejścia oraz wyjścia ma pierwszorzędne znaczenie dla międzynarodowych dys-
kusji o podobnych interwencjach w przyszłości. Zgodnie z doktryną „odpowiedzial-
ności za zapewnienie bezpieczeństwa” interwencja nie musi koniecznie oznaczać
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działań wojskowych. Prewencja powinna stanowić oczywisty pierwszy wybór i zo-
stać wprowadzona jako główny element działań instytucji międzynarodowych. Wy-
maga ona lepszego zrozumienia istniejących w regionach możliwych konfliktów
wewnętrznych, które prowadzą do ludzkich cierpień, oraz poszukiwania bardziej
skutecznych środków radzenia sobie z nimi. Czujność obserwatorów międzynaro-
dowych i dyplomatów mają tu pierwszorzędne znaczenie. Chciałbym zwrócić uwa-
gę w tym kontekście na propozycje zawarte w zeszłorocznym raporcie Doktryny
Bezpieczeństwa Ludzkiego dla Europy, w którym podkreślono pierwszeństwo po-
stawy „od podstaw”, polegającej na komunikowaniu się, konsultacjach, dialogu i part-
nerstwie z ludnością lokalną, aby w ten sposób zwiększyć zdolności wczesnego
ostrzegania o zagrożeniach, korzystać z informacji wywiadowczych oraz mobiliza-
cji wewnętrznych sił wsparcia. Dotyczy to wszystkich miejsc, gdzie interwencja jest
brana pod uwagę jako sposób zapobiegania ludzkim cierpieniom. Należy tu pod-
kreślić, że mechanizmy przeciwdziałające konfliktom i możliwości wczesnego
ostrzegania muszą ulec znacznej poprawie, zwłaszcza w regionach potencjalnych
zagrożeń. Ludzkie cierpienie na wielką skalę rzadko pojawia się z dnia na dzień.
Historia uczy, że są one wynikiem określonych procesów. 

Zdefiniowanie, czym miałby być „sukces” takiej interwencji, umożliwi tym, któ-
rzy działają w granicach przewidzianych prawem mechanizmów, takich jak zgoda
Rady Bezpieczeństwa ONZ, i uznają międzynarodową interwencję za potrzebną, lep-
sze rozważenie i przygotowanie odpowiedniej strategii wyjścia. To było i jest w Ko-
sowie nadal niepewne. 

W Kosowie nawet po sześciu latach od interwencji nie można mówić o stabili-
zacji. Nadal stacjonuje tam około 18 tysięcy żołnierzy NATO. Ostatnie oświadcze-
nia przedstawicieli sojuszu wskazują na istnienie planów pozostania w Kosowie
jeszcze przez długi czas, aby – tu cytuję – „zagwarantować pomyślne zakończenie
procesu politycznego”.

Tymczasem jak można mówić o jakimkolwiek „procesie politycznym” i wy-
magać czegokolwiek od społeczeństwa Kosowa, jeśli ostatnie badania wykazują
60-procentowe bezrobocie, a w niektórych społecznościach mniejszościowych
nawet jeszcze wyższe? Infrastruktura prowincji poprawia się w ślimaczym tem-
pie – przerwy w dostawie prądu czy wody zdarzają się niemal codziennie. Sys-
tem sprawiedliwości jest w dużej mierze skorumpowany i niesprawny, szerzą się
przestępczość zorganizowana i przemyt. Sytuacja praw człowieka poprawiła się
– jak referowałem niedawno – jednak pozostaje znacznie poniżej standardów
międzynarodowych. Bezpieczeństwo kosowskich Serbów i Romów jest nadal
przedmiotem poważnej troski, a brak jego utrudnia powrót osób, przesiedlo-
nych do innych miejscowości, do własnych domów. Nie tylko ja odnoszę takie
wrażenie. Specjalny Przedstawiciel ONZ ds. Standardów w Kosowie, norweski
ambasador Kai Eide powiedział prasie, że jeszcze wiele należy zrobić dla zapew-
nienia, by Serbowie i Romowie, żyjący w Kosowie, mogli się czuć wolni i bez oba-
wy poruszać się po prowincji.
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Należałoby więc zapytać, czy w ogóle możliwe jest zbudowanie stabilnego spo-
łeczeństwa przy pomocy interwencji międzynarodowej? A jeśli tak, w jaki sposób
doprowadzić do wykonania tak trudnego zadania?

Przyjmuje się, że międzynarodowa reakcja na sytuacje kryzysowe musi często
nastąpić w określonym czasie i wymaga odpowiednio szybkich decyzji. Poza czyn-
nikami wojskowymi niezwykle istotne jest skoncentrowanie uwagi w międzynaro-
dowej dyskusji na temat rozstrzygnięć politycznych na szybkim wprowadzeniu
struktur cywilnych, a nie tylko sił porządkowych. Szczególnie dotyczy to miejsc,
gdzie cierpienia ludzkie wynikają z wyniszczającego konfliktu wewnętrznego.
Obecność cywilna służy wtedy obronie jego ofiar i równocześnie chroni przed po-
tencjalną reakcją, w wyniku której prześladowani stają się  prześladującymi.

Zaniechanie wprowadzenia natychmiast po interwencji wojskowej odpowied-
nich struktur cywilnych było właśnie problemem w wypadku Kosowa. Siły pokojo-
we NATO, pozostawione same sobie, nie były uczulone na zapobieganie uprowa-
dzeniom, zaginięciom, odwetom oraz wielkim zniszczeniom mienia dokonywanym
przez grupy Albańczyków, co w efekcie prowadziło do masowej czystki etnicznej
ludności niealbańskiej i ucieczki z prowincji tysięcy osób, głównie kosowskich Ser-
bów i Romów. Setki pośród nich zostało zabitych lub zaginęło. Z drugie strony, ta-
ki sam los czekał też wielu Albańczyków, uważanych za kolaborantów, nawet
w sensie obiektywnym, byłego serbskiego reżimu. W mieście Mitrowica cała dziel-
nica romska, najstarsza na Bałkanach, została całkowicie spalona na oczach sił
międzynarodowych.

W dodatku brak obecności odpowiednich struktur cywilnych i sił porządko-
wych, brak mechanizmów prawnych, zapewniających szybkie karanie za zbrodnie,
przysporzył dodatkowy dylemat, którego Kosowo jest przykładem. Niestety, pier-
wotny plan powołania międzynarodowego trybunału karnego dla Kosowa został
porzucony niemal na samym początku  – oficjalnie ze względów budżetowych. Nie
można jednak wykluczyć również powodów  politycznych. Konsekwencje tego od-
czuwane są do dziś.

Według mojej oceny brak wymiaru sprawiedliwości ma duży negatywny wpływ
na możliwość skutecznego wykorzenienia źródeł konfliktu, który w efekcie dopro-
wadził do interwencji, i uniknięcia podobnych problemów w przyszłości. Nie ma
żadnych szans nawet na rozpoczęcie procesu wybaczenia, nie mówiąc już o przy-
szłym pogodzeniu się, bez zapewnienia sprawnie działającego wymiaru sprawiedli-
wości, a przynajmniej poważnych wysiłków w tym kierunku, jak również zadowa-
lającego postępu w badaniu losów licznych zaginionych po obu stronach kosow-
skiego konfliktu.

Społeczność międzynarodowa musi poświęcić więcej uwagi pomocy byłym
kombatantom i innym mieszkańcom rejonów konfliktu w procesie uświadamiania
sobie ich odpowiedzialności jako zbiorowości, niezależnie od osobistego udziału
w tym konflikcie. W przeciwnym razie każda próba naprawy sytuacji będzie przy-
pominać budowanie domu na piaszczystych wydmach.
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Krótko mówiąc, bez skutecznych działań łagodzących strony konfliktu i bez
stworzenia warunków dla nowej wewnętrznej i zewnętrznej stabilności politycznej,
można stwierdzić, że interwencja nie gwarantuje odpowiedniego sukcesu i pewno-
ści moralnej, które zapewne leżały u podstaw decyzji o potrzebie podjęcia działań
instytucji międzynarodowych.

Można powiedzieć, że to, co nadal dręczy Kosowo, to właśnie względność kry-
terium sukcesu interwencji. Równocześnie zwykli ludzie mają prawo wiedzieć,
czego mogą oczekiwać w związku ze swoją przyszłością, a więc jaki jest „i co da-
lej” scenariusz. Możemy dyskutować o tym, co należy uważać za sukces interwen-
cji międzynarodowej, ale ponieważ zawsze dotyczy ona konkretnych ludzi, oni wła-
śnie powinni być częścią ostatecznego jury mającego to oceniać.

Widocznym przykładem trudności ze zdefiniowaniem sukcesu w kontekście in-
terwencji międzynarodowej jest obecnie przyjęta formuła Standardów dla Kosowa,
które są zestawem wskaźników pożądanego postępu w takich dziedzinach, jak rzą-
dy prawa, funkcjonowanie instytucji demokratycznych, wzrost gospodarczy,
ochrona mniejszości oraz powrót uchodźców i osób przesiedlonych. Postęp w tych
dziedzinach najwyraźniej rozstrzygnie, kiedy należałoby rozpocząć rozmowy o sta-
tusie. Standardy zostały jednak zainicjowane dopiero w grudniu 2003 r., a więc po-
nad cztery lata od interwencji, i w praktyce stały się rzeczywistym instrumentem
politycznym jedynie po zamieszkach w marcu 2004 r.

Istnieje jeszcze jeden aspekt interwencji międzynarodowej, rzadko poruszany
w mediach. Rozważając przykład Kosowa, można powiedzieć, że nigdy rzeczywi-
ście nie zajęto się pretensjami niewinnych ofiar cywilnych kampanii bombardo-
wań. Eufemizm „straty uboczne” wyparł więc potencjalne skutki prawne zanie-
dbań lub zwykłych błędów. W ubiegłym roku sekretarz generalny NATO, odpowia-
dając na postawione przeze mnie kwestie, napisał mi o głębokim ubolewaniu z po-
wodu ofiar cywilnych w rezultacie kampanii bombardowań Kosowa. Podkreślił
jednak – cytuję – „NATO nie może wziąć na siebie odpowiedzialności za jakiekol-
wiek straty uboczne związane z interwencją wojskową”. Czy takie stwierdzenie mo-
że zamknąć dalszą dyskusję na ten temat?  Dla mnie nadal istnieje pytanie – jak od-
powiednio ustosunkować się do pretensji tych, którzy stali się niezamierzonymi,
niewinnymi ofiarami cywilnymi w tym i w innych podobnych wypadkach? Z pew-
nością, jak ktoś słusznie powiedział, łatwo jest bombardować, ale znacznie trudniej
jest tworzyć solidne i trwałe społeczeństwo obywatelskie.

Pozostajemy więc, na zakończenie, z pytaniem, jak uniknąć w razie interwen-
cji ryzyka spowodowania większych kryzysów i problemów – również w kontekście
międzynarodowym – niż te istniejące przed interwencją?

(Bardzo dziękuję za współpracę Jacksonowi Allertsowi)

Janusz Onyszkiewicz:
Chciałbym bardzo podziękować wszystkim mówcą. Podziękować im za to, że

potrafili połączyć precyzję analizy, głębokość myśli z pewną zwięzłością, dzięki
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czemu nieco więcej czasu mamy na dyskusję. W takim razie chciałbym poprosić
panią Jery Laber z Human Rights Watch o zabranie głosu.

Jery Laber [tłum. z angielskiego]:
Jestem amerykańską aktywistką na rzecz praw człowieka, jedną z założycie-

li US Helsinki Watch, organizacji, która przekształciła się w Human Rights
Watch, największego stowarzyszenia na rzecz obrony praw człowieka w Sta-
nach Zjednoczonych. Helsinki Watch aktywnie popierała Solidarność od chwili po-
wstania, a jeszcze wcześniej nawiązała kontakty z opozycją w Polsce. W 1979 r.
spotkaliśmy się z przywódcami KOR-u, w tym z Jackiem Kuroniem, Adamem
Michnikiem i Zbigniewem Romaszewskim. W czasie tego spotkania uchwalili-
śmy powołanie pierwszej podziemnej organizacji podobnej do naszej – Komite-
tu Helsińskiego w Polsce.

Dobrze pamiętam następną moją podróż do Polski jesienią 1981 r. Przyjecha-
łam, by pomóc w zorganizowaniu międzynarodowej konferencji na rzecz obrony
praw człowieka pod auspicjami Solidarności. Kilka tygodni później w Polsce ogło-
szono stan wojenny i konferencja ze zrozumiałych względów nie mogła się odbyć.

Przez całe lata osiemdziesiąte amerykańskie Helsinki Watch tłumaczyło na ję-
zyk angielski i publikowało raporty polskiego Komitetu Helsińskiego o naruszaniu
praw człowieka w Polsce. Przysyłaliśmy prawników jako obserwatorów procesów
przeciw aktywistom Solidarności. Rozpowszechnialiśmy wśród krajów Europy
Wschodniej informacje, że Solidarność żyje i działa w podziemiu i że jej aktywność
nadal jest przykładem dla innych państw tego regionu.

Planowana wcześniej międzynarodowa konferencja na rzecz praw człowieka
odbyła się w 1988 r. w Nowej Hucie. Rozpoczęła się jako nielegalne zgromadzenie,
gdy nagle przywódcy Solidarności zostali wezwani do Warszawy, by omówić wa-
runki zwołania Okrągłego Stołu. Co było dalej, wszyscy wiedzą. W kwietniu 1989
r. mogliśmy już legalnie otworzyć naradę Międzynarodowej Federacji Helsińskiej,
na której obchodziliśmy przyznanie przez Radę Europy Nagrody Praw Człowieka
Lechowi Wałęsie i Federacji Helsińskiej.

Dzisiejsze obchody rocznicy 25-lecia powstania Solidarności są bardzo wzru-
szająca. Jestem szczęśliwa, że mogę być tutaj. Jednakże w toku dyskusji na temat
„współczesnego zagrożenia i wyzwania dla praw człowieka” muszę dodać kilka bo-
lesnych uwag. Rząd Stanów Zjednoczonych, nieugięty sojusznik Solidarności
przez wszystkie lata, ten rząd Stanów Zjednoczonych, być może najbardziej wpły-
wowy na świecie, w ostatnich latach narusza podstawowe zasady i prawa człowie-
ka. Organizacje zajmujące się prawami człowieka w Stanach Zjednoczonych alar-
mują w tej sprawie. Podam kilka przykładów:

Rząd USA odmawia przystąpienia i uznania jurysdykcji Międzynarodowego Try-
bunału Karnego i stara się zaszkodzić jego działaniu poprzez naciski gospodarcze.

1. Rząd USA odmawia przyznania trzymanym w bazie w Guantanamo statusu
więźniów wojennych.
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2. Rząd USA zmienił definicję tortur, co pozwala na znieważanie więźniów w ma-
jestacie prawa.

3. Rząd USA zgadza się na deportację podejrzanych do krajów, znanych ze sto-
sowania tortur w czasie przesłuchań.

4. Amerykańska ustawa Patriot Act służy do ograniczania, mających długą tra-
dycję, praw obywatelskich obywatelom Stanów Zjednoczonych. 

Kiedy pierwszy zaangażowałam się w obronę praw człowieka w latach siedem-
dziesiątych, czułam się uprzywilejowana jako Amerykanka. Byłam dumna z moje-
go kraju – dumna z wolności, z poszanowania indywidualnych praw obywatela,
z otwartości mojego kraju i możliwości głośnego krytykowania władz bez jakich-
kolwiek obaw. Chciałam pomóc innym w osiągnięciu podobnej wolności.

Dziś wstydzę się tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Nie wyobraża-
łam sobie, że będę świadkiem, gdy uwięzieni w amerykańskich obozach będą tor-
turowani, a tortury nie będą traktowane jako nadużycie siły przez kilku złych osob-
ników, tylko jako metoda nacisku na więźniów, stosowana za cichym przyzwole-
niem rządu Stanów Zjednoczonych.

Oglądaliśmy szokujące fotografie z więzienia Abu Ghraib w Bagdadzie, zrobio-
ne przez kilku żołnierzy w trakcie dręczenia i poniżania więźniów w niesamowity
sposób. Ci żołnierze, niewyszkoleni do obowiązków, które mieli pełnić, wierzyli, że
to jest metoda na wyciągnięcie zeznań, wierzyli, że wypełniają rozkazy dowódców.
I tak było. Ponieważ rząd USA uznał, że konwencja genewska z 1949 r. nie ma za-
stosowania wobec podejrzanych o terroryzm i to otworzyło drogę do nielegalnych
praktyk. Wszystkie te przestępstwa badane były jedynie przez Pentagon. Tylko niż-
si rangą żołnierze zostali ukarani. Rząd jak dotąd odmówił powołania niezależne-
go prawnika do zbadania tego, co dzieje się w obozach z zatrzymanymi w Iraku,
Afganistanie i Guantanamo. Organizacje praw człowieka w USA są zdecydowane
walczyć o wyznaczenie takiego niezależnego prawnika.

W Guantanamo trzymanych jest bezterminowo około 500 podejrzanych, bez
dostępu do adwokatów, i przesłuchiwanych w brutalny sposób. Ci ludzie zostali
schwytani przez siły amerykańskie w czasie walk w Afganistanie. Większości z nich
nie postawiono zarzutów i nie mają szansy obrony przed sądem lub trybunałem. Są
powody, by sadzić, że niektórzy z nich to zwykli chłopi czy robotnicy, a nawet dzie-
ci, złapane przypadkiem.

Amerykańska ustawa Patriot Act, uchwalona przez Kongres w październiku
2001 r., zagraża prawom obywatelskim w Stanach Zjednoczonych. Daje aparato-
wi ścigania szerokie uprawnienia: prawo do monitorowania politycznych i religij-
nych organizacji, do podsłuchiwania rozmów uwięzionych z adwokatami, prawo
do rewizji domowych bez obecności mieszkańców, dostęp do prywatnej korespon-
dencji, poczty elektronicznej i plików internetowych, do żądania do udzielenia in-
formacji na temat zakupywanych i wypożyczanych książek, do karania biblioteka-
rzy i innych osób za ujawnienie zainteresowanym, że władze poszukują informacji
o nich, do powoływania tajnych trybunałów wojskowych według uznania prezy-
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denta bez rzeczywistego prawa do obrony, bez prawa do apelacji przed sądem cy-
wilnym i w zasadzie kontrolowanych jedyne przez agendy rządowe.

W walce przeciw terroryzmowi rząd USA połączył siły z tymi państwami, w
których naruszanie praw człowieka wobec własnych obywateli jest na porządku
dziennym. Państwa te obecnie często usprawiedliwiają represje we własnych kra-
jach argumentem, że „walczą z terroryzmem”, powołując się na naszą postawę – w
walce z terroryzmem wszystko jest dozwolone.

Ciągle wierzę w demokrację. Wierzę, że uczciwi Amerykanie zwyciężą. Jest ta-
kich wielu i ich liczba rośnie. Wierzę, że powstanie niezależna, powołana z dwu
stron sił politycznych, komisja do zbadania tortur i nadużywania siły wobec więź-
niów w amerykańskich ośrodkach dla zatrzymanych. Wierzę, że odpowiednie pro-
cedury i konwencje wojenne będą przestrzegane w obozach. Wierzę, że nasz rząd
zrozumie w końcu, że więcej traci, niż zyskuje, przez ograniczanie swobód obywa-
telskich zwykłych Amerykanów w czasie walki z terroryzmem.

Czeka nas ciągle długa droga, nim osiągniemy nasze cele. Potrzebujemy mię-
dzynarodowego poparcia. Polska, na przykład, jest ważna dla rządu Stanów Zjed-
noczonych. Jest częścią antysaddamowskiej „koalicji chętnych” i wysłała swoje od-
działy do Iraku. Polski rząd może w związku z tym upominać się o przestrzeganie
praw człowieka, szczególnie wobec jeńców wojennych w Iraku. Obywatele polscy
mogą wzywać swój rząd do wywierania nacisku na rząd Stanów Zjednoczonych,
by zmienił niektóre obecne praktyki i politykę, tak jak przedtem amerykańscy ak-
tywiści praw człowieka wzywali rząd Stanów Zjednoczonych do pomocy obywate-
lom polskim w ich walce przeciw komunizmowi.

Janusz Onyszkiewicz:
Dziękuję bardzo. Głos zabierze teraz pan Vuk Drašković, dziennikarz i pisarz,

jeden z najbardziej znanych opozycjonistów wobec rządów Slobodana Miloševica
w latach dziewięćdziesiątych, minister spraw zagranicznych Serbii i Czarnogóry.

Vuk Drašković [tłum. z angielskiego]:
Nie wiem, co przyniesie jutro. Ale dziś wiem, że Unia Europejska nie powinna

zapominać o zachodnich Bałkanach, to znaczy krajów byłej Jugosławii bez Słowie-
nii, ale wliczając Albanię. Przed UE stoją dwie możliwości: albo europeizacja Bał-
kanów, albo bałkanizacja Europy. A w środku jest Kosowo.

Dziękuję panu Nowickiemu za jego wystąpienie, ale nie mam zamiaru sięgać
do przeszłości. Próbuję znaleźć drogę do przyszłości. Belgrad zaoferował napraw-
dę, w mojej opinii, kompromisową i europejską formułę naszym albańskim przyja-
ciołom – więcej autonomii, ale mniej niezależności. Praktycznie Belgrad chce
dwóch rzeczy – ochrony na europejskim poziomie praw Serbów w Kosowie i tego,
by obecne granice państwowe Serbii i Czarnogóry z Albanią i Macedonią pozosta-
ły niezmienione. Ale jednocześnie jesteśmy gotowi uznać w praktyce te granice,
które istnieją na mapach, w dokumentach, ale właściwie nie istnieją. Niestety al-
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bańscy politycy w Kosowie wierzą, w zasadzie wszyscy, że są jeszcze w 1999 r., że
są w stanie wojny z Serbią i nie chcą rozmawiać. A Serbia nie jest w stanie wojny
nawet z NATO. To Milošević prowadził wojnę, sprowokował ją. Nie oznacza to, że
jestem absolutnie gotowy, by powiedzieć, że bombardowania moich ludzi, mojego
narodu były dobre. Wiem, że tego nie chcieliście. Jednak to my, proeuropejscy Ser-
bowie w Serbii byliśmy głównymi ofiarami tych bombardowań.

Pozostaje pytanie, czy NATO bombardowało Serbię, by zapobiec humanitarnej
katastrofie i ratować Albańczyków, czy by promować niezależne państwo na tery-
torium uznanym międzynarodowo za niepodległe państwo? Mam nadzieję, że ce-
lem działań NATO było zapobieżenie katastrofie humanitarnej. Inaczej wszyscy
staniemy przed wieloma problemami, prawnymi i moralnymi, a drzwi do przyszło-
ści będą zamknięte.

Prawdą jest, że obecnie Albańczycy szantażują nie tylko Serbów, ale i między-
narodowe siły militarne. Wysyłają sygnał – „przyznajcie nam terytorium na pań-
stwo wewnątrz państwa serbskiego, inaczej zabijemy resztę Serbów, a nawet mię-
dzynarodowych policjantów i żołnierzy, którzy teraz są w Kosowie”. Najmocniej
przepraszam, ale to jest język Al-Kaidy i jeśli chcemy walczyć z terroryzmem, a je-
stem całym sercem za tą wspólną walką przeciw światowemu terroryzmowi, to nie
możemy mieć podwójnych norm postępowania – terroryści w Nowym Jorku są ter-
rorystami takimi terrorystami, jak ci, którzy zabijają dzieci, zabijają niewinnych cy-
wili w Kosowie.

Janusz Onyszkiewicz:
Dziękuję bardzo za to przemówienie, a teraz o zabranie głosu poproszę pana Sier-

gieja Kowaliowa, człowieka-instytucję, legendę walki o prawa człowieka w Rosji.

Siergiej Kowaliow [tłum. z rosyjskiego]:
Obawiam się, że podszedłem do mikrofonu tylko po to, żeby potwierdzić opi-

nię o mnie jako infant terrible, ale pierwsze słowa mojej wypowiedzi pewnie trochę
złagodzą to wrażenie.

Gratuluję organizatorom dzisiejszej sesji. Postawienie tak ostrych pytań wyma-
gało zdecydowania. Dzisiaj dużo mówiono na bardzo ważne tematy, aczkolwiek
wydaje mi się, że brak dwóch kluczowych słów: Moskwa i Czeczenia. To są blisko
ze sobą powiązane miejsca. Proszę sobie wyobrazić, problem interwencji humani-
tarnej to problem bolesny i nierozwiązywalny. Z jednej strony mamy sytuację po-
dobną do gry w szachy, gdy trzeba zrobić ruch, ale każdy ruch prowadzi do pogor-
szenia sytuacji. Na przykład to ludobójstwo w Kosowie. Państwo ma obowiązek
podjąć jakieś kroki. Z drugiej zaś strony, kiedy jedno państwo bądź grupa kilku
państw podejmuje decyzje, to występują jednocześnie jako pozwany, prokurator,
sędzia oraz komornik sądowy i to też nie jest dobrze. Wobec tego powstaje kwestia
zmiany zasad gry międzynarodowej i pan minister miał absolutnie rację stawiając
tę kwestię, gdy powiedział o rezygnacji Rady Bezpieczeństwa z prawa weta przy
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omawianiu pewnych problemów. Proszę mi wybaczyć panie ministrze, ale kto ma
zrezygnować z prawa weta? Chiny? Rosja? I jak się można umówić? Jakie proble-
my należy wyłączyć z korzystania z prawa weta? Sądzę, że takie propozycje są ska-
zane na niepowodzenie.

Myślę, że tradycyjna polityka nie dostarcza w zasadzie mechanizmów popra-
wienia sytuacji w świecie. Są tutaj potrzebne znacznie głębsze przemiany. Przy-
puszczam, że w Organizacji Narodów Zjednoczonych mamy fatalną zasadę, że nie
można zgłaszać pretensji do tych państwowych urzędników, którzy tam zasiadają,
bo oni z urzędu wykonują swoje obowiązki. Reprezentują to, co się nazywa intere-
sami państwa, które je wysłało na to stanowisko. Właśnie państwa, a nie obywate-
li! Proszę mi wybaczyć, że tak mówię! I oni sumiennie, sumiennie wykonują swoje
urzędnicze obowiązki. Ponieważ państwa ośmielają się twierdzić, że mają prawo
posiadać własne interesy i że te interesy są wyrażeniem interesów obywateli. Ale to
nie jest tak. To jest przeklęty problem, z którym się zderzamy i oto jakie są jego
skutki. Dlatego powiedziałem te słowa: Moskwa, Czeczenia. Gdybym występował
obecnie nie z krótką wypowiedzią, a z wykładem, to udowodniłbym zebranym tu-
taj, że w Czeczenii przez dłuższy czas działały eskadry  śmierci, które inspirowane
były przez Kreml.  Przytoczyłbym przykłady manipulowania prawem ze strony
Kremla. A co nam daje... Co nam dają tradycyjne metody polityczne, tradycyjne po-
stawy polityczne, które słyszałem w wielu wypowiedziach szacownych uczestni-
ków. Oto przykład: sekretarz stanu, pan Powell, oświadcza, że demokracja kwitnie
w Moskwie. Wobec tego mam pytanie: czy sekretarz stanu USA jest źle poinformo-
wany? Jest wprowadzany w błąd? Ale przecież nie jest tak głupi. Należy więc przy-
puszczać, że kłamie. Kłamie, jak to jest przyjęte w tradycyjnej polityce. Ale jest to
niebezpieczne kłamstwo nie tylko dla jego reputacji. Jest to niebezpieczne dla nas
wszystkich. I na tym polega problem.

Sądzę, że w XXI wieku trzeba rozstrzygnąć problem, jak sobie radzić z takimi
wyzwaniami. I wydaje mi się, że jedyne co można zaproponować, co można zasu-
gerować to to, co w swoim czasie nieśmiałe przypuszczenia w 1972 roku próbował
wysuwać Andriej Sacharow, to jest propozycje, by wspólnota międzynarodowa zo-
stała wykorzystana nie tylko przez instytucje kontaktów międzynarodowych, ale
również przez instytucje społeczeństwa obywatelskiego, które powinny dyspono-
wać odpowiednimi pełnomocnictwami. Ale jest to kwestia do zastanowienia. 

Ostrość problemów, które teraz występują w Afryce, problem związany z ży-
ciem czy śmiercią milionów ludzi, problem bliższego nam sąsiedztwa geograficz-
nego, problemu byłego imperium zła Moskwy, która w rzeczywistości wraca do tej
poprzedniej roli, są palące. Ale te problemy są jeszcze poważniejsze, ponieważ to
imperium rozpowszechniło wiele zwyczajów w tak zwanym Trzecim Świecie.
W tym również terroryzm. Doskonale pamiętamy, kto organizował terroryzm, na
przykład w Palestynie. I ten zaraźliwy przykład nadal działa, dlatego, że pułkow-
nik KGB jest przez was uznawany jako za równoprawnego członka grupy najważ-
niejszych państw na świecie, za członka G8. I brzmi to po prostu koszmarnie. Jest
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to człowiek, który powiedział, że szczyci się swoim pochodzeniem z KGB. Proszę
sobie wyobrazić na przykład byłego oficera SS albo gestapo, który w odpowiedzi
na pytanie: ekscelencjo, a jak teraz pan odnosi się do swojej poprzedniej służby?
A on odpowiedziałby, że jest z tego dumny. Tymczasem nasi obecni przywódcy
światowi nie wstydzą się podawać mu ręki. Dziękuję za uwagę. 

Janusz Onyszkiewicz:

Dziękuję bardzo. Głos teraz zabierze pan Raffi Hovhannisyan, były minister
spraw zagranicznych Armenii. Proszę bardzo.

Raffi Hovhannisyan [tłum. z angielskiego]:
To jest bardzo ciekawy i interesujący panel. To są naprawdę wspaniałe dni, peł-

ne gratulacji i krytycznych analiz na temat przeszłych dokonań Solidarności, wiel-
kiego ruchu Solidarności, którego konsekwencje nie ograniczyły się jedynie do Pol-
ski, ale objęły cały region i były wskazówką na drogę od zimnej wojny do zjedno-
czenia Europy.

Gdy patrzymy na te przeszłe lata, to każda osoba, zbiorowość czy naród chce
widzieć siebie nie tylko w świetle minionego czasu. Wczoraj zobaczyliśmy rodzaj
reakcji łańcuchowej, której początek był 25 lat temu, reakcji, której główną cechą
był i jest problem godności narodowej, praw człowieka, rządów prawa. Ale nieste-
ty nie mówiliśmy o wielkich demonstracjach, dzielących rok 1988, kiedy Solidar-
ność na nowo legalnie zaistniała, od czasu, kiedy podległe narody wyszły na ulice
w walce o wolność, niepodległość, bezpieczeństwo i demokrację, jak na przykład
milion Armeńczyków, żądających tego dla siebie i dla mieszkańców Górnego Ka-
rabachu na ulicach Erywania. Demonstracje te były wyrazem solidarności z Soli-
darnością, z ruchami niepodległościowymi w republikach bałtyckich. I te wielkie
demonstracje zapewniły w końcu ponowną wolność.

Podczas gdy historycy ludobójstwa i rządów totalitarnych piszą swoje książki,
historia walki o demokrację nie może skupiać się na wybranych krajach czy pro-
blemach. Szczególnie że narody, takie jak nasz, które znacząco cofnęły się w demo-
kratycznych instytucjach w swoich krajach, znalazły się obecnie na linii granicznej
nowej demokratycznej transformacji. I dlatego potrzebny jest pełny opis historii.

Kończąc chcę zaznaczyć, że Solidarność nie jest jedynie przeszłością, jest też
przyszłością, nauką na przyszłość we wprowadzaniu w życie praw człowieka, de-
mokracji i godności narodowej na świecie, niezależnie od kraju pochodzenia i od
niebezpieczeństw im grożących. Wiemy, że gwałcenie praw człowieka, ataki na de-
mokrację, terroryzm i ludobójstwo miały miejsce po obu stronach frontu zimnej
wojny. I dlatego to jest bardzo ważne, by lekcja solidarności została odrobiona
również państwa spoza bloku sowieckiego. To są nauki uniwersalne, nieograniczo-
ne geograficznie czy mające jedynie czasowe zastosowanie i które będą służyć ja-
ko światło, wskazujące drogę pokoleniom przyszłości.
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Janusz Onyszkiewicz:
Ze względu na to, że lista osób zgłoszonych do dyskusji cały czas wydłuża się,

proponuję skrócić przerwę. Chciałbym poprosić o zabranie głosu pana Wiktora
Osiatyńskiego, prosząc o zwięzłość wypowiedzi.

Wiktor Osiatyński:
Postaram się być zwięzły. Mam trzy sprawy do krótkiego zasygnalizowania.

Pierwsza dotyczy polityki międzynarodowej i nowych zagrożeń oraz zmian w tej
dziedzinie. Pan Marek Antoni Nowicki doskonale wytłumaczył nam praktyczne
ograniczenia interwencji zbrojnej i trudności w realizacji takiej interwencji. Istota
projektu Community for Democracy opierała się na tym, że może interwencja nie
byłaby konieczna w sytuacji, w której do pomocy międzynarodowej i handlu mię-
dzynarodowego dołączono by standardy praw człowieka. To rzeczywiście mogło się
wydawać możliwe i aktualne parę lat temu. Dzisiaj, a mówię to z perspektywy prak-
tycznych działań na rzecz praw człowieka nie tylko w Europie środkowo-wschod-
niej, ale także w Azji Centralnej, w Afryce, w Ameryce Południowej, jest to bez po-
równania trudniejsze. Jednym z głównych międzynarodowych importerów ropy sta-
ją się Chiny. Chiny, które przechodzą tak fenomenalny rozwój gospodarczy, jakiego
żaden kraj wcześniej nie znał. Chiny są głównym kupcem czy potencjalnym gra-
czem dzisiaj w Angoli, w Kazachstanie, w Uzbekistanie i nie przywiążą żadnych kry-
teriów praw człowieka do swojego handlu. I to jest zmiana o ogromnym znaczeniu.

Druga sprawa dotyczy demokracji i praw człowieka. Mówimy to na jednym od-
dechu, a jednak widzimy dzisiaj, że w wielu krajach świata, nie tylko w Iranie, ale
na przykład w wypadku rzeczywiście wolnych wyborów demokratycznych w Egip-
cie czy wielu innych państwach, zwycięzcą tych demokratycznych wyborów będą
siły odległe od praw człowieka, a nawet lekceważące istotę praw człowieka. 

I tu przechodzę do trzeciego problemu, czyli do tego, co jest istotą ochrony
praw człowieka w porządku krajowym, w porządku poszczególnych państw, bo na
tym prawa człowieka głównie polegały. I tu widzę trzy zagrożenia uniwersalne, to
znaczy występujące w całym świecie bądź prawie całym świecie.

Pierwsze to jest wykluczenie. W swoim krótkim wystąpieniu wczoraj przywo-
łałem hasło Solidarności, że nie ma chleba bez demokracji. Ale doświadczenie
ostatnich piętnastu lat dowodzi, że sama wolność nie gwarantuje chleba. I że jest
problem rosnącego wykluczenia. Dlatego na przykład w krajach Ameryki Połu-
dniowej, gdy przyjeżdżają amerykańscy dyplomaci, mówiąc, że fundamentalnym
prawem człowieka jest prawo wolnego handlu, cała koncepcja praw człowieka zo-
staje tam z tego powodu odrzucona.

Drugie to jest to, że człowiek czy grupa ludzi, których prawa są naruszane,
oczywiście nie wystąpią bezpośrednio o interwencję zbrojną, zanim nie ma mowy
o ludobójstwie, ale ci ludzie powinni mieć jakiś dostęp do instytucji obrony praw
człowieka. Postuluję, że tak jak kiedyś warunkiem demokracji, elementem uznania
demokracji, było stworzenie mechanizmu pośredniczącego między państwem a wy-
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borcami, czyli rozwój partii politycznych, dzisiaj teoria demokracji liberalnej po-
winna uznać, że elementem pośredniczącym, uznanym, a także regulowanym są
różnego rodzaju organizacje praw człowieka i organizacje prawa na rzecz intere-
su publicznego zapewniające ten dostęp.

I wreszcie ostatnia rzecz: do czego dostęp? Do sądów. Otóż w większości kra-
jów świata gros skarg na naruszenie praw i na korupcję dotyczy naruszenia praw
przez sądy i korupcję sądów. Dlatego mamy do czynienia z ogromnym problemem,
który wymaga jakiegoś działania i jakiegoś stanowiska. I tak jak Jery Laber i inni
ludzie stworzyli wiele lat temu Human Rights Watch i Helsinki Watch, myślę, że
przydałoby się dzisiaj stworzenie w skali światowej dużego ruchu, który nazywał-
by się Court Watch, a który monitorowałby działanie sądów, przestrzeganie praw
i przejrzystość postępowania samych sądów.

Janusz Onyszkiewicz:
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Bronisława Komorowskiego,

posła na Sejm i byłego ministra obrony narodowej. Czy jest na sali? Jeżeli go w tej
chwili nie ma, to udzielam głosu pani Henryce Bochniarz, prezydentowi Polskiej
Konfederacji Pracodawców Prywatnych. 

Henryka Bochniarz:
Chciałabym do listy zagrożeń dla demokracji, o której mówiła tu pani Madele-

ine Albright, dodać jedną, która – myślę, że w tym miejscu, po 25. latach od powsta-
nia Solidarności i przy tym wielkim teraz święcie, jakie obchodzimy – warta jest
wspomnienia. Mianowicie chodzi mi o zagrożenie, jakim niewątpliwie dzisiaj w Pol-
sce,  w roku 2005, jest bezrobocie. I myślę, że bez rozwiązania tego problemu, bez
spowodowania, żeby 20 procent ludzi, którzy dzisiaj są bez pracy, w tym 30 pro-
cent młodych ludzi, nasza wolność, demokracja rzeczywiście będzie zagrożona.
Mimo wielu prób podejmowanych dotychczas nie udało się tej kwestii rozwiązać.
Wydaje się, że może świetnym sposobem na uczczenie 25-lecia Solidarności, byłby
powrót do tej samej metody, która legła u podstaw ruchu Solidarności, czyli do no-
wej umowy społecznej, do czegoś, co zobowiązałoby reprezentację pracowników,
pracodawców, struktury pozarządowe, rząd do szukania kompromisu w tej ważnej
kwestii. Sądzę, że dzisiejszy Związek Zawodowy „Solidarność” mógłby znowu ode-
grać twórczą rolę w rozwiązaniu tego problemu.

Skoro mówimy tutaj dzisiaj o prawach człowieka, to już tak na marginesie, ale
to jest ważny margines, chciałabym wystąpić w obronie praw kobiet. Wczoraj by-
liśmy w ambasadzie amerykańskiej na seminarium poświęconym roli kobiet w So-
lidarności. Dwie z nich: Helena Łuczywo i Barbara Labuda zabierały głos, bardzo
wiele było innych pań. Wydaje mi się, że jest wielką szkodą jest to, iż w naszej kon-
ferencji, w panelach, nie znalazło się miejsce dla żadnej z tych wspaniałych kobiet.
Mam taką nadzieję, że w 30. rocznicę powstania Solidarności będzie ich więcej. 

Współczesne zagrożenia i wyzwania dla praw człowieka 119



Janusz Onyszkiewicz:
Dziękuję bardzo. Głos teraz zabierze pan ambasador Christian Strohal z Biura

Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Proszę bardzo. 

Christian Stohal [tłum. z angielskiego]:
Chciałbym poczynić dwie uwagi i powiedzieć, dlaczego moja instytucja z taką

przyjemnością popierała zorganizowanie tej konferencji od samego początku.
Zabieram tu głos w imieniu Office for Democratic Institutions amd Human Ri-

ghts of the OSCE w Warszawie i wydaje mi się, że to jest najlepsze miejsce, w któ-
rym taka instytucja może mieć siedzibę.

Te uwagi, które wspomniałem, związane są z konferencją. Z jednej strony ma-
my obchody rocznicy, a z drugiej przywołujemy przeszłość. Chciałbym zacząć od
słów pana prezydenta Forda, które wypowiedział w czasie podpisywania Aktu Koń-
cowego w Helsinkach. Powiedział wtedy, że to nie ma znaczenia, co obiecaliśmy,
ale ważne by te obietnice były dotrzymane. Gdyż nie składanie obietnic, ale ich do-
trzymywanie jest istotne. I powstanie Solidarności wydaje się być najmocniejszym
argumentem za tą zasadą.

Na podstawie przykładu Solidarności powinniśmy ochronę praw człowieka
przenieść z tej sali w teren. Chodzi mi to, by ochronę praw człowieka z poziomu
polityki i dyplomacji przenieść tam, gdzie rzeczywiście jest potrzebna. Moje biuro
odgrywa w tym procesie pewną rolę. Jako obserwatorzy wyborów jesteśmy najbar-
dziej widoczni i odnosimy największe sukcesy, ale również staramy się pomagać
rządom w przeprowadzaniu reform i w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego.
Pan minister spraw zagranicznych mówił o tym w swoim wystąpieniu.

To prowadzi mnie do drugiego punktu, to znaczy do podstawowej roli, esen-
cji społeczeństwa obywatelskiego. Mimo sukcesów w popieraniu formowania się
społeczeństwa obywatelskiego, zagrożenia istnieją nadal i słyszeliśmy o nich od
panelistów. Chcę do tej listy dodać dwa inne, którymi zajmuje się OSCE i o któ-
rych nie było dotąd mowy, mianowicie chodzi mi o rosnące przejawy rasizmu i an-
tysemityzmu w całej Europie oraz o handel żywym towarem i powiązania tego
typu handlu ze zorganizowaną przestępczością. Oba te zjawiska są chorobami
naszych społeczeństw, które wymagają nie tylko zdecydowanych działań ze stro-
ny rządów, ale również poparcia społeczeństwa obywatelskiego, większego na-
wet niż rządów. I dlatego wymaga wzmocnienia ze strony organizacji pozarzą-
dowych, nie tylko w praktycznym działaniu, co my robimy, ale też na polu poli-
tycznym. Trzeba poruszać te tematy w czasie obrad szefów państw, ministrów
spraw zagranicznych itp.

My robimy, co możemy. Przywieźliśmy na przykład setki działaczy organizacji
pozarządowych do Warszawy do naszej siedziby na doroczną konferencję w tej
sprawie. Myślę, że byli zadowoleni z tej możliwości nawiązania kontaktów między
sobą. Ale nie może to być jednorazowa akcja, wymaga kontynuacji też na poziomie
politycznym.
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Sądzę, że przykład Solidarności nie tylko w organizowaniu obchodów, ale ja-
ko przypomnienie zasadniczej roli, jaką odgrywa społeczeństwo obywatelskie, jest
centralnym elementem tej konferencji.   

Janusz Onyszkiewicz:
Głos zabierze teraz Władimir Kołas z Rady Inteligencji Białoruskiej, aktywista

opozycyjnego komitetu „Za Godne Życie”, utworzonego przed wyborami samorzą-
dowymi na Białorusi w 2003 r. 

Władimir Kołas [tłum. z rosyjskiego]:
Jestem nie tylko szefem Klubu Inteligencji Białoruskiej, ale i dyrektorem biało-

ruskiego Liceum Humanistycznego. Jest dla mnie wielkim zaszczytem i radością
wyrazić wdzięczność Polakom, w szczególności panu Onyszkiewiczowi, za pomoc,
wsparcie i solidarność, jakie zostało udzielone naszemu liceum. Nasza szkoła dzia-
ła w tej chwili na Białorusi nielegalnie4. W ciągu tego lata mieliśmy okazję przyje-
chać do Polski i nauczać w normalnych warunkach, których brakuje nam na Bia-
łorusi. Takiej pomocy jeszcze nigdy nie mieliśmy.

Zaskoczyła nas ogromna liczba listów i wyrazów solidarności oraz wsparcia,
jakie zaczęły do nas napływać po tym, jak w Polsce dowiedziano się o losach na-
szego liceum. Stanowi to kolejne świadectwo, że ideały solidarności nie są utopią,
a realizowaniem tego, co jest dobre w człowieku – pozytywnych dążeń i ideałów.
Bardzo wam zazdrościmy tej konferencji, ale wierzymy, że my także będziemy kie-
dyś świętować zwycięstwo i wspominać naszą walkę i ponoszoną ofiarę. W tym ce-
lu badamy doświadczenia Solidarności, analizujemy tamtą sytuację.

Poczynię w tym miejscu kilka uwag. Jestem niezmiernie wdzięczny Gaborowi
Demsky’emu, który wczoraj występował, za jego myśl, mówiącą o tym, że przy ca-
łym szacunku dla roli Solidarności należy podkreślić, iż ruchowi temu wielce po-
magano, także z zewnątrz systemu komunistycznego. Będąc człowiekiem żyjącym
z tej strony żelaznej kurtyny, chciałbym także podzielić się swoim osobistym do-
świadczeniem. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych studiowałem w Moskwie
i wykładowcami byli tam wysocy urzędnicy, w tym również odpowiedzialni za go-
spodarkę Związku Radzieckiego. Jedno stwierdzenie zapadło nam w pamięć. Wy-
głosił je przewodniczący Centralnego Urzędu Planowania. Powiedział, że gospo-
darka radziecka to gnijący trup! Usłyszeć takie słowa pod koniec lat siedemdziesią-
tych, za życia Leonida Breżniewa, to tak, jakby w czasie inkwizycji usłyszeć od
głównego inkwizytora, że Boga nie ma. Wiedzieliśmy o tym, ale było to szokujące,
dla nas, przyjezdnych z różnych republik sowieckich. 

Było jasne, że system się degraduje, umiera, także fizycznie w postaci liderów
politycznych. Nie był już on taki, jak za czasów Stalina. Naiwnością byłoby sądzić,
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że ci, którzy przygotowywali zmianę, którzy wstąpili na scenę po „paradzie pogrze-
bów”, myśleli o ideałach demokratycznych bądź o korzyściach, jakie może odnieść
naród. Nie! Postać Gorbaczowa była tylko wierzchołkiem góry lodowej. To, co się
pojawiło – podczas gdy my wszyscy walczyliśmy o ideały demokracji, o wzmocnie-
nie standardów demokratycznych w społeczeństwie, o odrodzenie się języka i kul-
tury – było po prostu redystrybucją własności. Własność prywatna pochodziła z wła-
sności kolektywnej. Zatem ci, którzy znajdowali się bliżej centrów przemiany, prze-
jęli najpierw własność, a później władzę. Na Białorusi zmiana ta zaszła w najczyst-
szej postaci. Mamy teraz tak zwany kapitał oligarchiczny, a głównym oligarchą jest
nasz dyktator!

Co z tym robić? Należy zauważyć, że doświadczenie Solidarności, analizowa-
ne jest nie tylko przez demokratów, ale również przez reżimy autorytarne, po-
wstałe po rozpadzie ZSRR. Wyprowadzane są interesujące wnioski. Po pierwsze,
na Białorusi reżim nie dąży do żadnych rokowań ani nawet kontaktów z opozy-
cją. Rozumie, że jest to dla niego śmiertelnie niebezpieczne. Nie dopuszcza za-
tem żadnej opozycji do sprawowania władzy, niezależnie od tego, jak żałośnie
ona wygląda. Po drugie, władza nigdy nie dopuści do tego, aby cena mięsa była
niższa od zdolności nabywczej elektoratu. I w tym sensie system nakazowo-roz-
dzielczy, niezależnie od ignorowania wszystkich sygnałów gospodarczych, może
tu funkcjonować dostatecznie długo. 

Po to, żeby coś zrobić, musimy uzyskać pomoc. Potrzebujemy objawów solidar-
ności! Białoruska propaganda rozdmuchuje swoisty mit o cudzie białoruskiej gospo-
darki. Rzeczywiście, przyjeżdżając do Mińska, zobaczyć można czyste, oświetlone
ulice, a poza miastem – zasiane pola. Nie wszyscy jednak mają czas, aby zrozumieć,
że plony zbierane z tych pól nie zwracają kosztów ich zasiania. Produkcja rolnicza
sprzedawana jest poniżej kosztów własnych. I tak funkcjonuje reżim Łukaszenki. 

W miejscu tym trzeba powrócić do kwestii solidarności, o której powinny po-
myśleć zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska. Należy zauważyć, że
udział obrotów handlowych Białorusi z państwami UE i Stanami Zjednoczonymi
cały czas wzrasta i przewyższa już obroty z Rosją. Oznacza to, że w Europie są lu-
dzie, dla których pieniądze nie śmierdzą! Niektórzy z nich są w ogóle pozbawieni
węchu! Współpraca gospodarcza z Zachodem pozwala tutejszym oligarchom, dzię-
ki ich wielkim monopolom, osiągać olbrzymie dochody.

Jakie można z tego wyciągnąć wnioski? Oczywiście ustanowienie demokracji na
Białorusi jest sprawą samych Białorusinów. Niemniej dyktatura białoruska nie jest
tylko problemem samych Białorusinów, o czym świadczą ostatnie wydarzenia zwią-
zane ze Związkiem Polaków na Białorusi. To, co zdarzyło się ze Związkiem, spotka-
ło wcześniej nasze liceum. Jedyna różnica polegała na tym, że w naszym wypadku
nie znaleźli się ludzie, którzy powołaliby coś na kształt drugiego, pseudo-liceum.
Niestety na miejsce starych władz Związku wybrano niedawno nowe kierownictwo.
Nie stanowi to nic nowego. Na Białorusi są dwie partie komunistyczne: słuszna
(wspierająca prezydenta) i niesłuszna (niewspierająca prezydenta). Na Białorusi ist-
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nieje wiele takich „podwójnych” organizacji. Sytuacja ze Związkiem Polaków na
Białorusi udowadnia, że może to być niebezpieczne, nie tylko dla Białorusi. 

Powstaje problem trzeciej kadencji prezydenta Łukaszenki i nieograniczonego
przedłużenia jego rządów. Kwestia ta pojawia się również w Rosji. Jeśli w sprawy
Białorusi wmiesza się Rosja, jeśli wprowadzi się coś na kształt stanu wyjątkowego,
a opozycja polityczna zostanie zupełnie zlikwidowana, to niestabilność ta może
rozrosnąć się do tak niebezpiecznych kształtów, że wszyscy już zrozumieją, iż prze-
stał już to być problem samej Białorusi i sytuacja jest poważna i niebezpieczna.
Dlatego prosimy szacowne grono o zwrócenie uwagi na ten problem i proponuje-
my solidarnie go rozwiązywać. W jaki sposób? Na Białorusi odbędą się wybory,
pewnie będą sfałszowane. Naszym wspólnym zadaniem jest niedopuszczenie do
sfałszowania najbliższych wyborów prezydenckich na Białorusi w 2006 roku.

Janusz Onyszkiewicz:
Czas na dyskusję dobiega końca. Bardzo bym prosił kolejnych mówców o krót-

kie wypowiedzi. Teraz proszę o zabranie głosu pana Szewacha Weissa, byłego prze-
wodniczącego parlamentu w Izraelu i ambasadora w Warszawie. Proszę bardzo. 

Szewach Weiss:
Ja tutaj, mówiąc szczerze, nie jestem jedynym obywatelem Izraela. Jesteśmy tu-

taj w trójkę. Jeden to mój profesor z Uniwersytetu Hebrajskiego, profesor Szlomo
Avineri. I mamy tutaj też honorowego obywatela Izraela, pana profesora Władysła-
wa Bartoszewskiego.

Ja, siedząc tutaj między wami, przepraszam bardzo, że ja sobie pozwalam mó-
wić po polsku, czuję się jak między swoimi. A więc siedzę sobie tutaj i słyszę dele-
gata z Rosji, z Białorusi, z innych krajów, a to nie byłoby możliwe bez Gdańska,
bez Solidarności. Jak człowiek otwiera oczy, uszy, to słyszy, to widzi, że Europa
wygląda całkiem inaczej, niż to było dwadzieścia sześć lat temu, całkiem inaczej.
Mnie się zdaje, że zburzenie muru w Berlinie zaczęło się w Gdańsku. 

Polska nie musi nikogo przekonywać, że jest w Europie, tak jak ja – mimo wyjaz-
du z Polski jako małe dziecko – jestem Europejczykiem. Bo bycie Europejczykiem
oznacza humanizm, humanistyczne traktowanie wszystkich religii, stworzenie at-
mosfery pokojowej, to są korzenie głębokiej kultury demokratycznej. I Polska dzisiaj,
powiedziałbym, że jest wschodnią granicą systemu demokratycznego. Ale demokra-
cja to jest jak jakaś epidemia i przeniknie granice, przejdzie dalej. I tego wam życzę. 

Janusz Onyszkiewicz:
Dziękuję bardzo. Czas na naszą dyskusję dobiegł końca i przepraszam tych,

którzy już się nie zmieścili na liście mówców. Myślę, że będą inne okazje do wystą-
pień, bo przecież nasza konferencja się nie kończy.

Chciałbym bardzo podziękować przede wszystkim tym, którzy występowali tu-
taj w naszym panelu. Myślę, że dla nas wszystkich była to duża przyjemność inte-
lektualna. Dziękuję bardzo. Przerwa do godziny 12.00.
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SESJA V
Nadzieje i obawy: wizerunek Solidarności w mediach światowych

Przewodniczy: Eugeniusz Smolar, dyrektor programowy konferencji;
Uczestnicy: Neal Ascherson, dziennikarz brytyjski, autor pierwszej książki o strajku
w Stoczni Gdańskiej. Odznaczony Orderem Zasługi RP;

Bernard Guetta, b. korespondent „Le Monde” w Polsce;  
Jim Hoagland, zastępca redaktora naczelnego i główny korespondent „Wa-

shington Post”;
Leopold Unger, wieloletni współpracownik paryskiej „Kultury” i Radia

Wolna Europa, publicysta „Gazety Wyborczej”, dziennikarz „Le Soir”;
Jürgen Wahl, pisarz i dziennikarz przez wiele lat związany z „Rheinischer

Merkur”.

Eugeniusz Smolar:
Na wstępie chciałbym przeprosić uczestników konferencji za umieszczenie

w materiałach konferencyjnych książki, pod którą organizatorzy w żadnym wypad-
ku nie mogą podpisać. Jest to nasz błąd. Książka została nam sprezentowana, ale nikt
jej nie przejrzał i okazało się, że jest to publikacja, w której znalazły się stwierdzenia,
dotyczące osób i instytucji, cieszących się wielkim szacunkiem – wielokrotnie była
o nich mowa, zarówno w wystąpieniach oficjalnych gości polskich, jak i naszych
przyjaciół zagranicznych. Powiem mocno, jest to książka, której elementy w sposób
jednostronny, skandaliczny i agresywny odbiegają od intencji organizatorów.

Natomiast w holu na zewnątrz znajdziecie państwo publikacje, przedstawiają-
ce dokumenty i opinie, poświęcone na przykład Jackowi Kuroniowi, którego nam
tutaj bardzo brakuje. Mamy książkę poety, Adama Zagajewskiego, również specjal-
ne wydanie „Zeszytów Literackich”. Zapraszamy wszystkich do zaopatrywania się
w te książki, które mają charakter solidny i obiektywny.

Wracając do konferencji. Jak dotąd nie zostało wymienionych bardzo wielu ak-
torów wydarzeń, działających zarówno w Polsce, jak i za granicą, którzy wymienie-
ni być powinni ze względu na rolę, jaką odegrali. Na przykład znaczenie światowe-
go ruchu związkowego nie zostało tutaj wystarczająco mocno podkreślone. Na ostat-
niej sesji mówiliśmy dużo o organizacjach praw człowieka, o tych organizacjach po-
zarządowych, które odegrały ogromną rolę, wymieniliśmy amerykańskie US Helsin-
ki Watch, dzisiaj US Human Rights Watch, ale nie wspomniano na przykład o Amne-



sty International czy nie podkreślono zasług pisma „Index on Censorship”1 lub biu-
letynu „Uncensored Poland”, redagowanego w Londynie przez Krzysztofa Pszenic-
kiego. Miałem przyjemność i możliwość ścisłej współpracy z tym cotygodniowym
przeglądem wydarzeń, który zawierał opis sytuacji zarówno z punktu widzenia pod-
ziemia, jak i rządu oraz przedstawiał stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce.
Yoshiho Umeda wczoraj mówił o Chinach i podkreślił zainteresowanie władz chiń-
skich fenomenem Solidarności. Mogę to potwierdzić. Chińczycy prenumerowali
dziesięć egzemplarzy „Uncesored Poland”. Poza tym biuletyn był powszechnie kupo-
wany przez zachodnie ambasady w Warszawie i przez ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych wielu krajów jako ważne, wiarygodne i bezstronne źródło informacji o sy-
tuacji w Polsce. W Londynie ukazywał się również „East European Reporter”, pol-
sko-czechosłowacko-węgierskie pismo – można powiedzieć, że był to prekursor Gru-
py Wyszechradzkiej – w którego redakcji za stronę czechosłowacką odpowiedzialny
był późniejszy minister spraw zagranicznych w demokratycznej Republice Czeskiej,
Jan Kavan, obecny na sali, za materiały z Węgier George Schöpflin, dzisiaj węgier-
ski eurodeputowany, a tekstami polskimi ja się zajmowałem.

Nie mówiliśmy również o roli emigracji politycznej. O paryskiej „Kulturze” i po-
staci Jerzego Giedroycia wspomniał Bogdan Osadczuk, ale chcę przypomnieć, że
był też i polski Londyn, reprezentowany tutaj przez byłego prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej na Obczyźnie, pana Ryszarda Kaczorowskiego, którego witamy bardzo
serdecznie. Polski Londyn – w osobie pana Kaczorowskiego – przekazał insygnia
władzy pierwszemu demokratycznie wybranemu prezydentowi Rzeczpospolitej, Le-
chowi Wałęsie.

Nawiązując do poprzedniej sesji, gdzie była mowa o terroryzmie, pragnę przywo-
łać wielkiego przyjaciela Solidarności, Gilesa Harta, który zginął w zamachu 7 lipca
w Londynie. Giles Hart był jednym z głównych organizatorów i wieloletnim prze-
wodniczącym organizacji Solidarity with Solidarity w Wielkiej Brytanii. 

Wracamy teraz do tematu obecnej sesji. Nieprzypadkowo nadaliśmy jej tytuł
„Nadzieje i obawy: wizerunek Solidarności w mediach światowych”. Sądzę, że
esencję tak postawionego zagadnienia dobrze oddaje dykteryjka, związana z czło-
wiekiem, który jest tutaj na sali, i którego również witamy serdecznie – z Richar-
dem Davy, jednego z czołowych komentatorów londyńskiego „Timesa” w owym
okresie. Gdy Adam Michnik, późną jesienią 1976 r. został wypuszczony z Polski
i w styczniu 1977 r. zawitał do Londynu, zorganizowaliśmy mu wspólną z prof.
Leszkiem Kołakowskim konferencję prasową na temat sytuacji w Polsce po po-
wstaniu KOR-u. Tymczasem dziennikarze powracali ciągle do pytania: czy nie oba-
wiacie się inwazji sowieckiej? Obaj, Leszek Kołakowski i Adam Michnik, zaskocze-
ni tym i zdziwieni odpowiadali, że nikt o tym w Polsce nie myśli, natomiast zaczął
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działać Komitet Obrony Robotników, że ważne jest udzielanie pomocy represjono-
wanym robotnikom po demonstracjach w 1976 r., że trzeba walczyć o wolność sło-
wa itp. W końcu przyparty do muru Michnik powiedział, że gdyby..., gdyby..., gdy-
by...., to oczywiście Polacy pamiętają o Budapeszcie 1956 r. czy Pradze 1968 r. Ri-
chard Davy napisał znakomitą relację z tej konferencji, która ukazała się pod tytu-
łem nadanym przed redaktora wydania: „Polish Dissident Warns of Imminent So-
viet Invasion” (Polski dysydent ostrzega przed nieuchronnym niebezpieczeństwem
inwazji sowieckiej). Ta anegdota – według mnie – jak w pigułce pokazuje proble-
my, z jakimi borykali się dziennikarze zagraniczni, zajmujący się sytuacją w Polsce
w latach osiemdziesiątych. 

Proszę o zabranie głosu Neala Aschersona, autora jednej z pierwszych książek
o Solidarności, który przez wiele lat pracował dla prasy brytyjskiej, między innymi
dla „Observera”, „Scotsmana” i „Independenta”.

Neal Ascherson [tłum. z angielskiego]: 
Swój rozgłos na świecie Solidarność zawdzięcza obecności w Polsce dzienni-

karzy zagranicznych. Wydaje się to oczywiste. Lecz, prawdę mówiąc, to, że tam
w ogóle znaleźli się, było zdumiewające. Kiedy zaczęła się decydująca fala straj-
ków, docierając do Gdańska w sierpniu 1980 r., reżim nie zrobił nic, aby ją utaj-
nić lub powstrzymać reporterów. Wybrzeże nie stało się strefą zamkniętą. Akre-
dytowani w Polsce dziennikarze nie mieli problemów ze swobodnym porusza-
niem się po kraju. A co najbardziej niezwykłe, polskie ambasady za granicą przy-
znawały wizy wzrastającej liczbie dziennikarzy prasowych, radiowych i telewi-
zyjnych, którzy zgłaszali się do biur prasowych i konsulatów w momencie, kiedy
strajk rozwinął się na dobre w Stoczni im. Lenina i w innych zakładach pracy
w Gdańsku. Choć podejrzewam, że było kilka wyjątków.

W tym czasie polscy dyplomaci za granicą pracowali dzień i noc, rozdając miej-
sca w pierwszych rzędach na coś, co mogło – jak wielu myślało – stać się „narodo-
wą tragedią”, jeśli polscy komuniści straciliby kontrolę nad sytuacją i do Polski
wkroczyły wojska Układu Warszawskiego. Dlaczego tak postępowali? Czy ktoś we
władzach PRL liczył na to, że obecność przedstawicieli światowych mediów może
powstrzymać Breżniewa i jego politbiuro od inwazji na Polskę? Tak nam się wtedy
wydawało. Czy nasze domysły były jednak prawdziwe? Czy sowieckich generałów
zniechęciłby widok armii reporterów wielkich amerykańskich stacji telewizyjnych,
tłumnie przybywających do Warszawy i rezerwujących najlepsze miejsca do sfil-
mowania wejścia czołgów do stolicy? Chciałbym to wiedzieć.

Czy dobrze się spisaliśmy? Dziennikarz Patrick Cockburn pisał ostatnio, że
dziennikarze nie są tak dobrzy w odkrywaniu sekretów, jak się dość powszechnie
sądzi, lecz raczej celują w podawaniu i publikowaniu informacji, które inni lu-
dzie chcą ujawnić światu. Są raczej przekaźnikami niż szpiegami. Tak było rów-
nież w Polsce w sierpniu 1980 r. W stoczni naszym zadaniem było zrozumienie
tego, co ludzie starali się nam powiedzieć i następnie przesłać to w świat. Wobec
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ograniczeń w połączeniach telefonicznych z Gdańska i reszty Wybrzeża musieli-
śmy jechać do Warszawy i stamtąd nadawaliśmy nasze reportaże (w Warszawie
– przed epoką cyberprzestrzeni – nikt nie starał się przerywać nam połączeń te-
lefonicznych lub teleksowych, choć osiemnaście miesięcy później pokazano, jak
skutecznie można to zrobić).

W Gdańsku nie było wielu sekretów, wszystko odbywało się otwarcie. Kiedy
wyłączone zostało nagłośnienie w sali, w której prowadzono negocjacje, próbowa-
liśmy czytać z ust, obserwując obrady przez szklane ściany. W zdobywaniu i wyja-
śnianiu wiadomości pomagała nam obsługa prasowa strajku i Międzyzakładowego
Komitetu Strajkowego. Jednak nie wszystkich dziennikarzy traktowano jednako-
wo. Gdy  zagraniczni dziennikarze przecisnęli się przez bramę na teren stoczni,
zdali sobie sprawę z wielkiej niechęci stoczniowców wobec rodzimych dziennika-
rzy, których uznawali – często niesłusznie – za kłamców i agentów tajnych służb.
Natomiast mieli wzruszającą pewność, że my, z zagranicy, opowiemy światu praw-
dę. A przecież wielu z nas korzystało z tłumaczy z Interpressu, agencji rządowej,
znienawidzonej przez strajkujących, co mogło prowadzić do nieporozumień. 

Ta wielka otwartość wszystkich i wszystkiego tworzyła problem wyboru. Bar-
dzo wielu różnych ludzi – starych robotników, studentów, ultralewicowych fanaty-
ków, księży, pisarzy, techników, szpiegów, profesorów – chciało przekazać nam
swój własny punkt widzenia na to, co się działo. I wszystkie opowieści były pełne
dramatu. Tak więc wybranie tego, co naprawdę miało znaczenie, nie było proste. 

Nie było też łatwo wytłumaczyć zachodnim czytelnikom specyfiki toczących się
wydarzeń. „Dzielni polscy robotnicy ryzykują wszystkim dla uzyskania wolności” –
to było wystarczająco proste. Ale trudno było, na przykład, przekazać to, że zasad-
niczym problemem jest powalająca słabość, a nie represyjna siła systemu. Jak oka-
zało się, Solidarność natychmiast uznała za swój obowiązek wobec narodu nie tyl-
ko wynegocjowanie 21 postulatów, lecz również uratowanie reżimu PRL od całko-
witego załamania się w obawie, by Polska nie wydała się być na tyle słabą, żeby wo-
łać o humanitarną – przepraszam! – o braterską socjalistyczną interwencję. Taka
postawa była niezrozumiała dla zachodnich wydawców dzienników radiowych i te-
lewizyjnych. Zbyt skomplikowane i pełne sprzeczności, aby zachodni odbiorcy mo-
gli to zrozumieć. To była częsta trudność przekazywania korespondencji z Polski.

Media narodowe w różnych państwach zachodnich miały problemy z interpre-
tacją innych aspektów Sierpnia. Dziennikarze z Niemiec Zachodnich, na przykład,
martwili się wpływem na stosunki Wschód-Zachód i ich relacji z NRD. Niekiedy –
nawet w „Die Zeit” – sugerowano, że polscy intelektualiści zachowywali się nieod-
powiedzialnie i nierealistycznie. Brytyjskie media również miały zastrzeżenia, mi-
mo ogólnego i prawdziwego entuzjazmu. Gazety prawicowe były zaniepokojone
perspektywą rewolucji, dokonywanej poprzez związek zawodowy – w tamtych cza-
sach związki zawodowe nie miały dobrej opinii wśród brytyjskich konserwatystów.
Religijne aspekty Solidarności – zdjęcia mszy przy bramie stoczni trafiły na wszyst-
kie pierwsze strony i do wszystkich odbiorników telewizyjnych – trochę ich uspo-
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kajały. Jak złośliwie powiedział były konserwatywny premier Harold Macmillan:
„Jak miło widzieć klasę robotniczą na kolanach!”. Z kolei niektórych starych labu-
rzystów narodziny Solidarności nieźle zdenerwowały. PRL może i był dla nich wy-
paczonym socjalizmem, ale nadal był socjalizmem. Widok tysięcy wykwalifikowa-
nych robotników, demonstrujących na tle krzyża w imię wolności, wywoływał u nich
omal atak serca. Elementy takiego spojrzenia na wydarzenia obecne były również
w niektórych gazetach.

Moim zdaniem najlepiej sprawdzili się Francuzi. Tylko francuskie media, szcze-
gólnie gazety oferowały czytelnikom dogłębne i trójwymiarowe spojrzenie na to, co
się działo. Dla francuskich redaktorów i dziennikarzy naturalne było odwołanie się
do historii. Analizowali rok 1980 w porównaniu nie tylko z 1970, lecz także z rokiem
1944, 1863 i 1830. A nawet, co ważniejsze, niektórzy francuscy dziennikarze bardzo
poważnie traktowali ewidentną kluczową cechę Solidarności – że była ona związ-
kiem zawodowym i że stała na czele bardzo wyjątkowego ruchu robotniczego.

Dla nas, pozostałych dziennikarzy, to wszystko było trudne do przedstawienia w in-
teresujący sposób naszym rodzimym redakcjom. Lecz czytając ponownie mój dziennik
osobisty z tamtych nocy i dni sprzed dwudziestu pięciu lat, przypomina mi się, ile cza-
su spędziłem omawiając szczegóły tej wspaniałej utopijnej struktury. Samorządna or-
ganizacja, nieposiadająca praktycznie centralnej władzy, lecz utworzona z tysięcy de-
mokratycznie wybranych komórek związkowych. Czy był to anarchosyndykalistyczny
sen? Miał na pewno – jak zauważyli Francuzi – głębokie korzenie w tradycji tak zwa-
nych „polskich strajków”2. Ale kto teraz pamięta tę szlachetną wizję?

Czy my, w tym co pisaliśmy, przewidywaliśmy prawdziwe konsekwencje po-
wstania Solidarności? Tak i nie. Uważam, że większość zachodnich dziennikarzy
zdawała sobie sprawę, że polski komunizm popadł w stan śmierci klinicznej w wy-
niku rozwoju wypadków w Gdańsku i że ciąży na społeczeństwie niczym wielki
trup. Ja na pewno nie uświadamiałem sobie w pełni tego, że sowiecki system im-
perialny w Europie dostał śmiertelny cios niczym statek, w którym, jak w Titanicu,
została zrobiona wyrwa głęboko poniżej linii wodnej i zaraz zacznie tonąć. 

Pozwólcie, że zmienię metaforę. W tamtej sali stoczniowej począł kruszyć się be-
ton muru berlińskiego, klucze na placu Wacława w Pradze zaczęły brzęczeć, męż-
czyźni i kobiety podali sobie dłonie w wielkim łańcuchu od Wilna do Tallina, nie-
oznaczony grób zaczął się otwierać na cmentarzu w Budapeszcie, pewien człowiek
wdrapywał się na czołg przed parlamentem w Moskwie. Oglądaliśmy koniec „krót-
kiego wieku dwudziestego”. Lecz nikt w tamtej sali BHP tego nie wiedział. My,
dziennikarze, zdawaliśmy sobie sprawę, że wokół nas mają miejsce wydarzenia o du-
żym znaczeniu historycznym. Lecz nie rozumieliśmy jeszcze wtedy, jak dużym.

Eugeniusz Smolar:
Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu Bernarda Guetta, który praco-

wał dla „Le Monde” i pracuje dla „L’Express” oraz dla Radia Francuskiego, i któ-
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ry relacjonował wydarzenia ze Stoczni Gdańskiej. Mam nadzieję, że będzie w sta-
nie nam przekazać trochę z dylematów polityki francuskiej. Ponieważ nie możemy
zapomnieć stanowiska Francji po wprowadzeniu stanu wojennego i dążenia esta-
blishmentu francuskiego do jak najszybszego zapomnienia o tym, co wydarzyło się
w Polsce. W związku z tym prosiłbym nie tylko o odwołanie się do własnych emo-
cji i pamięci, bo uznajemy, że macie je głęboko w sobie osadzone, ale do tej anali-
zy dziennikarsko-politycznej, która na użytek tej sesji jest najcenniejsza. 

Bernard Guetta [tłum. z francuskiego]:
Odniosę się do twojego pytania w ostatnim punkcie, ale wpierw chciałbym po-

wiedzieć kilka słów na temat bardzo wyjątkowej i – myślę – niezmiernie ważnej re-
lacji, jaka powstała pomiędzy wieloma dziennikarzami, spośród których niektórzy
są tu dziś, na przykład widzę Jasia Gawrońskiego3 w drugim rzędzie, ale również
o bardzo wyjątkowych stosunkach, jakie wytworzyły się pomiędzy, w szczególno-
ści, polską inteligencją a trzydziestoma bądź czterdziestoma międzynarodowymi
dziennikarzami.

Często mówi się, że my dziennikarze oddaliśmy ogromna przysługę Polsce i Soli-
darności. Nie będziemy nazbyt skromni – byłoby to objawem hipokryzji – oczywiście,
że oddaliśmy przysługę. Lecz co wy w zamian zrobiliście dla nas? Dzięki wam znaleź-
liśmy się na pierwszych stronach naszych gazet, ale nie to było najważniejsze – na-
uczyliście nas bardzo wiele, bardzo wiele. Nauczyliście nas, w każdym bądź razie na-
uczyliście mnie, ogromnie dużo, no i nie robiliście tego całkowicie bezinteresownie –
byliśmy waszymi przedstawicielami w prasie międzynarodowej. Oczywiście z całego
serca chcieliśmy nimi być, bowiem staliśmy się bojownikami w waszej sprawie.

Drugi punkt – wczoraj mówiliśmy wiele o Helsinkach, o atmosferze międzyna-
rodowej, o relacjach pomiędzy zachodnimi demokracjami, o Stanach Zjednoczo-
nych i europejskich mocarstwach, o świecie komunistycznym, no i oczywiście o Związ-
ku Radzieckim, lecz również o tym, co wtedy nazywano demokracjami ludowymi.
Mówiąc o nich, cytując tego czy innego polityka, można mieć dreszcze. Jakąż po-
korę widzieliśmy wtedy wobec świata komunistycznego, jakąż chęć przypodobania
się Związkowi Radzieckiemu!

Jeśli zastanowimy się nad tym, dlaczego tak wielu dziennikarzy zafascynowa-
nych było Polską, to okaże się, że dzięki bogactwu waszej inteligencji. Czym było owe
bogactwo? Powiedziałbym, że były to – przynajmniej dla mnie – dwie rzeczy. Fakt,
że polska inteligencja tamtych czasów była tyglem tego, co najlepsze z trzech wiel-
kich uniwersalizmów – uniwersalizmu katolickiego, uniwersalizmu komunistyczne-
go, choć to może być szokiem dla niektórych, i oczywiście uniwersalizmu żydowskie-
go. To wszystko miało w Polsce swoje miejsce. Istniało również doświadczenie kolej-
nych walk, oczywiście oporu wojennego, oczywiście doświadczenia roku 1956 i ko-
lejne batalie. Lecz wszystkie te zmagania składały się z częściowych tylko triumfów,
po których następowały represje. A mimo to za każdym razem były to zwycięstwa,
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kroki naprzód. My, dziennikarze, mieliśmy więc do czynienia z ludźmi niesamowicie
oddanym osiągnięciu swoich celów, ludźmi mądrymi i doświadczonymi.

Kiedy zacząłem zajmować się polską sytuacją polityczną w połowie lat siedem-
dziesiątych, szczególnie w 1976 i 1977 roku, były to początki KOR-u, początki Uni-
wersytetu Latającego, czas opracowań DiP-u, według mnie zbyt szeroko rozpo-
wszechnianych. A mnie, zdumionemu taką aktywnością, znajomi, należący do in-
teligencji, powtarzali: „wiesz, Latający Uniwersytet to tylko ponowne wcielenie
w dwudziestym wieku dziewiętnastowiecznych form oporu”. Wtedy traktowaliśmy
to jako sposób obrony kultury i przejaw solidarności wśród Polaków.

Powracając do naszego tematu, pozwólcie, że opowiem wam anegdotę. Kiedy
rozpoczęły się strajki lipcowe w Lublinie, natychmiast wystąpiłem o wizę, aby po-
jechać do Polski, bowiem mój znajomy, Aleksander Smolar, ponaglał: szybko jedź
do Warszawy! Oczywiście złożyłem wniosek o wizę. I czekałem, czekałem. Dzwo-
niłem co chwila, ale tylko słyszałem, jak attache prasowy z ambasady mówił, ze
wspaniałym akcentem i nieopisaną obłudą: „wie pan, panie Guetta, to bardzo
skomplikowane, ta biurokracja u nas, cha, cha, cha, wie pan, jak to jest, początek
wakacji...”. Oczywiście wiza była gotowa po zakończeniu pierwszej fali strajków...
A ja ją przyjąłem i jeszcze poprosiłem, by była na miesiąc. Dlaczego po prostu nie
odmówili mi prawa do wjazdu? Ponieważ istniały Porozumienia Helsińskie i po-
nieważ najzwyczajniej w świecie nie mieli prawa odmówić mi tej wizy. 

Przyznano mi ją i to pozwoliło mi być w Stoczni Gdańskiej już podczas pierw-
szego dnia strajków i pozostania tam aż do podpisania porozumień. Dotarłem do
stoczni w pierwszą noc strajków, kiedy MKS pracował nad 21 postulatami. I widzę
Andrzeja Gwiazdę, którego nie znałem z imienia i nazwiska, na tle popiersia Leni-
na. Na scenie był Lenin i Gwiazda, ja stałem obok i obserwowałem. Gwiazda za-
czął cytować międzynarodowe konwencje podpisane przez Polskę, dotyczące praw
związkowych i praw pracowniczych. I tu podkreślam pierwszorzędne znaczenie
prawa międzynarodowego, negocjacji, wszystkich tych porozumień.

Jest też trzeci wymiar, powracając do pytania zadanego przez Neila przed
chwilą. Władze polskie mogły mi powiedzieć – są porozumienia międzynarodowe
czy ich nie ma, nas to nie obchodzi, nie otrzymasz wizy. To prawda. Ale kto był
I sekretarzem komunistycznej partii Polski w tamtym czasie? Pan Gierek. Pan Gie-
rek był wykształcony we Francji. Pan Gierek był francuskojęzyczny. Pan Gierek
czytał „Le Monde”, a „Le Monde” było Biblią pana Gierka. Dobrym znajomym i do-
starczycielem pieniędzy dla pana Gierka był pan Giscard d’Estaing, ówczesny pre-
zydent Francji. Pan Gierek nie był w sytuacji, w której mógł mnie, 28-letniemu
dzieciakowi, odmówić wizy. Ponieważ reprezentowałem Francję, jego bank, jego
gazetę. I ta właśnie sytuacja powodowała, że korespondent „Le Monde” w Warsza-
wie był kimś bardzo lubianym przez opozycję, lecz również kimś, posiadającym
ogromną możliwość ośmieszenia władzy.

Tu powracam do punktu, podniesionego przez Neila. Muszę powiedzieć, że
nie miałem żadnego problemu z władzami polskimi do czasu stanu wojennego.
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Nie miałem też najmniejszych kłopotów, a nawet wręcz przeciwnie, z kimkolwiek
we Francji, kiedy komentowałem tamte wydarzenia. Ponieważ był to rok 1980.
Tak jak wcześniejsza dekada była ważna dla Polski, tak samo była znacząca dla
Francji. Dwa wydarzenia miały miejsce we Francji. Po pierwsze, ludzie, którzy
wywodzili się z maja 1968 roku, moje pokolenie, uważało za niepodważalną praw-
dę to, że system sowiecki, komunizm był czymś obrzydliwym. Nie było co do tego
żadnych sporów. Moje pokolenie, protestując i demonstrując w maju 68 roku na
ulicach Paryża, krzyczało – Paryż, Berlin, Warszawa, Tokio. Dlaczego Warszawa?
Ponieważ utożsamialiśmy się całkowicie z buntującymi się studentami w Polsce.
Była to dla nas ta sama walka. My byliśmy pokoleniem, które nakreśliło po raz ko-
lejny powojenny podział geopolityczny i ideologiczny. Oczywiście, byliśmy nieco
zagubieni intelektualnie, politycznie, niemniej przekreśliliśmy zastane podziały.
Nasze pokolenie w latach siedemdziesiątych wydało nowych filozofów we Francji.
Lewica niekomunistyczna w tym czasie podjęła pełną ofensywę przeciw komuni-
stom francuskim, którzy znaleźli się w całkowitym odwrocie z punktu widzenia
ideologicznego. Partia socjalistyczna odradzała się. Zjawiskiem interesującym był
związek między młodymi o proweniencji komunistycznej z ludźmi, wywodzącymi
się z Katolickiej Akcji Robotniczej, z Chrześcijańskiej Młodzieży Studenckiej, któ-
rzy w owym czasie byli sercem po lewej stronie sceny politycznej. Te organizacje
połączyły siły z dużą częścią lewicy w fundamentalnie antykomunistyczny ruch,
który miał na celu skręcenie karku Francuskiej Partii Komunistycznej. Nie muszę
powtarzać, że w tych warunkach Solidarność – wbrew temu, co wielu spośród
was mogło myśleć – wraz z mszami przed stocznią, nie tylko nie szokowała Fran-
cuzów, lecz wręcz przeciwnie, przemawiała do nich. Jaka bowiem było francuskie
spojrzenie na te wydarzenia? Okazało się, że katolicy, robotnicy, intelektualiści
byli albo – w terminologii zachodnioeuropejskiej, oczywiście przesadzam tu, nie-
mniej – chrześcijańskimi demokratami, albo socjaldemokratami. I taka właśnie
była rosnąca w owym czasie we Francji tendencja, której my i czytelnicy „Le Mon-
de” czuliśmy się  pełnomocnymi przedstawicielami. Pragnęliście tych samych rze-
czy, co my; my pragnęliśmy tych samych rzeczy, co wy. Z tą bardzo drobną róż-
nicą, że my żyliśmy w demokracji, a wy żyliście w komunizmie.

Problemy dla mnie jako dziennikarza zaczęły się w dziwny sposób pojawiać
wraz z ogłoszeniem stanu wojennego. Ponieważ stan wojenny był traktowany jako
dowód na to, że nie ma odwrotu od komunizmu, że komunizm był „imperium zła”.
Tak więc stan wojenny widziany był w najlepszym wypadku jako czechosłowacka
„normalizacja”, a w najgorszym jako krwawe stłumienie powstania w Budapeszcie,
w dodatku czarne okulary Jaruzelskiego  bardzo przypominały czarne okulary Pino-
cheta i przez analogię nasuwały na myśl możliwość stadionów pełnych zatrzyma-
nych, tortury, zabójstwa itd. Kiedy zacząłem pisać swoje korespondencje, stwierdzi-
łem z ulgą, że nie ma krwi płynącej ulicami Warszawy. W drugim tekście, napisa-
nym tuż po wprowadzeniu stanu wojennego, stwierdziłem, nie mamy do czynienia
z „normalizacją” ani z sytuacją węgierską. Natomiast, że jest to pierwsza porażka
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komunizmu w historii. Dlaczego? Ponieważ Związek Radziecki nie ośmielił się in-
terweniować i prawdopodobnie miał powód, by nie wkroczyć. A po drugie, reżim
komunistyczny zmuszony był wykorzystać niezwykle wulgarne, banalne narzędzie,
jakim była prosta dyktatura wojskowa. Nie mógł powrócić do totalitaryzmu, było to
absolutnie niemożliwe. Wytłumaczenie tego wszystkiego we Francji w 1982 roku
było bardziej skomplikowane niż uczestniczenie w niezwykłym, wszechobecnym en-
tuzjazmie dla Solidarności we Francji i Włoszech, drugim kraju bezgranicznie sym-
patyzującym z tym, co działo się w Polsce. Lecz i tak było to o wiele mniej skompli-
kowane niż to, co musiałem tłumaczyć, komentując wydarzenia z Moskwy podczas
pierestrojki w Związku Radzieckim. I, prawdę mówiąc, do dzisiaj nie zrozumiane.

Eugeniusz Smolar:
Dziękuję. Chciałbym teraz zaprosić przyjaciela z Niemiec, Jürgena Wahla, który

przez wiele lat krążył pomiędzy życiem polityka a obowiązkami dziennikarza. Praco-
wał dla „Rheinischer Merkur” i przez pewien czas był ich głównym korespondentem.

Jürgen Wahl [tłum. z niemieckiego]: 
Przedstawię opis mediów niemieckich i austriackich, informujących w 1980 r.

i później o Solidarności lub komentujących jej rozwój. 
Większość gazet, no i przede wszystkim telewizja, po wybuchu strajków latem

1980 r. stanęły przed problemem, który dotyczył całego Zachodu, a mianowicie,
jak informować o Polsce, o której tak mało wiadomo. Dotychczas wiadomości z Pol-
ski formułowane były zgodnie z zasadami zimnej wojny – podkreślały przeważnie
problemy gospodarcze i przedstawiały opozycję antykomunistyczną jako mało zna-
czące wypowiedzi niewielkich grup. Tak było z Kartą 77 w Pradze, tak było rów-
nież z KOR-em w Polsce.

Znakomita liczba niemieckich polityków i dziennikarzy, uznawanych za wpły-
wowych, przypisywała wydarzeniom w Polsce o wiele mniejsze znaczenie niż sytu-
acji panującej w NRD. Rządzący w Bonn od 1969 r. socjaldemokraci coraz bar-
dziej godzili się z trwałym istnieniem dwóch państw niemieckich i stawiali na to,
że systemy komunistyczne zreformują się pod wpływem polityki odwilży. Dlatego
kierownictwo SPD, z niewielkimi wyjątkami, spoglądało sceptycznie na powstanie
Solidarności również po podpisaniu Porozumień Sierpniowych, obawiając się de-
stabilizacji sytuacji w Europie przez nierozsądnych Polaków. Ponadto socjaldemo-
kratyczny rząd był zdania (któremu liberalni partnerzy koalicyjni praktycznie nie
zaprzeczali), że stosunki między Bonn a Berlinem nie poprawiają się, a „powsta-
nie” Polaków może je jedynie pogorszyć.

Dziennikarze niemieccy, którzy w 70 procentach – jak pokazują badania – de-
klarują sympatie lewicowe, byli rozdarci. Z jednej strony szeroko informowali
o Solidarności, z drugiej – już w 1981 r. coraz liczniej ostrzegali przed „brakiem
umiaru” Polaków (np. w „Süddeutsche Zeitung”, „Die Zeit”, „Frankfurter Rund-
schau” czy w komentarzach na antenie ARD). Wspieranie Polaków, słownie czy
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materialnie, przez opozycję niemiecką uznawane było przez koła rządowe za „pod-
trzymywanie zimnej wojny”, które wielokrotnie próbowały naciskać na Stany Zjed-
noczone, by wycofał z Niemiec siedzibę Radia Wolna Europa. Wszystko to spowo-
dowało, że renomowane gazety oraz stacje telewizje (ARD i ZDF) na długo przed
rokiem 1980, a praktycznie już od lat 1956-1958 wysyłały do Warszawy przede
wszystkim korespondentów sympatyzujących z polityką niemieckiej lewicy, a co za
tym idzie wierzących w reformowalność komunizmu. Wielkim wyjątkiem była
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Przekazywanie informacji o Solidarności związane było również z problemami
natury obiektywnej. Po pierwsze, wiedza Niemców o historii Polski, problemach
polsko-niemieckich oraz rozwoju wewnętrznym Polski spadła po 1945 r. praktycz-
nie do zera; po drugie, Niemcom było trudniej wjechać do Polski niż na przykład
pojechać na Węgry; po trzecie, miliony wypędzonych w Niemczech i Austrii po-
strzegały wschodnich sąsiadów, Polskę czy Czechosłowację, wciąż jeszcze przez
pryzmat wydarzeń 1945 r.

Również to, że Solidarność od początku nie była de facto związkiem zawodo-
wym i określała się tak tylko ze względów taktycznych, stanowił problem. Solidar-
ność była w roku 1980 prawdziwym ruchem powszechnym, a więc różnorodnym –
ani wyraźnie lewicowym, ani prawicowym, przede wszystkim wolnościowym i czę-
ściowo posłusznym Kościołowi, aczkolwiek w o wiele mniejszym stopniu, niż za-
kładał Zachód. A przy tym, nie dostrzegając roli Kościoła katolickiego w Polsce,
wysyłano do Polski zdeklarowanych ateistów, których w 1980 r. formy wyrazu wal-
ki Solidarności po prostu przerastały. Niektórzy posuwali się w swych materiałach
do manipulacji. I tak na przykład ARD praktycznie nigdy nie eksponowała dorad-
ców takich, jak Tadeusz Mazowiecki czy Bronisław Geremek, koncentrując się ra-
czej na przywódcach strajków, marzących o lepszym socjalizmie. Było to dla mnie
jak najbardziej zrozumiałe. Jeżeli ktoś był przekonany, że Kościół polski jest reak-
cyjny, a prymas sprzeciwia się demokracji, to próbował lekceważyć fakt, że bez
wsparcia Kościoła Solidarność nigdy nie odniosłaby sukcesu.

Jak wcześniej wspominałem, odbiorcy mediów niemieckich już przed rokiem
1980 byli źle przygotowani. Był jednak jeden wyjątek: szeroka i prawie zawsze po-
prawna dokumentacja polskiej opozycji od 1956 r., a zwłaszcza po roku 1972 w ty-
godniku „Der Spiegel”. Jego doniesienia były niezrównane. W innych gazetach nie-
mieckich i austriackich przedstawiciele reżimu socjalistycznego po okresie gomuł-
kowskim byli przedstawiani jako półdemokraci, zwłaszcza premier Mieczysław
Rakowski. Oczywiście w Polsce panowały warunki o wiele bardziej liberalne niż w
NRD, jednak do prawdziwej demokracji PZPR i jej pomocnikom było bardzo dale-
ko. Media niemieckojęzyczne zacierały granice między faktami i fantazjami na te-
mat Polski i raczej nie analizowały chłodno sytuacji.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. karta się odwróciła, ale
zaledwie na kilka tygodni. Początkowo podniesiono wielki krzyk przeciwko Jaruzel-
skiemu, Moskwie, a nawet Honeckerowi. Rzadko jednak można było natknąć się na
słowy krytyki pod adresem Helmuta Schmidta, który stwierdził, że w Polsce „mu-
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siało do tego dojść”. Natomiast wspierano i promowano w mediach niemieckich
i austriackich udzielanie pomocy materialnej dla Polski przez miliony obywateli.

Jednak już od 1983 r. znowu rozległy się głosy krytyczne, narzekanie na Soli-
darność, poszczególnych opozycjonistów przy wyrażaniu zrozumienia dla polityki
tak zwanych reformatorów. Gdy moi przyjaciele, tacy jak Władysław Bartoszewski
i Andrzej Szczypiorski, przestrzegali przed zachwytami nad nimi, znowu byli przez
lewicę z Bonn oskarżani o zakłócanie polityki wschodniej, ponieważ – jak powie-
dział Egon Bahr, w tym czasie sekretarz generalny SPD – Moskwa jest dla niego
i Niemiec o wiele ważniejsza niż Warszawa. Polsce pozostała wierna niewielka
grupa socjaldemokratów, na której czele stał Hans Koschnick, działacz organiza-
cji związkowej DGB Christoffersen, i kilku dyplomatów. 

Dziś w zjednoczonych Niemczech występują podobne problemy jak w roku
1980. Znowu nie wierzy się, że Polacy wystarczająco dorośli do demokracji. Tym
razem winy nie ponosi lewica w niemieckich mediach, ale rosnąca liczba osób nie-
kompetentnych, zbyt leniwych, by zapoznać się z faktami. Otwierają oni drogę do
powtórki z historycznych, bardzo starych uprzedzeń z czasów Bismarcka, a także
nowych, tych spod znaku przyjaźni Władimira Putina i Gerharda Schrödera.

Eugeniusz Smolar:
Bardzo dziękuję, Herr Wahl, za niesłychanie interesujące wystąpienie. Teraz

zabierze głos Jim Hoagland, który nie tylko, że był w Polsce i informował o tych
wydarzeniach, ale od wielu lat w „Washington Post” zajmuje niesłychanie odpo-
wiedzialne stanowisko szefa działu zagranicznego. 

W związku z ograniczeniem czasowym, musimy skończyć o godzinie wpół do
drugiej, a jest szereg osób z sali, które chciałyby się wypowiedzieć, prosiłbym o syn-
tetyczne przedstawienie dylematów człowieka, który w ramach redakcji musiał re-
agować na płynące z Polski czy z Europy Środkowej i Wschodniej doniesienia.  

Jim Hoagland [tłum. z angielskiego]:
Jak tylko wrócę do Waszyngtonu, to zarekomenduję organizatorów, którzy

opracowali program tej konferencji, by korzystać w przyszłości z ich umiejętności
takiego ustawienia obrad, by lunch wyznaczał godzinę zakończenia. I zdaję sobie
sprawę, że moje wystąpienie dzieli zebranych od posiłku, dlatego postaram się mó-
wić krótko [Unger: ale ja mówię po panu!]. Trudno, to pański problem.

Jest na miejscu wygłaszanie tutaj hołdów pod adresem Solidarności, ale to wi-
zerunek jej jest obecnym tematem. Wydarzenia, wywołane powstaniem Solidarno-
ści, często są określane jako początek końca sowieckiego imperium, a potem
Związku Radzieckiego. Według mnie są one o wiele ważniejsze. Sowieckie impe-
rium w praktyce przestało funkcjonować w między sierpniem 1980 r. a sierpniem
1981 r. z powodów, o których zaraz powiem. 

Najbardziej cenną cechą obchodów jednego z najdonioślejszych ruchów spo-
łecznych XX wieku jest przypomnienie wzlotów i upadków, nagłych zwrotów wy-
darzeń, skupienie się na kwestii, jak wielkie zdarzenia ze swoimi triumfami i po-
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tknięciami dla tych, którzy je przeżywali, wydają się być zbiorami nieprzemijają-
cych spraw. Jest to ważny dzisiaj problem dla Amerykanów, jako że żyjemy w bar-
dzo, bardzo trudnych czasach i szczególnie istotny dla tych z nas, którzy stale, bez
przerwy tworzą – jak mówimy w „Washington Post” – codzienny cud. Jest to cu-
dem, że za każdym razem udaje nam się wydać dziennik w ciągu 24 godzin.

Ale nie tylko wizerunek Solidarności dziennikarze i wydawcy powinni dyskuto-
wać dzisiaj. Chodzi również o treść, znaczenie zawarte w Solidarności. Dla Soli-
darności i masowych ruchów protestu i zaangażowania, jakie wywołała Solidar-
ność, i które odcisnęły się wyraziście, szczególnie w 1980 r., w podświadomości na
skalę międzynarodową. Zbiorowe poczucie, że wydarzenia czy trend przez nie na-
rzucony, formowały myślenie kobiet i mężczyzn wszędzie tam, gdzie dotarła wia-
domość o Solidarności.

Saga Solidarności jest pożytecznym przypomnieniem, że zbiorowa świado-
mość nie jest sprawą stałą, ale podlega zmianom wraz z rozwojem wydarzeń. Ta
zbiorowa świadomość niekoniecznie oparta jest na prawdziwych danych w okre-
ślonym czasie, ale jest w stanie wydawać zdroworozsądkowe oceny bardziej niż
jakiekolwiek pojedyncze wydarzenie w ciągu długiego czasu, co Francuzi nazy-
wają la durée. Przyjrzyjmy się kilku przykładom, szczególnie z perspektywy czło-
wieka, siedzącego w Waszyngtonie przez większość czasu w ciągu pierwszych lat
walki Solidarności.

Dokładnie dwadzieścia pięć lat temu gazeta „Washington Post” pewnego ran-
ka powitała czytelników tytułem na pierwszej stronie, anonsującym doniesienie od
korespondenta, akredytowanego przy State Department, wspaniałego dziennika-
rza, Murraya Martyra: „Ocalenie Polski bez wywoływania wojny nuklearnej”. Czło-
nek redakcji, zajmujący się wymyślaniem tytułów, oraz wydawca numeru, nawia-
sem mówiąc, to nie byłem ja, najwyraźniej myśleli, że mamy możliwość ocalenia
Polski i obawialiśmy się jedynie  spowodowania wojny jądrowej przez Polaków. Ty-
dzień później na tej samej stronie tytuł donosił: „Polacy podpisują porozumienie
strajkowe, sowieci ostro atakują polskie siły antysocjalistyczne”. Jak widzicie,
pierwszą reakcją ludzi, zajmujących się napływającymi informacjami do Waszyng-
tonu, było dbanie o nasze interesy. To może nie być zaskoczeniem, że obawialiśmy
zintensyfikowania zimnej wojną i nie myśleliśmy o was. Taki stan trwał przez jakiś
czas, ale stopniowo artykuły zaczęły dotyczyć się coraz bardziej Polaków, powagi
ruchu, szczególnie odpowiedzialnych działań Solidarności i słabości rządu. Już we
wrześniu 1980 r. nasz tytuł brzmiał: „Strajkujący górnicy podpisali porozumienie
w południowej Polsce”. Trzy dni później: „Polski kardynał i przywódca strajkowy
spotykają się, demonstrując jedność”, a cztery dni potem: „Stare związki zawodo-
we obiecują radykalne zmiany, podczas gdy członkostwo nowych gwałtownie ro-
śnie”. Przejrzałem na komputerze setki tytułów artykułów, które ukazały się w na-
szej gazecie w czasie długich zmagań Solidarności i wygląda na to, że względnie
szybko opanowaliśmy wiedzę na wasz temat, gdy wy przejmowaliście kontrolę nad
waszymi fabrykami, ulicami, waszym krajem i nad własnym losem.
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Byłem w tym czasie szefem redakcji zagranicznej, małego, ale utalentowanego
zespołu „Washington Post” i Solidarność spowodowała, że w ciągu następnych pię-
ciu lat  podwoiłem liczbę dziennikarzy w moim dziale. Mieliśmy specjalnego kore-
spondenta w Belgradzie, Michaela Dawesa, który przyjechał do Polski. Tak wspa-
niale pisywał swoje doniesienia o tym, co dzieje się w Polsce, że mogłem wywalczyć,
by został naszym pierwszym stałym korespondentem w Polsce. W czasie zimy 1980
i 1981 r. tytuły mówiły o kompromisach osiągniętych, o niebezpieczeństwach czy-
hających za rogiem, stałym wywieraniu nacisków na siebie przez obie strony i sile
leżącej na ulicy. Komentarze podkreślały, że największe wrażenie robiła słabość
rządu, a postawa Solidarności nie mogła być źródłem takiego kryzysu, który by wy-
wołał to, czego najbardziej obawiał się Waszyngton, czyli sowieckiej interwencji.

Jednak sytuacja w Polsce stała się rzeczywistością dla mnie dopiero w czerw-
cu 1981 r. Mogę to powiedzieć z cala odpowiedzialnością, bo wtedy przyjechałem
do Polski. Jedną z naszych zasad pracy – każdy korespondent zagraniczny to po-
twierdzi – jest przekonanie, że nic nie zaczyna się, dopóki nie wysiądzie się z samo-
lotu. To, co zdarzyło przed przyjazdem, jest nieważne, historią nieomal zapomnia-
ną. Dopiero, kiedy patrzy się na wydarzenia własnymi oczyma, rzeczywistość staje
się godna opisania. Wkroczyłem w waszą rzeczywistość i odtąd nigdy już nie pa-
trzyłem na świat tymi samymi oczyma jako szef działu,  ponieważ oglądałem na
własne oczy waszą walkę.

Wyszliście na ulice z etosem Polski. Od tego czasu każde inne masowe wystą-
pienia czy to ruch People Power na Filipinach, czy wielką demonstrację na placu
Tiananmen w Chinach, zakończoną użyciem siły przez komunistyczne władze, oce-
niałem z perspektywy Solidarności. Staliście się standardem, wyznacznikiem,
punktem odniesienia. 

Co uderzyło mnie natychmiast, gdy tu przyjechałem, to to – jak pisałem w swo-
ich  korespondencjach – że strach, który cementował sowieckie rządy, przejawia-
ła teraz władza. W Gdańsku, na przykład, partia komunistyczna i milicja obawia-
ły się społeczeństwa, a nie na odwrót. Przypominało mi to moje dorastanie na po-
łudniu Stanów Zjednoczonych, gdzie panowała segregacja rasowa i jako dziecko
oglądałem rewolucję w obronie praw człowieka, kiedy ludzie pozbywali się stra-
chu i w konsekwencji zdolni byli do walki o swe prawa.

Polskie kobiety i mężczyźni – pisałem – z wielkim entuzjazmem uczą się tego, co
działo się w ich kraju podczas trzydziestu pięciu lat komunistycznych rządów. To by-
ło zadziwiając doświadczenie i zacząłem rozumieć, że w historii Polski chodzi o coś
więcej niż o zimną wojnę, o coś więcej niż o walkę ideologiczną. To było ludzkie do-
świadczenie, które ukształtowało nieziszczalny wizerunek Solidarności. Mogę powie-
dzieć, że wtedy stało się dla jasne – i pisałem – że żołnierze sowieccy, którzy by wkro-
czyli, aby powstrzymać rewolucję, spóźniliby się, gdyż rewolucja już się dokonała,
przynajmniej na poziomie świadomości społecznej. Do czerwca 1981 r. już wyzwoli-
liście się w bardzo widoczny sposób, chociaż potrzeba było następnych ośmiu lat, by
Amerykanie, Rosjanie, a nawet wy sami, zdali sobie w pełni z tego sprawę. 
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Zakończę, wspominając pewien prosty fakt, o którym nie pisaliśmy wiele, ale
który wywarł na mnie duże wrażenie, gdy siedziałem w Waszyngtonie, a później
przyjechałem do Polski. Chodzi mi to, jak kryzys gospodarczy, jak pewne siły go-
spodarcze i społeczne ukształtowały Solidarność. Moje rozumienie tego, co zdarzy-
ło się w Polsce, na wiele lat zrobiło mnie bardzo sceptycznym, jeśli chodzi o moż-
liwości zreformowania komunizmu w Związku Radzieckim. Pozwólcie mi przyto-
czyć słowa, którymi kończyłem swoją korespondencję dwadzieścia cztery lata te-
mu, ponieważ ciągle uczymy się na naszych doświadczeniach. Napisałem wtedy, że
w sytuacja w Polsce doskonale pokazuje, jak praca stała się ćwiczeniem pozbawio-
nym sensu. Ludzie pracują ciężko, ale nie ma to jakiegokolwiek znaczenia, gdyż
produkt przez nich wytworzony albo nie ma zastosowania, albo nie może być
sprzedany po wyższej cenie niż koszt produkcji. Kiedy praca staje się bezsensow-
na, jedynym sensownym wyjściem jest strajk.

Znajdujemy się obecnie w erze globalizacji, prawdziwie katastrofalnych zmian
w światowej gospodarce i mnie ta sytuacja przypomina trochę to, co wydarzyło się
w Polsce. A ponieważ sytuacja polska tamtych lat ciągle stanowi dobrą lekcję, z któ-
rej wszyscy korzystamy, mam nieśmiałą, choć żartobliwą, propozycję – warto roz-
ważyć celowość otworzenia biur Solidarności w wielu krajach na świecie. 

Eugeniusz Smolar:
Dziękuję. Propozycja ta wiąże się z tematem następnej sesji, czyli z pytaniami:

jaka Solidarność? Która Solidarność? Z jakiego okresu? I tak dalej.
Teraz oddaję głos Leopoldowi Ungerowi, kiedyś dziennikarzowi „Życia Warsza-

wy”, wieloletniemu komentatorowi „International Herald Tribune”, dzisiaj w „Le
Soir”. Proszę.

Leopold Unger:
Musze się przyznać na wstępie, że chociaż zawsze byłem optymista, to w 1980 r.

nie wierzyłem w to, iż kiedyś na żywo (dosłownie i w przenośni) będę mówił na ob-
chodach 25-lecia Solidarności w dodatku w sali wypełnionej tak dostojnymi gośćmi.

Moja sytuacja była inna niż pozostałych „weteranów frontu informacyjnego”.
Po pierwsze, ja nie mogłem pojechać nie tylko do Gdańska, ale nawet do Pcimia,
po drugie ta specyficzna sytuacja wpływała na percepcję moich komentarzy. Dla
wielu byłem uchodźcą ze Wschodu, podżegaczem wojennym, emigrantem, który
pisząc załatwia swoje porachunki z Polską i z komunizmem. Tym bardziej że na
Zachodzie wokół wszystkich, którzy ostro krytykowali system sowiecki i Związek
Radziecki gazety komunistyczne lub tak zwani agenci wpływu rozsiewali atmosfe-
rę nieufności. 

Tak więc moja sytuacja jako komentatora spraw polskich była bardzo trudna.
Ratowały mnie znajomość języka polskiego, łatwość kontaktów z wybitnymi osobi-
stościami z Polski oraz krótki co prawda, ale istotny okres wyłączności na wywia-
dy z Wałęsą, ściąganie do gazety Michnika i innych, współpraca z paryską „Kultu-
rą” i przede wszystkim z RWE.
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Problemem było przekonanie opinii publicznej, że Związek Radziecki jak każde
państwo imperialne jest skazany na uwiąd, rozkład, gdyż kraje satelickie dążą do roz-
szerzania swojej wewnętrznej niezależności od metropolii i że kolejne bunty i zrywy
nie są odizolowanymi epizodami, ale ogniwami tego samego łańcucha. Jak przeko-
nać, że pojałtański podział Europy jest nietrwały? No i jak pokazać, że wschodnia
część kontynentu też jest Europą, jeżeli znane było powiedzenie Adenauera, który
wracając z Moskwy po załatwieniu uwolnienia tych jeńców niemieckich, którzy jesz-
cze żyli, przelatując na Łabą westchnął z ulgą: „Nareszcie opuściliśmy Azję”. Jak wi-
dać nie było zgody co do podstawowych faktów. Jak jednak mogła być zgoda, jeśli
dla Belgów druga wojna światowa zaczęła się nie pierwszego, nie trzeciego września
1939 r., ale w czerwcu 1940 r. wraz najazdem III Rzeszy na Belgię, a skończyła się
nie w maju 1945 r., ale rok wcześniej, gdy wyzwolona została Bruksela.

Natomiast nie trzeba było wiele się natrudzić, by wzbudzić strach wobec tego,
co działo się w Polsce. Przeciętny mieszczuch, a taki był i jest czytelnikiem „Le So-
ir”, był przeświadczony, że każda rebelia na Wschodzie musi skończyć się tak, jak
Praska Wiosna w 1968 r., i że Związek Radziecki był gotów użyć wszelkiej siły,
łącznie z wojną, by zachować swoją sferę wpływów, że ofiarą awantury w Polsce
będzie detente, co może oznaczać koniec dobrobytu i sytości. Tym bardziej że Pol-
ska była postrzegana jako kraj nieobliczalny. Ciągle coś tam się działo, co kilka lat
w świat szły doniesienia o zamieszkach w Polsce. Poza tym rok 1980 nie „dobrym”
czasem na nowe wstrząsy. ZSRR był nerwowy po inwazji na Afganistan, moskiew-
ska olimpiada niezbyt udała się, napięcia na tle praw człowieka pięć lat po Helsin-
kach ciągle pojawiały się, a tu w dodatku polskie „kaprysy” mogły jedynie zdesta-
bilizować, nadwerężyć delikatną materię stosunków międzynarodowych.

Zachodowi wydawało się, że Moskwa z niezwykłą cierpliwością przyjmuje
polskie fanaberie i że nie należy dolewać oliwy do ognia, tym bardziej że tytuł ra-
dzieckiej „Prawdy” stwierdzał, że „Kryzys polski zagraża bezpieczeństwu ZSRR”,
a TASS podkreślał, że Polska jest członkiem socjalistycznej wspólnoty i Zachodo-
wi nic do tej kłótni w rodzinie. Jednocześnie wszelkie spekulacje o interwencji
sowieckiej były neutralizowane poglądami, że koszt takiej wycieczki byłby zbyt
wysoki, bo Polacy to nie Czesi, gdzie przede wszystkim inteligencja buntowała
się, a w Polsce będzie opór całego społeczeństwa, że Rosja nie chce mieć Kabu-
lu w Warszawie i że generał Jaruzelski powinien sam sobie poradzić. Stąd Za-
chód doradzał: nie zaostrzać, poczekać, pomagać po cichu Solidarności finanso-
wo czy wysyłać niezbędny sprzęt. 

Dlatego po wprowadzeniu stanu wojennego Zachód wydał z siebie głęboki od-
dech „obrzydliwej ulgi”, jak po Monachium w 1938 r. – media krzyczały „pucz to
skandal”, stan wojenny to niesłychana sprawa, ale na szczęście Polacy sami sobie
poradzili, Moskwa nie brała bezpośredniego w tym udziału, więc można twierdzić,
że po krótkich zakłóceniach polityka odprężenia nadał obowiązuje i można utrzy-
mywać poprawne stosunki ze Wschodem. Jak oświadczył Pierre Mauroy, premier
socjalistycznego rządu Francji, „rząd francuski stwierdza, że podjęte decyzje pozo-
stają w ramach wewnętrznej suwerenności [Polski]”, a minister spraw zagranicz-
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nych tegoż rządu odpowiadając na pytanie, co Francja zrobi w tej sytuacji, odpo-
wiedział: „oczywiście nic nie zrobimy”. 

Po pierwszych dniach zaskoczenia rządy państw członkowskich NATO potępiły
wprowadzenie stanu wojennego. Ale potępienie potępieniem, a przecież trzeba żyć.
Premier Mauroy był bardzo szczery, kiedy po podpisaniu kontraktu z ZSRR na dosta-
wy sowieckiego gazu do Francji wytłumaczył swoją decyzję, łamiącą sankcje gospo-
darcze wobec Związku Radzieckiego: „Nie będziemy dodawać do cierpień narodu
polskiego cierpień Francuzów pozbawionych gazu”. W podobnym duchu zachowywa-
ło się przywództwo Republiki Federalnej Niemiec, dla nich obowiązująca była zasada
nieingerencji, co spotkało się z zadowoleniem ze strony Kremla. Napisałem wobec te-
go komentarz pod tytułem „Od Ostpolitik do Realpolik”, gdzie stwierdziłem, że sowie-
ci wiedzą dokładnie, z czego są zadowoleni – „Nikt lepiej nie zna się na kwestii niein-
gerencji w wewnętrzne sprawy Polski, jak Niemcy i Rosja”. Partie komunistyczne
w Europie podzieliły się – włoska, belgijska i hiszpańska potępiły stan wojenny, dla
portugalskiej i francuskiej oraz komunistycznych związków zawodowych CGT był to
„cyniczny hałas wokół Polski”, jak napisała „L’Humanite”. Centrale związkowe w Eu-
ropie na ogół potępiły zdelegalizowanie Solidarności i pospieszyły z pomocą finanso-
wą oraz nawiązały kontakt z biurem Solidarności w Brukseli, powołanym przez Tym-
czasową Komisję Koordynacyjną nielegalnej w Polsce Solidarności. Z szefem tego
biura, Jerzym Milewskim, zrobiłem wywiad, w którym tytułowałem go ambasadorem.
Wynikła z tego wielka awantura, bo jak to – Polska ma dwóch ambasadorów w Bruk-
seli?! Międzynarodówka socjalistyczna pod wodzą Williego Brandta ociągała się z za-
jęciem stanowiska. Stanom Zjednoczonym też zajęło kilka dni określenie swej polity-
ki wobec kryzysu w Polsce. Data wprowadzenia stanu wojennego była dla Ameryka-
nów wielce niefortunna – właśnie zasiedli do stołu z Rosjanami w Genewie, by nego-
cjować układ w sprawie rakiet balistycznych średniego zasięgu. Ale potem zare-
agowali w miarę zdecydowanie, a nawet prezydent Reagan oskarżył Jaruzelskiego
o pogwałcenie postanowień Aktu Końcowego z Helsinek i następnie wprowadził sank-
cje – wstrzymał eksport urządzeń do wydobycia i przetwarzania ropy naftowej, no-
wych technologii, ziarna, zakazał samolotom Lotu i Aerofłotu lądowania na amery-
kańskich lotniskach, ale... nie zerwał kontaktów ze Związkiem Radzieckim.

Europa uspokoiła się – nie było rozlewu krwi. Gazeta „Le Soir” wyraziła na-
dzieję, że Polska szybko wróci może nie tyle do normalności, ale do wypłacalności
i przypomniała o wysokości zadłużenia. W każdym razie nic poważniej nie zakłó-
ciło przekonania o trwałości podziałów w Europie. Sytuacja więc wydawała się
beznadziejna, ale – jak się okazało – nie na długo. Po dziesięciu latach Europa prze-
stała być podzielona.

Eugeniusz Smolar:
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu Andrew Nagorskiego, kolejnego bo-

hatera reportażu z Polski i o Polsce, z „Newsweek International”. 
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Andrew Nagorski:
Tylko chciałbym powiedzieć parę słów, jeszcze dodać do tego, co Leopold po-

wiedział. Radio Wolna Europa, jak wszyscy wiemy, było bardzo ważne dla działa-
czy Solidarności, dla całego kraju, żeby ludzie wiedzieli, co się w ogóle mówi i co
się dzieje w innych regionach. Ważna była Wolna Europa i BBC, i Głos Ameryki,
i Radio France International nie tylko dla Polaków, ale też dla nas, koresponden-
tów zagranicznych w Polsce. Bo nasze artykuły były czytywane na antenie Wolnej
Europy i dlatego można powiedzieć, że ludzie czuli, że nas znają, mają z nami kon-
takt i mogą z nami rozmawiać. To było bardzo ważne.

Chciałem dodać też do wątku, kiedy było najtrudniej pisać o Polsce. Strajki
w 1980 roku i 1981 rok, ten trudny okres było trudno wytłumaczyć czasami, co się
dzieje, ale nie było ciężko przekonać naszych redaktorów, że trzeba o Polsce pisać.
Najgorszy okres dla mnie i dla wielu dziennikarzy był w połowie lat osiemdziesią-
tych. Kiedy nie było wiadomo dokładnie, co się dzieje. Teraz patrzymy się wstecz
i mówimy: to była tylko mała pauza i Solidarność wygrała. Ale nie było tak jasne
wtedy dla działaczy i też nie było zawsze jasne dla dziennikarzy. A trzeba było prze-
konać, że nawet jeżeli nie ma jakiś dramatycznych wydarzeń, trzeba pisać o Pol-
sce. Oczywiście pan Urban i inni tłumaczyli, że to są już resztki tego ruchu, nie ma-
ją znaczenia i trzeba się już skupić nad tym, jak ten ustrój sam się reformuje. Tak
mówiono często w Niemczech, ale nie tylko tam. Były też próby zablokowania  ko-
respondentów, który starali się czy w Polsce, czy w Czechach, czy gdzie indziej tro-
chę za dużo napisać. Nie zawsze wizy tak szybko dostawało się. Ale w tym okresie
pomogło nam to, że Solidarność miała instynkt promowania samej siebie. Kiedy
Solidarność była stosunkowo małą grupą, to na przykład Bujak, jak się ukrywał
i był najbardziej poszukiwanym człowiekiem w kraju, organizował wywiady z ko-
respondentami i ja raz miałem taką okazję. I to było imponujące, ile osób było za-
angażowanych, którzy doprowadzili do Bujaka i potem pomogli bezpiecznie wró-
cić i następnie można było ogłosić ten wywiad.

Więc tu trzeba powiedzieć, że nasza praca była bardzo wzmocniona i była moż-
liwa tylko dzięki temu, co działacze Solidarności robili w kraju.  

Eugeniusz Smolar:
Dziękuję bardzo. Chciałbym poprosić teraz o bardzo krótką wypowiedź Karo-

la Małcużyńskiego, polskiego dziennikarza, który był w Stoczni Gdańskiej. Karol
pracował dla kolejnych korespondentów BBC w Polsce. Jeden z nich, Kevin Ru-
ane, jest tutaj z nami. Czy było trudno wytłumaczyć język protestu, język strajku
twoim kolegom dziennikarzom?

Karol Małcużyński:
Wszyscy tutaj wychwalają organizację w czasie strajku, pisma, agencje i tak da-

lej. Mnie się jednak wydaje, że wszystko zależy od ludzi, od takich jak Kevin Ru-
ane, który w latach siedemdziesiątych wytrwale przebijał się w swojej redakcji
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w BBC z historiami na temat dysydentów rosyjskich, gdyż wszyscy uważali, że to
jest bardzo mało ważne, czy David Sells, też z BBC, który w czasie gdy służby bez-
pieczeństwa bardzo utrudniały zebrania KOR-u, wywiózł film z posiedzenia Komi-
tetu Obrony Robotników, następnie pokazany w telewizji BBC. Musimy pamiętać
o tych ludziach, którzy wierzyli w to, co robili i potrafili przekonać swoich przeło-
żonych, że te historie są ważne, że to się liczy. To tyle jeśli chodzi o kombatanctwo.

Odpowiadając na pytanie... Niektórym się dało wytłumaczyć, niektórym nie.
Jedni byli mądrzejsi, drudzy byli głupsi. Akurat mamy dzisiaj przyjemność rozma-
wiać z tymi najlepszymi. 

Cały czas właściwie rozmawiamy o przeszłości. A mnie interesuje, co pan Le-
opold Unger czy Bernard Guetta myślą na temat Polski współczesnej, to znaczy kra-
ju, który przez tyle lat był pod dominacją obcego mocarstwa, i który obecnie jest jed-
nym z najbardziej entuzjastycznych sojuszników innego mocarstwa, i uczestniczy
w wojnie, którą cały establishment polityczny w Polsce popiera, a olbrzymia część
społeczeństwa jest przeciwko temu. Ale rozumiem, że nie mamy czasu na dyskusję.

Chcę zakończyć anegdotą na temat dziennikarstwa. Nie wiem, czy pan Leopold
Unger, czy pan Bernard Guetta twierdzili, że byliśmy obiektywni w naszej pracy.
Kiedyś uczestniczyłem w  naradzie w BBC, w której jeden z dyrektorów oświad-
czył: „kończymy z terminem ‘obiektywny’. BBC teraz jest ‘bezstronne’”. I wygłosił
cały wykład na temat, co to znaczy „być bezstronnym”. Gdy skończył zapadła głu-
cha cisza. W końcu ktoś spytał: dobrze, ale zasadnicze pytanie nadal pozostaje
otwarte. Przeciwko komu zostajemy bezstronni? Otóż chciałbym złożyć dziennika-
rzom hołd za to, że zawsze byli bezstronni, ale byliście bezstronni przeciwko złu.

Eugeniusz Smolar:
Przepraszamy wszystkich innych, którzy nie zdążyli zabrać głosu za to, że koń-

czymy już sesję ze względu na obowiązki publiczne niektórych z gości. Chcę uzu-
pełnić wypowiedź Karola Małcużyńskiego. Ta dyskusja w BBC, w której uczestni-
czył, miała swój ciąg dalszy. Na pytanie: „Na czym polega w BBC bezstronność?”
została udzielona odpowiedź: „BBC jest bezstronne, natomiast nie jest niezależne
od wartości kraju, w którym działa BBC”. To znaczy wartości pluralistycznego spo-
łeczeństwa i wolnego rynku. Dlatego też BBC nie traktuje równo tych, którzy są po
stronie wartości demokratycznych, i tych, którzy im są przeciwni. Tym ostatnim też
daje głos, natomiast BBC jako instytucja i poszczególni dziennikarze reprezentują
wartości demokratyczne. To dostrzegają oraz doceniają widzowie i słuchacze na
całym świecie. Na ile to się realizuje w praktyce dziennikarskiej i w poszczególnych
programach, to już jest zupełnie inna historia.

Serdecznie wszystkim dziękuję za obecność i proszę o punktualne przybycie
o godzinie 15.00 na przedostatnią sesję, po której głos zabierze przewodniczący
Komisji Europejskiej, pan Barroso. Dziękuję bardzo.
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SESJA VI
Dziedzictwo Solidarności

Przewodniczy: Aleksander Hall, publicysta, działacz legalnej i nielegalnej Solidarności;
Uczestnicy: Paul Thibaud, francuski filozof, historyk i publicysta. Wieloletni redak-
tor naczelny miesięcznika katolickiego „L’Esprit”;

Denis MacShane, działacz związkowy, poseł do Izby Gmin z ramienia La-
bour Party;

Aleksander Smolar, politolog i publicysta, prezes Fundacji im Stefana Ba-
torego w Warszawie.

Paweł Śpiewak, historyk idei, socjolog i publicysta. 

Aleksander Hall:
Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Ta sesja dotyczy dziedzictwa Soli-

darności. Nie ulega żadnej wątpliwości, że sierpień 1980 roku był wydarzeniem o hi-
storycznej randze nie tylko w naszej historii, ale i w historii Europy i świata. Nie ulega
także wątpliwości, że Solidarność jako wielki ruch obywatelski, ruch de facto niepodle-
głościowy, spełniła swoje historyczne zadanie, doprowadzając Polskę do bram niepod-
ległości i – można też powiedzieć – zadała cios, którego już system komunistyczny nie
był w stanie odparować. Jeśli tak, to pozostaje otwarte pytanie, czy Solidarność pozo-
stawiła jakieś specyficzne przesłanie, dziedzictwo i czy to dziedzictwo albo jakieś jego
elementy pozostają aktualne do dzisiaj. W tej sprawie toczy się debata publiczna w Pol-
sce, w której mamy do czynienia z bardzo skrajnymi poglądami, czasami wypowiada-
nymi przez głównych bohaterów wydarzeń – z jednej strony przekonanie, że ideały So-
lidarności zostały zdradzone, z drugiej, że odnieśliśmy pełny sukces, a idee Solidarno-
ści zatriumfowały i dzisiejsza Polska jest Polską, o jaką walczyliśmy. Do tej wewnętrz-
nej polskiej debaty odniesie się przynajmniej dwóch uczestników naszego panelu.

Ale wpierw wysłuchajmy naszych zagranicznych gości. Proszę pana redaktora
Paula Thibaud o zabranie głosu.

Paul Thibaud [tłum. z francuskiego]*:

NIEPOROZUMIENIA Z SOLIDARNOŚCIĄ

Dokładny, choć nieco skomplikowany tytuł powinien brzmieć: „Nieporozumie-
nia wokół solidarności z Solidarnością”, by pokazać, że polski ruch z 1980 r. wzbu-



dził, zwłaszcza we Francji, sympatię. Nawet utożsamiano się z nim, ale na podsta-
wie częściowo nieistniejących przesłanek. Dlatego po zachłyśnięciu się nastąpiło
oddalenie i rozczarowanie zakończone sporem między Polską i Europą Zachodnią,
zwłaszcza Francją. 

Równie dobrze mógłbym tym wspominkowym rozważaniom nadać tytuł zna-
nego filmu „Tacy byliśmy zakochani”. Byłoby to jednak zbyt nostalgiczne. Zresztą
moim celem nie jest podsycanie goryczy, ale próba zrozumienia tego rozczarowa-
nia po to, by wznowić i uzdrowić stosunki między dwiema Europami.

Wspólne brzmienie polskiego ruchu i francuskiej opinii było dobrze słyszalne,
ale szybko ucichło. Jak powiedział Bronisław Geremek: chodzi o antykomunizm
i utopię społeczeństwa obywatelskiego. 

Strach przed komunizmem

W latach siedemdziesiątych i do końca czasów Breżniewa wielu Francuzów od-
czuwało wobec komunizmu nienawiść i obawę, związaną z sytuacją wewnętrzną i ze-
wnętrzną. Najpierw prezydent François Mitterrand zdecydował się rządzić z ko-
munistami, a nawet zawrzeć z nimi programowy sojusz. Wielu – zarówno z prawi-
cy, jak i lewicy – zadało sobie wówczas pytanie, jak zakończy się ta przygoda. Po
Budapeszcie 1956 „realny komunizm” był powszechnie negowany, po Pradze 1968
wiadomo było, że nie da się go zreformować, natomiast dzięki Sołżenicynowi po-
znaliśmy jego zbrodniczą naturę. Z dzisiejszej perspektywy był to paradoks. Wyda-
wało się wtedy, że pierwszy raz od ponad trzydziestu lat Francuzami mogą rządzić
komuniści, choć społeczeństwo obrzuca ich obelgami. Polska demonstracja była
więc okazją do egzorcyzmów nad komunistycznym zagrożeniem. Wielu Francu-
zów żywiło wtedy głęboką awersję do komunizmu, który kiedyś stanowił część ich
kultury lub kultury ich rodziców. Tylko Włochy, gdzie sympatia do Solidarności by-
ła szczególnie silna, są pod tym względem podobne do Francji. 

Te obawy dotyczyły nie tylko kwestii wewnętrznych, wiązały się także z militar-
ną ekspansją komunizmu w epoce Breżniewa w Afryce i Azji, od Kambodży po
Etiopię. Liczący się pisarz Cornelius Castoriadis utrzymywał, że w Związku Ra-
dzieckim reżim komunistyczny zmienił się w system zdominowany przez „strato-
krację”, czyli rządy wojskowych. Antykomunizm jako odruch obronny pojawiał się
we Francji jeszcze przed Solidarnością przy okazji Portugalii i „rewolucji goździ-
ków”. Przychylność dziennika „Le Monde” wobec tendencji, by – jak się wydawało
– zaprowadzić na Półwyspie Iberyjskim demokrację ludową, była wówczas żywo
krytykowana. Również afgański opór wzbudził wyjątkową sympatię we Francji,
gdzie komendant Massud do końca swych dni będzie bohaterem. 

Wrażliwość na groźbę komunizmu wojskowego i sprzeciw wobec Breżniewa
wyjaśniają w części, skąd wzięły się tak silne i natychmiastowe protesty przeciwko
stanowi wojennemu po 13 grudnia. Generał Jaruzelski uosabiał obawy wielu Fran-
cuzów przed wojskowym komunizmem do takiego stopnia, że niektórych, ja też się
do nich zaliczam, skłaniał do wyolbrzymiania skali represji.
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O takim samym stanie ducha świadczy francuska postawa (zarówno opinii pu-
blicznej, jak i rządzących) podczas kryzysu związanego z rakietami SS-201, który
za czasów Solidarności wstrząsnął przede wszystkim Niemcami. Wygrała spuści-
zna generała de Gaulle’a: akceptacja broni jądrowej jako siły uderzeniowej, przy
czym generał de Gaulle, choć przychylny polityce odprężenia, uważał sowieckie
nadużycia za nieakceptowalne. 

Bliskość Francuzów wobec Polaków była prawdziwa, ale tylko częściowa. Było-
by jej jeszcze mniej, gdyby komunizm nie był spostrzegany jako ekspansjonistyczny,
gdyby stał się spokojniejszy. De Gaulle napisał pod koniec życia, w 1969 r., w Pamięt-

nikach nadziei o systemie sowieckim, że chodzi o to, by „krok po kroku doprowadzić
systemy totalitarne do rozluźnienia ucisku”. Nie sprecyzował jednak, czy chodzi
o oswojenie ich poprzez ucywilizowanie, czy też o stawienie im czoła. W gruncie rze-
czy przywódcy Francji, w przeciwieństwie do francuskiej opinii publicznej, interpre-
towali formułę de Gaulle’a raczej jako przyzwolenie na przystosowanie się do istnie-
nia komunizmu w nadziei, że sam się naprawi, a nie jako radę, by z nim walczyć. 

Piękna utopia obywatelska

Druga zbieżność Francji i Solidarności dotyczy utopii społeczeństwa obywatel-
skiego. Utopia ta uwiodła wówczas wielu Francuzów. Powody były różne, ale łączy-
ło je kilka cech wspólnych. Nieufność części lewicy do etatystycznego wspólnego
programu rządowego wyjaśnia zainteresowanie samorządnością. Tym, którzy
chcieli zmienić społeczeństwo, nacjonalizujac produkcje, sprzeciwiano sie, pokazu-
jac doswiadczenie realnego socjalizmu. Postawa ta jest zakorzeniona i w pewnej tra-
dycji katolickiej, i w dawnej idei socjalizmu niematerialistycznego, który skupial sie
na wartosciach spolecznych, a nie na organizacji gospodarki. Poglady, które w la-
tach dwudziestych i trzydziestych ubieglego wieku nazywano „socjalizmem moral-
nym”, ewoluowaly po destabilizacji roku 1968 i okreslane sa jako „druga lewica” czy
tez czesciej jako „lewica antytotalitarna”. Ta lewica uwiedziona zostala tym, co sfor-
mułowali Polacy i niektórzy czescy dysydenci – ideą samoorganizującego się społe-
czeństwa, wymykającego się uściskowi macek państwa. Nawet przesiąknięcie Soli-
darności religijnością nie zmniejszyło do niej sympatii. Nowa filozofia demaskowa-
ła to, co można nazwać zamkniętymi immanencjami – przykładem jest komunizm –
pretendującymi do tego, że całkowicie ucieleśniają wartości, z których powstały.
Zresztą nieco wcześniej widzieliśmy, jak „rewolucja religijna” wywołana przez Cho-
meiniego (której udało się opanować i rozbroić siejącą postrach policję w Iranie)
uzyskała nieoczekiwane poparcie Michela Foucaulta2, bo odwoływała się do wymia-
ru duchowego. Dlatego Michel Foucault aktywnie popierał Solidarność. 

Problem polega na tym, że okoliczności, w jakich funkcjonowała Solidarność,
przeszkodziły jej w realizacji czegokolwiek, co byłoby bliskie utopii czy też mitowi
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samoorganizującego się społeczeństwa. Wykazał to Alain Touraine i jego ekipa3, do
której należał Jan Strzelecki. Solidarność nigdy nie przejęła zakładów pracy ani
żadnego sektora społecznego, nigdy nie zawarła trwałych kompromisów, które po-
zwoliłyby jej na pewien margines tego typu aktywności. Z tego powodu Solidar-
ność nie miała możliwości wspólnego działania, nie zrodziła elit, nie wymyśliła
sposobu na wcielenie w życie swych zasad. Wobec państwa chwiejącego się, nie-
zdolnego do reformy, do samoograniczeń, realnych negocjacji Solidarność musia-
ła pozostać siłą oporu i autoafirmacji, wyrazem duchowej i narodowej mobilizacji.
Nie stała się natomiast ruchem społecznym. 

Ten brak historycznego ucieleśnienia ideału czyni z Solidarności metamorfozę
wiecznego polskiego modelu, wiecznego polskiego losu, losu narodu, który hero-
icznie szuka potwierdzenia swojego istnienia w obezwładniającym go otoczeniu,
gdzie umieścili go inni. 

Tym razem kaftanem bezpieczeństwa była „kierownicza rola partii”, w zasa-
dzie zaakceptowana w Porozumieniu Gdańskim. Trzymała ona Solidarność na
uboczu rzeczywistych rozgrywek, skazując ją na egzystencję w sferze symbolicznej.
Liczono, że tam jej energia osłabnie. Ale tym razem te ograniczające ramy rozpa-
dły się, zanikły w wyniku procesu, w którym kulturowy i duchowy opór narodu
odegrał najważniejszą, choć nie bezpośrednią rolę. To oczywisty brak akceptacji
systemu przez społeczeństwo zmusił władze do prób kupienia nikłej zgody za za-
chodnie pożyczki, co doprowadziło je do bankructwa.

Rozwiane nadzieje Solidarności

Jeśli koniec systemu stanowił niezaprzeczalnie prawdziwy sukces tego okresu
historii Polski, nie zmienia to faktu, że z punktu widzenia francuskiego„partnera”
wiele nadziei pokładanych w Solidarności zostało rozwianych. Sam pamiętam, jak
przyjechałem do Polski na zaproszenie Tadeusza Mazowieckiego na początku 1979 r.,
między wyborem Jana Pawła II a jego pierwszą papieską pielgrzymką. Byłem za-
fascynowany, wręcz oślepiony tą polską wiosną, odrodzeniem, spotkaniem intelek-
tualistów i robotników, świeckich i katolików (przywiozłem Adamowi Michnikowi
pierwszy egzemplarz jego książki Kościół, lewica, dialog, która właśnie została wy-
dana po francusku). Można było mieć nadzieję na cud, patrząc na to, co wtedy za-
czynało pączkować: obywatelski katolicyzm, ani konserwatywny, ani zlaicyzowa-
ny, niebędący właścicielem narodu, stanowiący raczej dla niego inspirację. Kiełko-
wała wspólnota społeczna oparta na wspólnych wartościach i na nadziei na wol-
ność. Nadzieje te były ucieleśniane przez ludzi czynu, zdolnych do przezwycięże-
nia zarówno iluzji rewizjonistycznych, jak i niekiedy wąskiego horyzontu katolicy-
zmu, ludzi, którzy umieli zawierać kompromisy, nie w poczuciu poddania się, ale
w duchu zwycięstwa, ludzi, którzy wyciągali z nich obietnice na przyszłość.

Dziś wydaje mi się, że jeżeli w Polsce miały miejsce cuda, to nie te, które Soli-
darność zapowiadała. Polska nie znalazła odpowiedzi na kryzys europejskiego
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chrześcijaństwa, na jego negatywny wpływ na politykę i na naród. Nie znalazła też
społecznej odpowiedzi na destabilizację wywołaną demokratycznym indywiduali-
zmem. Być może te nadzieje były nierozsądne, ale można zadać sobie pytanie, dla-
czego kulturowe i duchowe bogactwo Solidarności skończyło się na prostym dąże-
niu do zostania Europejczykami jak inni. Kiedy w latach sześćdziesiątych nabrali-
śmy zwyczaju mówienia o „innej Europie”, oczekiwaliśmy od niej czegoś nowego. 

Dziedzictwo Solidarności to dziś dobro niepodważalne, o które może upomi-
nać się pan Kwaśniewski, choć dwadzieścia pięć lat temu zwalczał ten ruch. Ale
jest to dziedzictwo z punktu widzenia wyborczego zdewaluowane, dziedzictwo,
którego nie odważamy się przeciwstawić regułom rynku. Czy nie należałoby wy-
znać, że polityczna porażka wielu z tych, którzy zbudowali Solidarność, wskazu-
je na niekompletność ruchu, na to, iż był on raczej mobilizacją w geście protestu
i deklaracją, a nie odkryciem dokonanym przez historię. Znane są prace Stefana
Nowaka4 mówiące o rozdarciu społeczeństwa polskiego między rodziną a naro-
dem. Czy Solidarność zdołała nadać spójną i prawomocną postać przestrzeni mię-
dzy tymi dwoma biegunami? Czy w Polsce dochodzą do głosu inne wizje społe-
czeństwa niż tylko dwie nostalgie – jedna za szarą stabilizacją epoki Gierka, dru-
ga za tradycją traktowaną jako coś niezmiennego? Czy przyłączenie się do rynku
nie jest objawem braku trzeciej opcji?

Pośmiertnego znaczenia Solidarności należy szukać gdzie indziej niż w pol-
skim życiu społecznym. Wskazuje na to powszechne wzruszenie w chwili śmierci
Jana Pawła II. To było jak replika sierpniowego wstrząsu sprzed dwudziestu pię-
ciu lat, która przypomniała jego nierozerwalnie narodowy i religijny charakter.
Również sposób, w jaki Polacy utożsamiają się z dążącymi do wyzwolenia naroda-
mi byłego Związku Radzieckiego, ujawnia, co pozostało z Solidarności w polskiej
pamięci. Dopiero teraz Solidarność jawi się bardziej niż w swych początkach jako
specyficznie polska, związana z historią i geografią. Na przykład pomiary oglądal-
ności telewizji podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II pokazały nierów-
ność wzruszenia w Europie. Największą obojętność okazała Hiszpania, niegdyś
wchodząca w demokrację przy sprzeciwie wobec swego Kościoła.

Jak odrodzić Europę

W miarę, jak wspomnienie o Solidarności wpisywało się coraz silniej w toż-
samość narodowo-religijną Polski, oddalała się ona od ruchu społecznego, by
wejść w sferę sacrum i coraz mniej interesowała zachodnią Europę. Powstrzy-
mując się od osądu, powiedziałbym, że Solidarność i część Europy Zachodniej,
do której należę, zostały zjednoczone przez strach, który się rozwiał, i przez
oczekiwania, które się nie spełniły. A gdy gaśnie zapał i znikają obawy, wizje po-
lityczne rozpraszają się i ubożeją. Powracają mity pseudorealistyczne, jak ten,
by nie drażnić Moskwy, i pseudorewolucyjne, jak ten o wielkiej alternatywie.
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Może też ucieczka w narodową mitologię jest reakcją na to, co uważa się za za-
chodnioeuropejską mierność.

W tym trudnym i emocjonalnym związku zawsze brakowało możliwości wspól-
nego czynienia historii, przemierzania wspólnej drogi, twórczych interferencji.
Bezpośrednim, oczywistym powodem jest to, że Solidarność została wykluczona
z historii. Choć opierała się ze wszystkich sił, została wepchnięta w kaftan bezpie-
czeństwa, w zaprzeczenie wszelkiej kreatywności historii, jaką była sowietyzacja.
A Zachód nie spróbował uwolnić tej uwięzionej kreatywności, pozostał raczej
współczującym widzem. 

Można pomarzyć, że gdyby w latach 1980-1981 zaproponowano spektakularną
pomoc, której warunkiem byłoby wcielenie w życie reform, wynikających z Porozu-
mień Gdańskich, zły los mógłby zostać zaklęty inaczej, niż to się stało. Reformy na-
rzucone komunizmowi i spotkanie dwóch Europ mogłyby się dokonać w sposób bar-
dziej nastawiony na współpracę, niż to miało miejsce – Europa Wschodnia przyszła-
by na to spotkanie z garścią innowacji, a nie tylko z żądaniem, za którym krył się mo-
że brak pewności, żeby być tą Europą. Być może wyjście z komunizmu w ten sposób
było niemożliwe, w każdym bądź razie o niczym podobnym nawet nie wspomniano.

Wyjaśnia to trudności tego spotkania, upór (który przypominał zarzut) w do-
maganiu się przyjęcia do Unii Europejskiej, a potem przyjęcie „nowych członków”
w obręb rynku, niewątpliwie niezbędne, ale po części ideologiczne. To wejście nie
wywołało kryzysu Europy, ale go ujawniło. Europa pod przykrywką sztucznego in-
stytucjonalizmu zobaczyła, że jej treść ogranicza się do prawa demokratycznego
i wolnej wymiany, co naraża ją na wchłonięcie przez gospodarczą globalizację.

To, co traktuję jako porażkę Unii Europejskiej w jej obecnej postaci, wyznacza
a contrario punkt, w którym mogłaby się zacząć wspólna historia. Nasze nieporozu-
mienia pokazują, że do niej dążymy i próbujemy się w nią niezdarnie zaangażować.
Dziś widać, że to, co nie udało się w czasach Solidarności z powodu niereformowal-
nej, totalitarnej natury komunizmu (nawet gdy przekształcił się w zrujnowany tota-
litaryzm) oraz z powodu bierności rządzących zachodnią Europą, musi teraz zostać
dokonane przez nas. Trzeba nadać treść historycznemu przedsięwzięciu, łączącemu
wkład oraz aspiracje jednych i drugich. Aby to czynić, powinniśmy po obydwu stro-
nach nabrać wrażliwości i ocknąć się, słysząc proste i radykalne pytanie: czym jest
Europa? Pytanie zagłuszane na Zachodzie, gdzie zadowalamy się obcowaniem z me-
chaniką, i na Wschodzie, gdzie Europa jest zarazem mitem i żądaniem.

Czym zatem jest Europa? Mogę tutaj tylko naszkicować moją własną odpowiedź: 
1 Przede wszystkim Europa nie jest rynkiem,
2 Europa jest owocem historii, zwłaszcza historii chrześcijaństwa i narodów,
3 Europa jest „rodziną narodów”, zjednoczoną przez pakt wiecznego pokoju, co czy-

ni z niej przestrzeń otwartą na ciekawość i inicjatywy wszystkich Europejczyków,
4 Europa hołduje wizji globalizacji, opartej na równych relacjach między narodami,

bardzo różnej od tej, która dziś bierze górę – przeciwnie do pragnień Jana Pawła
II – zgodnej z tym, że praca jest towarem, a jej wartość wciąż próbuje się obniżyć. 
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Wydaje mi się, że do powstania wizji Europy, która byłaby nie tylko pojęciem
geograficznym, ale też perspektywą dla świata, wizją świata, mogłaby przyczynić
się etyka Solidarności. Byłaby to dla niej szansa nowego wcielenia. 

Aleksander Hall:
Teraz bym prosił o zabranie głosu pana Denisa MacShane, który przedstawi

doświadczenie Solidarności w polityce międzynarodowej. 

Denis MacShane [tłum. z angielskiego]:
Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Gdańska w październiku lub w listopa-

dzie 1980 r. jako przedstawiciel Międzynarodowej Federacji Pracowników Prze-
mysłu Metalowego, by spotkać się z Komisją Krajową Solidarności, spytałem się
swojej tłumaczki, jak zacząć swoje wystąpienie. Drodzy towarzysze? – Absolutnie
nie – odpowiedziała – to język komunistów. – Bracia i siostry? – Nie, tak mówią
członkowie oficjalnych komunistycznych związków zawodowych. – Drodzy kole-
dzy? – Nie, to zwrot działaczy Frontu Jedności Narodowej. – Ale na litość boską
przecież muszę jakoś zacząć! – krzyknąłem zdesperowany. – Panie i panowie! – po-
wiedziała tłumaczka. – To jest najwłaściwsza forma.

A więc panie i panowie! Jestem tutaj jako działacz związku zawodowego. Muszę
od razu na początku zaznaczyć, drogi kolego, towarzyszu Thibaud, że się nie zga-
dzam z wizją, która stwierdza, iż Europa nie jest rynkiem. Sądzę, że gdyby w 1980 r.
było więcej kontaktów handlowych, wymiany idei i towarów, Polska byłaby bardziej
szczęśliwym miejscem.

Z przyjemnością oglądam na obrzeżach Warszawy supermarkety Carrefour,
Auchan i ta światowość francuska przyczynia się do wielkich profitów finanso-
wych, osiąganych w Polsce przez francuskie firmy. A biorąc jeszcze pod uwagę, że
w moim kraju elektryczność dostarczana do siedziby premiera na Downing Street
pochodzi z Francji, ulice są oczyszczane przez przedsiębiorstwa francuskie, muszę
się spytać, jeśli ta światowość jest tak szkodliwa  dla świata, to dlaczego Francja z ta-
kim zapałem ją eksportuje?

Oczywiście to są kwestie, które należy poruszyć w czasie debaty politycznej. Ja-
ko być może jedyny związkowiec, występujący na tej konferencji, chciałbym się
skupić na organizacji związkowej, czyli na Solidarności, i złożyć hołd tym kobie-
tom i mężczyznom, którzy z całych sił finansowo i politycznie pomagali robotni-
kom polskim w latach 1980-1981. Mam na myśli Lane’a Kirklanda z AFLCIO5,
Francisa Blancharda z ILO6, który wspaniale wykorzystał MOP jako platformę do
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* Dziękujemy „Gazecie Wyborczej” za udostępnienie powyższego tekstu w tłumaczeniu Agnieszki Ko-
prowskiej.

5 AFL-CIO (American Federation of Labor - Congress of Industrial Organizations) Federacja Amerykań-
skich Związków Zawodowych.

6 ILO (International Labour Organization), Międzynarodowa Organizacja Pracy przy ONZ,  której celem
jest ochrona praw pracowniczych na świecie. Organem MOP-u jest coroczna Konferencja Ogólna, składająca
się z przedstawicieli rządów, organizacji pracowników i prawodawców państw członkowskich. W 1984 r.
MOP wydał raport w sprawie pogwałcenia praw pracowniczych w PRL.



pomocy Solidarności nie tylko w czasie jej legalnego działania, kiedy Wałęsa mógł
przyjechać do Genewy i wystąpić na konferencji MOP-u, ale również podczas sta-
nu wojennego i później do czasu ponownej legalizacji.

Było to niezmiernie ważne, gdyż USA podczas jednego ze swoich napadów zło-
ści przeciwko organizacjom afiliowanym przy ONZ, dzięki dr. Kissingerowi, za-
wiesiły swoje członkostwo w MOP-ie i w początkach lat osiemdziesiątych nie bra-
ły udziału w jego pracach. To oznaczało, że na forum MOP przedstawiciele USA
i reprezentanci ZSRR nie musieli stawać twarzą w twarz. I dzięki wielkiemu Fran-
cuzowi, doskonałemu, międzynarodowemu działaczowi związkowemu, Franciso-
wi Blanchardowi, można było użyć MOP dla pomocy Solidarności i wywierać pre-
sję na Związek Radziecki.

Ponieważ Solidarność odbiła się mocnym echem na całym świecie, w każdym
kraju związki zawodowe niecierpliwie szukały kontaktów i dróg pomocy Solidarno-
ści. Miałem przyjemność spotkania przedstawicieli Solidarności na zebraniach
związkowych w Stanach Zjednoczonych, w Japonii czy w Republice Południowej
Afryki i w wielu innych krajach. Najbardziej wryło mi się w pamięć spotkanie we
Francji w czasie kongresu metalowców z centrali związkowej Confederation Fran-
caise Democratique du Travail (CFDT), kierowanej przez innego wspaniałego fran-
cuskiego związkowca, Jacquesa Cherequesa. CFDT ofiarnie pomagała Solidarności
i na swój kongres zaprosiła metalowców z Polski. Francuscy związkowcy nie mogli
uwierzyć własnym oczom – gościli dwóch prawdziwych robotników, związkowców
zza żelaznej kurtyny, członków Solidarności. Było to, jakby witali kogoś z księżyca.
Intelektualiści jak Tadeusz Mazowiecki czy Bronisław Geremek od czasu do czasu
wyjeżdżali za granicę, więc była możliwość poznania ich, ale nikt z zebranych nie
widział przedtem robotnika, członka demokratycznego związku zawodowego z blo-
ku sowieckiego. Polacy dobrze wystąpili. Mimo konieczności tłumaczenia utrzyma-
li w napięciu tysiąc delegatów. Gdy skończyli, sala podziękowała im owacjami na
stojąco. I nagle w marmurowych ścianach gruchnęło „Wy-klę-ty powstań lu-du zie-
-mi” i wszyscy w rytm Międzynarodówki wymachiwali zaciśniętymi pięściami, de-
monstrując solidarność z Solidarnością. Polacy wyglądali na zagubionych. Mieli mi-
ny, jakby mówili: O nie! Gdzie my jesteśmy?! Dopiero co wyjechaliśmy z sowieckie-
go obozu, gdzie Międzynarodówka jest obowiązującą pieśnią, chcemy jak najdalej
uciec od komunizmu i okazuje się, że znowu wpadliśmy w jego objęcia. 

To przykład sprzeczności i nieporozumień między związkowcami ze Wschodu
i lewicą zachodnią oraz zachodniego ruchu związkowego, jakie nie były wyczerpu-
jąco przedyskutowane. Na jednym poziomie Polska w 1980 r. chciała uciec od
wszystkiego, co przypominało socjalizm lub marksizm, na drugim – wybrała nieza-
leżne związki zawodowe jako wehikuł wolności, związki zawodowe – twór marksi-
stowski i socjalistyczny, który miał reprezentować klasę robotniczą w walce z uci-
skiem kapitalistycznej gospodarki.

W zeszłym tygodniu byłem w Waszyngtonie, mieszkam w Londynie, bardzo czę-
sto bywam w Paryżu i uderzyło mnie, że nie napotkałem choćby jednej publikację na
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temat 25-lecia Solidarności, ani po angielsku, ani po francusku, ani po niemiecku.
Nie chodzi mi o propagandową książkę, o okolicznościową laurkę, ale o analizę, re-
fleksję ze strony zachodnich związkowców i polityków na temat fenomenu Solidar-
ności, tego zrywu społecznego, który w ciągu dziesięciu lat doprowadził do tak głę-
bokich zmian na świecie.  Dlaczego? Czyżby dlatego, że ludzie nie chcą wyciągnąć
pewnych wniosków? Niektóre konkluzje, przedstawione przez profesora Brzeziń-
skiego i innych szacownych mówców, są niewygodne dla tych, którzy dziś sprawują
władzę czy polityczną, czy związkową, czy gospodarczą we wszystkich krajach.

Oczywiście Solidarność była dowodem jednocześnie na zgodę i niezgodę na
Ostpolitik Willi Brandta i politykę odprężenia Kissingera. Celem détente było ob-
niżenie napięcia w stosunkach międzynarodowych, czego symbolem stał się po-
całunek Jimmy Cartera złożony na policzku Breżniewa. Atmosfera odprężenia
pozwoliła z jednej strony komunistycznym przywódcom, a z drugiej, osobom ta-
kim, jak Mazowiecki, Geremek i Wałęsa uzgodnić i podpisać Porozumienia
Sierpniowe w Gdańsku dwadzieścia pięć lat temu. Ale to czego nie rozumiano, to
tego, że Polacy, Czesi, Węgrzy chcieli więcej niż następne dwadzieścia lat polity-
ki odprężenia. Chcieli wolności. Klasycznej wolności – prawa do głośnego wyra-
żania  poglądów, pisania, podróżowania, organizowania się, wolności wyznania
i możliwości zakładania własnych firm. A taka wolność nie może koegzystować z sys-
temem komunistycznym, nawet takim, utemperowanym przez umizgi Breżniewa
i Cartera w latach siedemdziesiątych, tak jak dzisiaj same ukłony i uściski rąk nie
przyniosą zmiany reżimu w Pekinie.

W Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich oraz w Ameryce Północnej
panowało niezwykłe ożywienie, związane z powstaniem Solidarności. Był to
związek zawodowy, ale typowo polskim. Był narodowy, romantyczny i pod wiel-
kim wpływem Jana Pawła II, który był natchnieniem oraz inspiracją dla robotni-
ków. Taki charakter organizacji związkowej wprawiał zachodnich kolegów cza-
sami w wielką konfuzję. I mimo to jako niezależny związek zawodowy Solidar-
ność była wzorem i zachętą dla wszystkich demokratycznych organizacji związ-
kowych na całym świecie.

Można zauważyć dwa rodzaje reakcji na wydarzenia w Polsce, na powstanie
Solidarności. Odpowiedzią Rosji była pierestrojka i głasnost Gorbaczowa. Chiny
otworzyły swą gospodarkę na kapitalizm. Jest to gospodarcza czy materialna poli-
tyka, która wyciągnęła milionów Chińczyków z ubóstwa, zaspokajając podstawowe
potrzeby. Ciekawe, że wysiłki polityczne Rosji nie przyniosły efektów, a gospodar-
cze Chin na razie sprawdzają się nieźle. Jednym z wielkich testów XXI wieku bę-
dzie odpowiedź na pytanie, czy można dokonać fuzji Marksa z Mammonem7, fuzji
komunizmu i kapitalizmu. Czy kapitalizm będzie mógł rozwijać się w chińskim sys-
temie komunistycznym, który odmawia swoim obywatelom praw demokratycz-
nych w klasycznym ich rozumieniu? Sądzę, że odpowiedź będzie brzmiała „nie”,
ale zobaczymy.
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Drugą konsekwencją – tu spostrzeżenia opieram na swojej pracy związkowca –
był niesamowity zastrzyk energii dla organizacji związkowych w różnych zakątkach
świata. Dziś rano słusznie Neal Ascherson mówił o Solidarności jako ostatnim wiel-
kim ruchu, pokazującym siłę proletariatu. Solidarność zachęciła związki zawodo-
we, by poszły drogą strajków, także okupacyjnych, i pokojowego oporu wobec uci-
sku politycznego. W Brazylii przywódca hutników Lula, obecnie piastujący urząd
prezydenta tego kraju, zorganizował robotników w potężne niezawisłe związki za-
wodowe, które strajkowały i okupowały zakłady pracy. To hutnicy brazylijscy, zain-
spirowani działalnością swoich kolegów w Polsce, pomogli wywalczyć demokra-
tyczne zmiany i zepchnąć panujących podówczas generałów z powrotem do koszar.

W latach osiemdziesiątych regularnie jeździłem do Republiki Południowej
Afryki, ponieważ czarni robotnicy organizowali się w niezależne związki zawodo-
we. Byli zafascynowani metodami polskich kolegów i pochłaniali wszelkie infor-
macje o tym, w jaki sposób Solidarności udało się wywalczyć wolność. Zebranie po
zebraniu w tamtejszych zakładach pracy, w wyniku wielu dyskusji z przywódcami
poszczególnych związków zawodowych i dzięki pomocy intelektualistów, w tym
licznych prawników, zbudowali sieć niezależnych organizacji pracowniczych,
przystosowaną do południowoafrykańskich warunków. Apartheid nie został obalo-
ny z powodu ataków terrorystycznych na wybrane cele, przeprowadzanych przez
Afrykański Kongres Narodowy, lecz w wyniku masowej organizacji i oporu mu-
rzyńskich robotników w RPA.

Niewielu wie, że w lipcu i sierpniu 1987 r. w Korei Południowej była fala straj-
ków okupacyjnych w zakładach samochodowych – w Hyundai, Daewoo i Kia. Tak
jak w Gdańsku i w Katowicach, jak w kopalniach czy w Hucie im. Lenina, tak i tam
te strajki wymogły zmianę władz w państwie – generałowie musieli odejść i pod
presją robotników przystąpiono do wypracowania nowego kompromisu politycz-
nego, prowadzącego do systemu demokratycznego w Korei Południowej.

W 1982 r. byłem w Dallas na konwencji związku zawodowego robotników za-
kładów przemysłu samochodowego. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce by-
ło jednym z najważniejszych tematów. Delegaci zebrali 100 tysięcy dolarów, by
przeszmuglować je do Polski i wspomóc podziemną działalność Solidarności. Na-
stępnego dnia byłem w Fort Worth, gdzie strajkowali kontrolerzy ruchu powietrz-
nego. Władze USA, które popierały strajki, ale wtedy, gdy wybuchały w krajach ko-
munistycznych, uznały ten strajk za nielegalny. I w Fort Worth widziałem, jak miej-
scowego przywódcę związkowego w kajdankach wyprowadzono, by go uwięzić.
Stany Zjednoczone są wielkim i wolnym krajem, ale widok zwykłego robotnika,
któremu skuto kajdankami ręce i nogi, prowadzonego do więzienia za obronę praw
robotniczych, był przerażający.

Kiedy w grudniu 1981 r. uderzono w Solidarność, wyłom już został dokonany.
Telewizja nadała wtedy oświadczenia pełne potępień przywódców światowych.
Z pewnym rozbawieniem oglądałem w tym gronie panią Thatcher, która robiła
wszystko, co było w jej mocy, by ograniczyć prawa związkowe w Wielkiej Brytanii.
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A już nie wierzyłem własnym oczom, gdy zobaczyłem w tym towarzystwie turec-
kiego generała, ponieważ wtedy w Turcji panowała dyktatura wojskowa. Więc pod-
czas gdy generał Jazurelski był wyklinany za zduszenie demokracji w Polsce, Za-
chód uznał za właściwe zaprosić generała z Turcji, który też zdławił wolność w swo-
im kraju, by potępił swego kolegę-generała z Polski.

Zawłaszczenie związku zawodowego i wartości społecznych, reprezentowa-
nych przez Solidarność przez prawicowe siły polityczne, jest żartem historii. Dla
mnie, najważniejsza encyklika Laborum exercens, zmarłego niedawno papieża, jest
bardzo doniosłą krytyką niekontrolowanych sił gospodarki rynkowej i podkreśle-
niem znaczenia sprawiedliwości społecznej w dzisiejszym świecie. Jest jedną z naj-
bardziej wyrazistych opisów współczesnego kapitalizmu i wołaniem o moralny, go-
dziwy model światowej gospodarki. Te idee spotkały się ze słabym oddźwiękiem
w Wielkiej Brytanii pod rządami pani Thatcher i w reaganowskiej Ameryce. Ludzie
tam doceniali papieża jako wybitnego sprzymierzeńca w walce z sowieckim totali-
taryzmem. Ale dla papieża, upominającego się o prawa robotnicze czy o sprawie-
dliwość społeczną, nie było wiele miejsca w świecie polityki w latach osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych.

Wydarzenia sprzed dwudziestu pięciu lat w Polsce zadały śmiertelny cios tra-
dycyjnej lewicy XX wieku, jak wskazał to dziś rano Neal Ascherson. Ograbiły ją z mo-
ralnego autorytetu, wynikającego z marksizmu. Zabiły komunizm. W 1980 r. na
którejkolwiek konferencji związkowej w Europie można było spotkać komunistów.
Dzisiaj brytyjscy, francuscy, niemieccy, włoscy czy hiszpańscy komuniści przestali
odgrywać rolę w europejskim życiu politycznym. Istnieją jeszcze gdzieniegdzie
partie komunistyczne i komunistyczne związki zawodowe, ale nieporównywalnie
słabsze. Nie ulega wątpliwości, że polscy robotnicy, organizując się w wolny zwią-
zek zawodowy i odrzucając komunizm, pokazali od 1980 r., że przeświadczenie eu-
ropejskiego komunizmu w wydaniu sowieckim, iż reprezentuje on robotników, le-
gło w gruzach. Solidarność pozbawiła lewicę europejską celu.

Pobudzający wpływ Solidarności nie trwał długo. W przyszłości historycy okre-
ślą przyczynę oraz datę spadku członkostwa w związkach zawodowych i osłabienie
ruchu związkowego jako siły społecznej w wielu krajach. Nie sugeruję powodów,
dlaczego tak się działo i dzieje, ale przez ostatnie dwadzieścia pięć lat zauważamy
kolosalny spadek siły związków zawodowych w krajach uprzemysłowionych.

Sam jestem członkiem Labour Party, europejskim socjaldemokratą, ale moja
polityczna rodzina porusza się bez kompasu, bez projektów, bez wizji, w jakim kie-
runku należy iść. Za parę tygodni odbędą się w Polsce wybory. Nie wiem, kto zo-
stanie prezydentem kraju, ale sądzę, że w Sejmie większość zdobędzie prawica. Po-
dobnie będzie zapewne w Niemczech. Oznacza to, że w dwudziestu jeden pań-
stwach z dwudziestu pięciu członków Unii Europejskiej będzie rządziła centropra-
wica, podobnie jak w Japonii, w USA i w Kanadzie.

Więc na pewno można powiedzieć, że Solidarność pogrzebała starą lewicę i sta-
re komunistyczne związki zawodowe na Zachodzie. Dlatego sądzę, że doświadcze-
nia Solidarności powinny być włączone w analizy, określające przyszłość Europy.
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Rewolucja Solidarności z założenia była rewolucją samoograniczająca się. To,
czego potrzebujemy dzisiaj, to nowych ograniczeń niekontrolowanej światowej wi-
zji, która mówi: konsumuj lub umrzyj, bogać się lub umrzyj i przekonuje, że idee
sprawiedliwości i solidarności społecznej są przebrzmiałe i irrelewantne w nowym
świecie. Potrzeba przywrócenia w nowym wydaniu tych wartości jest kluczowym
dziedzictwem Solidarności.

Polacy, zdobywając wolność dla siebie, rozszerzyli zakres naszej. Byłem w Bruk-
seli trzy lata temu, gdy Polskę oficjalnie przyjmowano do Unii Europejskiej. Tony
Blair poprosił mnie, bym reprezentował Zjednoczone Królestwo. Myślałem wtedy
o wszystkich polskich pilotach i żołnierzach, którzy poświęcili życie, ratując Wiel-
ką Brytanię po tym, jak ich własny kraj został w 1939 r. zajęty przez dwie armie:
niemiecką i sowiecką. Myślałem o nadziejach Polaków. Wielka Brytania i Polska
leżą na krańcach Unii Europejskiej – Polska na wschodnim, Wielka Brytania na za-
chodnim,  jednak łączy je pragnienie, by Unia Europejska okazała się sukcesem go-
spodarczym i politycznym, by była źródłem nadziei na lepsze życie narodów euro-
pejskich i tych spoza naszego kontynentu. 

Europa winna dziękować Solidarności za przyniesienie wolności milionom lu-
dzi i pokazanie, że jedność robotników nigdy nie zostanie zniszczona w wiecznej
walce o sprawiedliwość społeczną w złożonym i często okrutnym świecie. 

Aleksander Hall:
Dziękuję bardzo i teraz prosiłbym o zabranie głosu pana Aleksandra Smolara.

Aleksander Smolar:

ZANIKANIE I POWRÓT SOLIDARNOŚCI

Sierpień 80 jest datą historyczną. Wszyscy się z tym zgodzą, co najwyżej pod-
kreślając inne jego aspekty: jedni wymiar narodowy i insurekcyjny, inni demokra-
tyczny, inni jeszcze społeczny, związkowy czy religijny. Czym więc wytłumaczyć,
że przy tak zasadniczej zgodności, mieliśmy w Polsce demokratycznej i suwerennej
kłopoty z czczeniem kolejnych rocznic powstania Solidarności? Dotyczyło to nawet
uczestników i bohaterów owych wydarzeń, nie mówiąc o przeciwnikach. Dlaczego
teraz, po dwudziestu pięciu latach, nasza pamięć zdaje się budzić, odnajdywać wa-
gę i smak ówczesnych dni? 

*  *  *

Kiedy zaczęliśmy zapominać? Pewnie już w latach stanu wojennego. Z rosną-
cym zakłopotaniem wspominano wzruszenia, nadzieje, entuzjazm lat 1980-1981.
Szybko bowiem duża część społeczeństwa, pod wpływem uczucia klęski i oficjalnej
propagandy, uznała nieuchronność stanu wojennego, brak realizmu wczorajszych
oczekiwań. Ofiary zaczęły często w sobie szukać winy, w sprawcy gwałtu widząc
zbawcę ojczyzny.
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Przyczyn spychania Solidarności w niepamieć szukać też można w procesie
rozpadu wielkiego ruchu. Najpoważniejsze, dramatyczne pęknięcie było wynikiem
wygnania mas z placu publicznego. Wielka część uczestników ruchu wróciła do do-
mu, w apatię, amnezję i nierzadko w wyrzuty sumienia. Odejście, uczucie bezsiły
wymagało jakiejś racjonalizacji. Obracała się ona często przeciwko wczorajszym
nadziejom i idolom. 

Pękanie następowało też w środowiskach najbardziej aktywnych. Wielu prze-
stało wierzyć w realną i symboliczną przyszłość NSZZ „Solidarność”. Szanse lep-
szej przyszłości widziano pod osłoną Kościoła, on miał być prawdziwym repre-
zentantem Narodu. W samym Kościele stosunek do Solidarności i jej przywódców
był tu i ówdzie ambiwalentny, podejrzliwy. Uosabiał to dobrze w swoim działaniu
i w słowach prymas Józef Glemp.  

Inni  szukali ujścia dla swoich działań i pomysłu na życie w porozumieniu
z władzą, która wydawała się nie do pokonania. Część liberałów liczyła na „pino-
szetyzację” Polski, kapitalistyczną modernizację narzuconą siłą przez władze stanu
wojennego. Narodowcy spod znaku Macierewicza widzieli możliwość porozumie-
nia z „patriotycznym” wojskiem generała Jaruzelskiego. Inni jeszcze konsultowali
się z generałem w stworzonej przez niego radzie.

Solidarność odżywa, ale już zupełnie inna, w strajkach 1988 roku, zwłaszcza
zaś w 1989 r., wraz z jej ponowną legalizacją. Wielki mit Solidarności poddany zo-
stał ciężkiej próbie. Rozpada się niezwykła synteza aspiracji związkowych, społecz-
nych, religijnych, demokratycznych i narodowych. Nadzieje polityczne, gdy tylko
pojawia się realna szansa ich ziszczenia, uosabia nie Solidarność, lecz zasadniczo
inteligencki Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie i powstały wokół niego ruch.
Związek przyczynił się do jego upadku po wyborach w czerwcu 1989 r., ale inicja-
tywy politycznej przejąć już nie mógł – formowały się już partie i demokratyczne
instytucje państwa. Pękały niezwykłe więzi, ustanowione w przeszłości między róż-
nymi grupami społecznymi. Były one bowiem wytworem szczególnej  sytuacji,
w której maszyneria PRL homogenizowała, tworzyła względnie społeczną  jedno-
rodność, maskując wewnętrzne zróżnicowanie narodu. Teraz, pod wpływem me-
chanizmów rynkowych i polityki demokratycznej, słabnie wspólnota, widać coraz
większą różnorodność i samotność, rozmaitość sytuacji, poglądów i wartości, po-
staw i interesów.  Jedni odnajdują status proletariuszy, inni korzystają z szansy na
przedsiębiorczość, zarabiając  godziwie czy mniej moralnie chwalebnie. Inni jesz-
cze, ludzie zbędni, ludzie marginesu, pozbawieni pracy i perspektyw, spadają w ot-
chłań społecznego niebytu. Wynikiem tych pęknięć, napięć i uczucia niesprawiedli-
wości jest coraz silniej wzajemnie manifestowana nieufność i wrogość. Tych, któ-
rzy dokonywali odmiennego wyboru, nawet ze szlachetnych pobudek, nierzadko
nazywano zdrajcami i zaprzańcami.

Trudno było uznać odmienne wartości, kulturę, choćby i interesy, gdy tak nie-
dawno było się razem, miało podobne sny, podobne cierpienia, gdy razem żarliwie
głosiło wagę solidarności. Oskarżenia wzajemne przyczyniały się do dyskredytacji
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w oczach społeczeństwa przeszłości, którą niedawno jeszcze malowano w pięk-
nych kolorach, oraz środowisk, które odgrywały w niej znaczącą rolę. 

Solidarność firmuje kolejne rządy. Służy za parasol gabinetowi Tadeusza Ma-
zowieckiego, który przeprowadził zasadnicze i bardzo bolesne zmiany. Jest utożsa-
miana z rządami Jana Krzysztofa Bieleckiego i Hanny Suchockiej oraz z gabine-
tem Jerzego Buzka,  który, pod patronatem Mariana Krzaklewskiego, doprowadził
– wydawało się – do ostatecznego upadku wielkiego mitu.

Tak naprawdę jednak społeczeństwo identyfikowało się z Solidarnością cały okres
po 1989 roku, również za czasów rządów SLD, bowiem nie bez powodu w niej właśnie
widziało źródło nowego rozdziału w historii Polski. A do historii Polski po 1989 roku
społeczeństwo   ma stosunek ambiwalentny. Nawet w badaniach opinii publicznej,
przeprowadzonych zaledwie parę tygodni przed rocznicowymi obchodami („Rzeczpo-
spolita”, 16.8.2005) uderza przewaga negatywnych ocen bilansu Solidarności nad po-
zytywnymi. Respondenci widzą zyski w domenie wolności i zdobyczy politycznych,
koszty zaś w sferze społecznej i gospodarczej. Można z tego łatwo wydedukować, kto
jest zaliczany do wygranych, a kto do przegranych ostatniego ćwierćwiecza. Nie może
więc dziwić, że obchody rocznicowe Solidarności były tu i ówdzie uznawane za świę-
to profitentów rewolucji solidarnościowej, a nie jej szeregowych, robotniczych, uczest-
ników, bez których pokojowa rewolucja nie byłaby możliwa.

NSZZ „Solidarność”, reagując w latach dziewięćdziesiątych na pękanie społe-
czeństwa, wzrost nierówności,  narastające poczucie krzywdy i masowe odchodze-
nie jej elit do polityki, ewoluuje ku pozycjom coraz bardziej konserwatywnym, na-
rodowym, populistycznym. Nurt ten zawsze w związku istniał, ale nie dominował.
Teraz zaczyna rzutować na obraz wielkiej Solidarności i prowadzi często do jej ne-
gatywnej reinterpretacji w publicystyce inteligencji liberalnej i lewicowej. Zara-
zem, coraz bardziej ze związkiem i z tak przedstawianą tradycją, utożsamiają się
ci, którzy często w trudnych latach osiemdziesiątych spisywali Solidarność na stra-
ty, gdzie indziej szukając nadziei. 

Do upadku mitu Solidarności przyczyniały się modernizacyjne elity różnych ko-
lorów partyjnych i profesji, widząc w związku zawodowym zagrożenie dla polskiej
nowoczesności. Liczni politycy, ideolodzy i publicyści głosili mniej czy bardziej
otwarcie, że nie tylko silnego związku, ale nawet demokracji nie da się pogodzić
z koniecznymi przemianami. W aktywizmie obywatelskim, którego nośnikiem była
historycznie Solidarność, widziano groźbę destabilizacji państwa i podważenia ko-
niecznych zmian cywilizacyjnych. Najbardziej dosadnie i szczerze myśl tę sformu-
łował już w 1989 roku Stefan Kisielewski („Gazeta Wyborcza”, 12.10.89): „...libera-
łowie z socjalizmem sobie nie poradzą. Tu trzeba antysocjalistycznego dyktatora.
Politycy parlamentarni zbyt są uzależnieni od opinii publicznej, a ta jest zsowietyzo-
wana, odzwyczajona od jakiejkolwiek oddolnej inicjatywy gospodarczej”. 

Upadek Solidarności i obozu postsolidarnościowego w opinii publicznej pro-
wadził do tego, że zaledwie parę miesięcy przed wyborami jesienią 2005 r. (zwró-
ciła na to uwagę Mirosława Grabowska) partie prawicowe, wywodzące się z Soli-
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darności, choć programowo konserwatywne, szukają legitymizacji w projektach
zmian radykalnych, często o posmaku rewolucyjnym, albo też w odległej przeszło-
ści (w Powstaniu Warszawskim, epopei Armii Krajowej), a nie w tradycji, w doko-
naniach czasów Solidarności czy choćby w sukcesach rządów solidarnościowych.
Sytuacja zmieniła się dopiero w czasie przygotowywanych obchodów dwudziestej
piątej rocznicy powstania Solidarności i w ich konsekwencji nagle odmieniła się at-
mosfera wokół dziedzictwa związku. Obie główne partie prawicy (ale nawet SLD,
który przypomina 21 postulatów Sierpnia!) zaczynają wymachiwać sztandarami
Solidarności i odwoływać się do jej dziedzictwa. Jedni podkreślają wymiar socjal-
ny związku, inni przede wszystkim aspekt wolnościowy.

*  *  *

Kiedy i dlaczego nastąpił powrót Solidarności? Źródeł obecnych obchodów
można już szukać w latach 1989-2000. Mieliśmy wówczas do czynienia z podwój-
ną rocznicą: dziesięciu lat od przemian 1989 roku oraz dwudziestu lat od Sierpnia
1980. Obie rocznice nie wywołały w Polsce silnego echa. Rozchwiane ramy dotych-
czasowej egzystencji, wysokie koszty przemian były źródłem lęków, niezadowole-
nia, pewnej nostalgii za ancien regimem. Szybki powrót do władzy byłych komuni-
stów relatywizował wagę zmian 1989 roku. 

Mimo widocznej obojętności pewien szok wywołał w Polsce sposób obchodzenia
tych rocznic na Zachodzie. Rok 1989 był tam niemal wyłącznie utożsamiany z upad-
kiem muru berlińskiego. Inne ważne daty, w tym rewolucja Solidarności i nasz Okrą-
gły Stół, pozostawały w cieniu. Symbolem może tu być informacja zamieszczona
w „International Herald Tribune”, dzienniku światowej elity: podpis pod zdjęciem
baronessy Thatcher głosił, że przyznano jej honorowe obywatelstwo Gdańska w związ-
ku z przypadającą rocznicą strajków 1980 roku.

W debacie publicznej następnych lat wskazywano zarówno na źródła zewnętrz-
ne, jak i wewnętrzne owego zapominania. Oskarżano obcych o niewdzięczność,
a nawet o złą wolę, przejawiającą się w świadomej niepamięci (Marian Krzaklew-
ski mówił na targach w Niemczech, że wyrażało się w tym poczucie winy Zachodu
za Jałtę). Pretensje częściej jednak adresowano do siebie – sami zniszczyliśmy mit
Solidarności, nie potrafimy uczcić wielkiego dokonania, wykazać troski o narodo-
we dziedzictwo. Zapominano, że w percepcji Zachodu Niemcy stanowiły w cza-
sach zimnej wojny podstawowy teren konfrontacji ze Związkiem Radzieckim. Stąd
obalenie muru – poza siłą obrazu – było znakiem końca zimnej wojny i podzielone-
go świata. Przypominając konflikty wewnętrzne, pomijano milczeniem liczne przy-
czyny, z których część ledwie zasygnalizowaliśmy, a które powodowały, że Solidar-
ność była obciążana winą i spychana na margines zbiorowej pamięci. 

Konkurencja Sierpnia z murem berlińskim o miejsce w historii wolności mia-
ła jednak i inny, bilateralny wymiar. Chodzi o poczucie zagrożenia, które odczuwa
część Polaków w stosunkach z Niemcami. Od paru lat narasta w Polsce przekona-
nie, że w Republice Federalnej następuje niebezpieczna reinterpretacja przeszło-
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ści. Obecne skupienie uwagi na tragicznych losach Niemców zdaje się spychać na
dalszy plan problem odpowiedzialności narodu niemieckiego za barbarzyństwo,
które zalało Europę. Rosną obawy, że Niemcy próbują zająć miejsce głównych,
obok Żydów, ofiar drugiej wojny światowej. Więcej, w związku z ujawnieniem
zbrodni w Jedwabnem pojawił się niepokój, że „polityka historyczna” zachodniego
sąsiada będzie, świadomie czy nie, spychała Polaków ku statusowi „kata”, którego
ofiarą padali zarówno Żydzi, jak i wypędzeni Niemcy. Stąd między innymi widzie-
liśmy nerwowe reakcje i mobilizację agend rządowych, prasy i opinii publicznej
w związku z pojawianiem się gdzie niegdzie w świecie absurdalnej nazwy „polskie
obozy zagłady”, gdy chodzi w istocie o obozy niemieckie ulokowane na terenach
okupowanej Polski. Istotny wymiar polskich niepokojów wiąże się z możliwym w ta-
kiej sytuacji wzmocnieniem rewindykacji części Niemców do własności, pozosta-
wionej przez nich na obecnych terenach Rzeczpospolitej. 

Obchodów wielkich wydarzeń przeszłości – szczególnie rocznicy Powstania
Warszawskiego i Sierpnia 1980 – nie można oczywiście redukować do „walki pa-
mięci”, próby przeciwdziałania „agresji” pamięci  niemieckiej, ale tego aspektu po-
mijać nie można. Podobnie, jak i obaw, które wzbudzają próby interpretacji histo-
rii drugiej wojny światowej, w których gloryfikuje się dokonania Armii Czerwonej,
pomijające rolę polskiego oręża i okrywające zarazem milczeniem sowieckie
zbrodnie popełnione na Polakach.

Polska pamięć, czując się zagrożona i dopominając się o należne Polsce miej-
sce w historii współczesnej, podjęła więc walkę z obu tradycyjnymi wrogami na
dwóch najważniejszych dziś polach zmagań symbolicznych: o status ofiary zbrod-
ni popełnionych przez sąsiadów oraz o miejsce w pierwszym szeregu wielkich zwy-
cięzców, bohaterów walki o wolność.

*  *  *

Popularność, jaką zyskuje „polityka historyczna”, ma jednak przede wszystkim
istotne źródła wewnętrzne. Jednym z podstawowych błędów po 1989 roku – głosi
rozpowszechniona teza radykalnych, prawicowych krytyków – było pozostawienie
ugorem polskiej tożsamości, patriotyzmu, problemu pamięci Polaków. Fascynacji
nowoczesnością, demokracją i rynkiem towarzyszyła – twierdzą oni – naiwna wia-
ra w spontaniczność mechanizmów rozwoju, w automatyzm społecznej i narodo-
wej integracji. Rezygnowano z ważnej powinności elit, z edukacji patriotycznej i hi-
storycznej, koniecznej dla uformowania nowoczesnego narodu i państwa. Prawdą
jest, że w atmosferze optymizmu i głębokich reform lat dziewięćdziesiątych, pa-
trzono bardziej w przyszłość, koncentrując uwagę na wielkich wyzwaniach, które
stały przed Polską. Ale czy może to dziwić? W każdym społeczeństwie istnieje – jak
pisał Ralph Waldo Emerson8 – „partia nadziei” i „partia pamięci”. Wówczas domi-
nowała partia nadziei. Dziś silnie podkreślana dwuznaczność wynikała z tego, że
z takim wyborem chętnie utożsamiała się „partia niepamięci”, ci, którzy woleli 
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o czasach PRL zapomnieć. Moralną rewoltę wywołała mieszanka braku nadziei
dużej części społeczeństwa z praktyką rządzenia „partii niepamięci”, w której du-
żo było pychy, arogancji i korupcji. 

Rocznica Sierpnia służyła walce o interpretację najnowszej historii Polski.
Przez lata trwały debaty na temat prawdziwego początku odzyskanej wolności.
W formującej się mitologii narodowego odrodzenia Okrągły Stół zdawał się zajmo-
wać rolę uprzywilejowaną. Pokojowość, zdolność porozumienia wrogich sił, dzia-
łały na wyobraźnię, stanowiły wzór dla innych narodów. Ale też mit owych nego-
cjacji był stale kontestowany przez dużą część prawicy. Widziano w nim bowiem
legitymizacje uprzywilejowanego miejsca postkomunistycznej lewicy w nowym
ustroju. Ostatnie lata, rozkład i kompromitacja SLD,  rzuciły retrospektywnie po-
ważny cień na Okrągły Stół. Język radykałów zyskał silną,  psychologiczną prawo-
mocność. A w każdym razie bardzo osłabił mityczny status rokowań z wiosny 1989
roku w narodowej historii wolności.

Obecnie spór o „najważniejszą datę” został rozstrzygnięty. Obchody dwudzie-
stej piątej rocznicy Sierpnia były aktem wmurowania kamienia węgielnego w fun-
damenty niepodległej i demokratycznej Polski. Jest to zresztą data do zaakcepto-
wania zarówno dla zwolenników III, jak i projektodawców IV Rzeczpospolitej, dla
antykomunistów i byłych komunistów, którzy już dawno uznali wielkość i znacze-
nie wydarzeń 1980 roku. Chociaż w żadnym razie nie mogli, w odróżnieniu od
Okrągłego Stołu i mimo uczestniczenia w wielkim ruchu setek tysięcy członków
PZPR, aspirować do współautorstwa Sierpnia. 

*  *  *

Solidarność wróciła, bo Polacy są zmęczeni, mają poczucie kryzysu moral-
nego i są gotowi wybrać „partię pamięci”. Na zagrożenia współczesnego świa-
ta odpowiadają pytaniem o własną tożsamość, o to kim jesteśmy, jacy jesteśmy
i jakie jest nasze miejsce wśród narodów świata. Sierpień wrócił, bo wydaje się
wydarzeniem wyjątkowym, bo kojarzy się ze zwycięstwem, bo nie można go
skalać pamięcią o źródłach pochodzenia ani też o jego konsekwencjach. Cho-
ciaż można, czyni się to nagminnie, reinterpretować sens Sierpnia i odbierać
medale pamięci jednym, kreując retrospektywnie nowych bohaterów. I wresz-
cie dlatego, że Solidarność można już włożyć do gabloty z narodowymi pamiąt-
kami. Nie rani, nie zagraża, nie trzeba się bać tęsknot i nadziei, w których po
1989 roku widziano często potencjał rebelii i kolektywizmu. Solidarność – ta
prawdziwa, ta historyczna – przeniosła się ostatecznie do krainy wielkich i  nie-
szkodliwych narodowych mitów. Teraz już można składać należny jej hołd i oka-
zywać narodową dumę.

Aleksander Hall:
Dziękuję bardzo i proszę zabranie głosu Pawła Śpiewaka.
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Paweł Śpiewak:

Znam co najmniej jeden mocny przykład spełnienia solidarnościowych nadziei.
To szkoła mojego syna. Jest to pierwsza w Polsce szkoła społeczna. Nie należy ani
do państwa, ani nie jest prywatnym przedsiębiorstwem nastawionym na zysk. Zor-
ganizowana przez rodziców, z których większość ojców założycieli była w Solidar-
ności i działała w podziemiu solidarnościowym w okresie stanu wojennego. Złama-
no w ten sposób monopol nauczania państwowego. Powołało tę szkołę środowisko,
które wybrało pewien projekt wychowawczy pewien sposób uczenia, programów,
typ nauczycieli. Jest i była to oddolna społeczna inicjatywa. Powstała szkoła z na-
uczycielami, którzy nie traktują uczniów jak przedmioty, którzy negocjują, a nie
wymuszają. Uczniowie nie są infantylizowani, ale traktowani jako osoby dorosłe,
które się przekonuje, a nie rozkazuje. Uderza w programach nauczania duża waga
przypisana przedmiotom takim, jak filozofia, wychowanie obywatelskie, nacisk na
te umiejętności, które służą rozwijaniu zdolności myślenia abstrakcyjnego, kultu-
rze języka, zdolności wyrażania swoich poglądów. Jest to szkoła, która posiada
swój parlament, złożony z nauczycieli, rodziców, uczniów. Istnieje system sądów,
przed którymi stanąć mogą wszyscy decydujący o szkole. Szkoła ma oczywiście
swoje media: własną gazetę, strony internetowe, radio. Celem zasadniczym nie jest
tu przygotowanie tylko do studiów, ale wychowanie młodzieży do tego, co nazwać
można postawą obywatelską. Innymi słowy, jest to szkoła, która daje bardzo silne
poczucie tożsamości uczniów, rodziców, nauczycieli. Ze względu na swoją wyjąt-
kowość rodzi wrażenie elitarności. Może daje się uczniom dużo, czasem za dużo
swobody, ale traktuje się jako osoby odpowiedzialne, niemal dorosłe.

Z podobnymi szkołami spotykałem się w wielu miejscach i zawsze miałem sil-
ne wrażenie, że to jest ten realny, przełożony na instytucje, praktykę sposób reali-
zacji solidarnościowego etosu. Miejsce, gdzie młodzi mogli bezpośrednio z żywym
doświadczeniem Solidarności się zetknąć. To jest oczywiście jedna z możliwych
form realizacji projektu Solidarności. 

*  *  *

Pytanie o dziedzictwo Solidarności jest najpierw pytaniem o przesłanie ruchu.
Jestem przekonany, że nie da się ono ująć w języku antykomunizmu czy antytota-
litaryzmu. Nie sposób zamknąć i opisać Solidarności w języku polskiej polityki
z podziałem na lewicę i prawicę. Można ją nazywać ostatnim powstaniem narodo-
wym. Uważać, jak chce obecnie Lech Wałęsa, za początek nowej fali globalizacji.
Solidarność była aż zastanawiająco pozbawiona wszelkich izmów. Wiemy dosko-
nale, że gdy programy polityczne składają się z izmów (liberalizmów, socjalizmów,
nacjonalizmów), znaczy to, iż przestają być czymś autentycznym, ale że się obróci-
ły i zdegradowały właśnie w „program”. Solidarności izmy nie tyle udało się odrzu-
cić, ale wręcz ich nie zauważyć, przerosnąć je, nie wdając się w jałowe dyskusje
ideologiczne. Jeżeli jakiś izm można znaleźć, to ma coś wspólnego z antykomuni-
zmem, choć większość działaczy Solidarności pozostawała w kręgu gospodarczej
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utopii socjalistycznej, a wyobraźnię krępowały nie tylko silne akcenty egalitarne,
ale również brak namysłu nad wolnorynkową gospodarką. Solidarność nie wycho-
dziła poza socjalistyczny krajobraz gospodarczy zapewne nie tylko dlatego, że sil-
ne były pęta socjalistycznej władzy, ale również dlatego, iż wyobraźnia polityczna
nie sięgała tak daleko. Rację mieli zapewne ci, którzy pisali być może z pewną prze-
sadą, że główne przesłanie Solidarności nosiło charakter egalitarny, a nie indywi-
dualistyczny; socjalny, a nie rynkowy. Równy dostęp do władzy i dóbr – ten cel oży-
wiał podziemnych aktywistów. Na bramach strajkujących fabryk obok wizerunków
Matki Boskiej zawieszano hasła „Socjalizm tak, wypaczenia nie!”. Prawie wszyscy
pragnęli niepodległości – to pewne. Także końca dyktatu monopartii, kłamstwa i prze-
mocy, cenzury i zamkniętych granic. Ale czy na pewno zmiany ustroju?

Solidarność była, czy okazała się – skłonny jestem sądzić – przede wszystkim
projektem etycznym, który raczej daje się opisać w języku papieskich homilii czy
sołżenicynowskiego katechizmu, zaczynającego się od najważniejszych wezwań:
nie kłamać, nie donosić, nie współpracować z totalitarną władzą. Był to projekt
etyki obywatelskiej, w której trzy wartości były pierwszoplanowe: równości głosu,
godności i sprawiedliwości.

Czytając i oglądając Solidarność w jej różnych wymiarach powstawania i dzia-
łania, uderza niemal wszystkich obserwatorów i uczestników ruchu nacisk na wa-
gę słowa, dyskusji, negocjacji, dbałości o przestrzeganie reguł demokracji. Polska,
szczególnie jesienią 1980 roku i wiosną 1981, jak i w czasie I Zjazdu Solidarności,
zamieniła się w obradujące i spierające się ciało. Dyskutowano o wszystkim. Nie
było z góry nałożonych ograniczeń i tabu na to, o czym można i trzeba mówić, co
podlega dyskusjom. Granice wyznaczała nasza wyobraźnia i potrzeby chwili. Roz-
mawiano o tym, jak zorganizować lepiej produkcję w zakładach, jak zapewnić
ochronę socjalnych praw, jak zmienić ustrój uniwersytetów, jak ograniczyć emisję
trucizn, jak poprowadzić strajk w obronie aresztowanych kolegów, jak zlikwido-
wać kolejki, jak wydawać lepsze gazety. Każde środowisko podjęło swoje obrady –
od milicjantów po stoczniowców, od profesorów uniwersytetów po górników, od
członków partii po zagorzałych przeciwników komunizmu. Gorące lato i jesień
1980 roku zaowocowały powstaniem wielopunktowych list postulatów. Z istnie-
niem komórek Solidarności ludzie byli skłonni wiązać większość oczekiwań w sfe-
rze bytowej, społecznej i politycznej, kulturalnej. Solidarność jakby symbolicznie
zbierała marzenia o lepszym i godniejszym życiu – „mamy ją po to, aby przestrzeń
samorealizacji stała przed nami otworem”, pisał Ireneusz Krzemiński. Mówili nie
tylko ludzie. Mówiły mury plakatami i farbą wymalowanymi hasłami i wieszanymi
na murach zakładów portretami papieża i Matki Boskiej. Można rzec, nagle i na
skalę niespotykaną powstała złożona, wielobarwna wspólnota komunikacyjna,
w której nie tyle chodziło o dochodzenie swoich praw, ile zapewnienie wszystkim
znanego ze starożytnych Aten prawa do równości głosu, zwanego isegorią. 

W ten sposób, ustanawiając niezależną przestrzeń komunikacji zbiorowej,
przełamano monopol komunikacyjny władzy, jak i izolację oraz atomizację spo-
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łeczną. Komunikacja polityczna wymagała pokonania bariery nieufności i stra-
chu, i co nie mniej ważne, musiała sobie radzić z niedostatkiem w zakresie wię-
zi społecznych, braku ustalonych i trwałych kanałów komunikacyjnych między
różnymi grupami, warstwami i społecznościami terytorialnymi. Skutki długolet-
niego procesu atomizacji społecznej dawały o sobie znać. Między intensywnie od-
czuwaną wspólnotą narodową a grupami rodzinno-przyjacielskimi rozpościera-
ła się pusta, zimna przestrzeń nieufności i niechęci. To owa przestrzeń wymaga-
ła zabudowania, a środkiem do celu był zarówno NSZZ, jak i wszystkie inne or-
ganizacje odnowione czy powstałe pod parasolem ruchu solidarnościowego. No-
wo wywalczone swobody zostały spożytkowane do budowy tego, co potem na-
zwano społeczeństwem obywatelskim.

U podstaw komunikacji etycznej i politycznej leżało słowo „godność”. W uchwa-
le programowej czytamy, że Solidarność zawiera w sobie „dziedzictwo niezależnych
działań robotników, inteligencji i młodzieży, wysiłków Kościoła o przechowanie war-
tości, dziedzictwo walk o godność ludzką w naszym kraju”. Naruszeniem godności
ludzkiej były wielogodzinne kolejki o ser czy buty, niskie pensje i wszechwładza no-
menklatur partyjnych. Naruszeniem godności były kłamstwa komunistycznej propa-
gandy, cenzura, absurdalne zakazy dotyczące organizacji służby zdrowia. Godność
jest wartością nie poddającą się negocjacjom. Nie sposób jej uszczuplić czy ograni-
czyć tylko do pewnej sfery życia. Ten rodzaj przesłania angażował całą osobę, głoszą-
cą takie wezwanie. Afirmował odbiorcę i wymagał od niego również pełnego zaan-
gażowania. „Na tym planie, poprzedzającym poziom polityczno-intelektualny, cho-
dziło o powiadomienie siebie i innych o obecności prawdy, dobra, wiary i nadziei
w ludzkiej egzystencji”. Ten rodzaj przekazu odwoływał się do tego, co wspólne nie
tylko pośród uczestników ruchu, ale wspólne w naszej etycznej warstwie istnienia
również z naszymi przeciwnikami. Godność jednej strony pozwalała ujawnić się god-
ności innych osób. Istniała w relacji wzajemności. Domagała się postawy dialogicz-
nej, otwartej, wolnej od zacietrzewienia i nienawiści. Godność nie tylko objawiała ja-
kość naszej egzystencji, ale również stawiała warunki istnienia samej rozmowy i wspól-
noty komunikacyjnej. Stała ponad „kłębem lęków, nieufności, dezorientacji i znieczu-
lic”, o czym zapewniał nas biuletyn Solidarności ziemi łódzkiej. To było owa etyczna
podstawa komunikacyjna. Ona wyznaczała „my” tego ruchu, „my” otwarte, w którym
wszyscy, niezależnie od swoich politycznych przekonań mogli się odnaleźć. Demo-
kracja w tym rozumieniu to stan, w którym godność każdego z nas jest zagwaranto-
wana i wszyscy mamy prawo do jej manifestowania. Zasada sprawiedliwości stano-
wiła konieczne uzupełnienie – traktowanie ludzi jako równych w prawach. 

Owo prawo godności w polskim, solidarnościowym kontekście nabierało sensu
przez to, że stanowi konkretyzację obiektywnego porządku wartości. Ta nie da się
utrzymać, jeżeli nie założymy istnienia Boga. Założenie istnienia Boga nie było wa-
runkiem w praktyce ruchu. Nie było postulatem rozumu teoretycznego, ale czymś
najintensywniej odczuwanym, szczególnie po pierwszej wizycie w Polsce pierwsze-
go polskiego papieża. Religia stała nie tylko w centrum naszego doświadczenia, ale
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również, jak w amerykańskiej demokracji, stanowiła osnowę, warunek podtrzyma-
nia demokracji. Religia, jak pisał przed ponad 150 laty Alexis de Tocqueville9, i co
znalazło swoją polską konkretyzację, uczy nie tylko szacunku dla tego, co w nas
nieśmiertelne, co podlega czci i ochronie, ale również ogranicza wszelką władzę.
“Maksyma bezbożna (ateizm), która w wieku wolności została wymyślona chyba po
to, by uprawomocniać poczynania wszystkich przyszłych tyranów. Otóż jeżeli pra-
wo nadaje społeczeństwu amerykańskiemu wszechwładzę, to religia kładzie tamę
dowolności pomysłów, zabrania porywać się na wszystko”. Podobnie rzecz miała
w Polsce. Religia z jej fundamentalną ideą godności i praw człowieka, mam prze-
konanie, była postrzegana, a przede wszystkim przeżywana jako podstawa ładu,
przenikającego sferę etyczną i polityczną zarazem, stanowiąc jej ostoję, ale rów-
nież ochronę przed dowolnością i manipulacją propagandową i ideologiczną.

*  *  *

Nikt przy zdrowych zmysłach nie kwestionuje skali zmian, jaka dokonała się
w Europie Środkowej i Wschodniej po roku 1989. Korzystamy ze swobody podró-
ży, wolności słowa, gospodarowania, mamy do czynienia w Polsce z fantastyczną
rewolucją edukacyjną, odbywają się wolne i pluralistyczne wybory, nie tylko for-
malnie, ale i realnie chronione są podstawowe uprawnienia człowieka i obywate-
la. Stajemy się częścią Europy, Zachodu. Nasze kraje odzyskały pełną niepodle-
głość. Nie mamy na swoich ziemiach obcych wojsk okupacyjnych. Można rzec, że
zasadnicze cele polityczne Solidarności zostały zrealizowane. Ale naszych proble-
mów nie da się sprowadzić do tych mniej lub bardziej wymiernych wskaźników,
określających jakość życia w Polsce po roku 1989. Cele te zresztą na swój sposób
osiągały państwa i narody, które nie przeszły przez doświadczenie masowego ru-
chu antykomunistycznego, jak Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia. Można rzec,
osiągnięto je tam nie dlatego, że przeżyli przygodę ze swoją Solidarnością, ale dla-
tego, że zmienił się cały światowy układ sił, że komunizm zawalił się do środka.

Szczególność doświadczenia Solidarności skłonny jestem wiązać właśnie z jej
etycznym przesłaniem, który skupia w sobie idee równości: głosu, godności i spra-
wiedliwości. Rzekłbym wręcz, że w tym sensie Solidarność pozostała w nas jako
nasza ziemia obiecana. Oczywiście w normalnych czasach trudno utrzymać wyso-
kie wymagania i tamto emocjonalne napięcie. Jednak doświadczenie Solidarności
i tkwiąca w nas pamięć zarówno „czasów karnawału”, jak i stanu wojennego, po-
zostawia nas z dwoma społecznymi głodami: pierwszym to głód uczestnictwa, któ-
ry przekłada się na ideę społeczeństwa obywatelskiego i nie tylko proceduralną wi-
zję demokracji, drugi to głód wyrazistej moralnej wspólnoty z dwoma centralnymi
wartościami: godnością i sprawiedliwością. Solidarności z czasów sierpniowych
nie rozpoznaje się po szczególnym kroju liter, nazwiskach przywódców (iluż ich już
było, ilu odeszło), ale po tych etycznych wymaganiach, jakie związek wówczas
w nas rozbudził. Problem Solidarności lokowałbym nie w języku prostych podzia-
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łów politycznych, ale w sferze prepolitycznej, w obszarze zagadnień nazywanych,
z braku lepszego określenia, teologią polityczną. Chodziłoby w tym wypadku o te
wartości, które stanowią o podstawach nowego ładu, które dają wolności zakorze-
nienie we wspólnym losie i we wspólnym dziejowym istnieniu. 

Przeczytałem dziesiątki wypowiedzi dawnych działaczy solidarnościowych.
W większości uderza bynajmniej nie poczucie triumfu, zadowolenia ze słusznie i do-
brze spełnionego obowiązku, wdzięczności tysiącom im podobnym działaczom.
W ich wypowiedziach uderza aż krzyczące poczucie klęski, rozczarowania, znie-
chęcenia. Mam te świadectwa za niezwykle ważne, bo mówią to osoby, które ową
Solidarność budowały, które czują się i mają prawo czuć się depozytariuszami
tych wartości. W ich wszystkich wypowiedziach powtarza się brak lub słaba iden-
tyfikacja z III RP, czego miarą jest niska frekwencja wyborcza,  jedna z najniż-
szych na świecie; niski stopień zorganizowania społecznego; słabość społeczeń-
stwa obywatelskiego; narastająca, a nie malejąca, wzajemna nieufność, wreszcie
szeroko piszą o braku zaufania do instytucji państwa. Widać też wzrost postaw,
które określiłbym mianem społecznego indywidualizmu, oraz – co ma wielkie
znaczenie – zbytnie rozwarstwienie społeczne i wysokie, najwyższe w Europie
bezrobocie. Powtarza się bardzo krytyczna ocena polityków zarówno wywodzą-
cych z partii komunistycznej, jak i partii postsolidarnościowych.

Z tych wypowiedzi wyłania się mocno zarysowane przekonanie, że to, co uzy-
skaliśmy w wyniku zwycięstwa Solidarności po piętnastu latach, to miękkie, słabe,
a jednocześnie nadmiernie rozbudowane państwo, pełne korupcji i partyjniactwa,
które wzajemnie wzmacniają się. I to jest zasadniczy problem Polski. Tak patrząc
na Polskę, trzeba stwierdzić, że w gruncie rzeczy transformacja została przegrana
nie w sensie ekonomicznym, nie w sensie niepodległości, ale w sensie mechani-
zmów rządzenia. 

Jaka jest przyczyna tego? Otóż problemem jest kwestia etyczna. Jak twierdzi
znaczna część działaczy Solidarności, nierozliczenie się z przeszłości stanowi
istotny powód. Mianowicie puszczenie w niepamięć niegodziwości i występków
ludzi poprzedniego systemu i,  co gorsza, uznanie przez wiele środowisk politycz-
nych i intelektualnych, również z dawnej opozycji, wszelkiej formy lustracji czy
dekomunizacji za rodzaj polowania na czarownice, próby wzniecania nienawi-
ści, oszczercze pomówienia. To pozwoliło postkomunistom uchylić się od odpo-
wiedzialności za PRL i za zbrodnie totalitarne. Ten brak oceny przeszłości dopro-
wadził do tego, że nadal przetrwał model rządzenia państwem jak za PRL, że eli-
ty postkomunistyczne zajmują kluczowe miejsce w systemie politycznym już nie
jako partia, ale jako siła polityczna i gospodarcza. Mechanizm korumpowania
czy kupowania władzy politycznej stał się jednym z zasadniczych problemów po-
litycznych Polski i, podkreślam, problemów etycznych. Tym bardziej że ulegli mu
nie tylko ludzie z obozu postkomunistycznego, ale i postsolidarnościowego. Czy-
li ludzie z dawnej Solidarności zachowują się dokładnie tak samo, jak ludzie z post-
komuny, tak samo dążą do władzy politycznej czy gospodarczej. Czasami ludzie

SESJA VI164



z Solidarności uzasadniają to, że w ten sposób budują własną potęgę gospodar-
czą, siłę własnej grupy. Ale mechanizm jest ten sam – korupcja i znieprawienie.
Jeżeli taki mechanizm władania zaczyna być problemem podstawowym, to oczy-
wiście z perspektywy obywatelskiej, z perspektywy milionów obywateli okazuje
się, że nie tylko tak można, ale i należy walczyć o wpływy. Z perspektywy obywa-
teli okazuje się, że układ sił i walka o władzę niewiele się różni od tej przed ro-
kiem 1989. Albo rzecz nazywając inaczej, dramatycznie brzmi sformułowanie, że
podział na „my i oni”, na nowo się odbudowuje.

Oczywiście jest jeszcze drugi problem. Mianowicie, transformację zaczęły rzą-
dy postsolidarnościowe. W tej sytuacji partia postkomunistyczna występuje w roli
obrońcy ludzi, którzy stracili na procesie transformacji. To ona broni ludzi odsu-
niętych, którzy przeżywają trudności gospodarcze lub są bezrobotni. I dlatego wy-
daje mi się, że problem etyczny jest ważny, a głód wartości jest odczuwany jako
kwestia najważniejsza.

Zastanawiałem się wielokrotnie, dlaczego rządy traciły szybko legitymizację,
dlaczego tak bardzo przegrało AWS z Unią Wolności trzy lata temu, dlaczego teraz
tak bardzo przegra SLD? Przecież nie dlatego, że wskaźniki gospodarcze spadają.
Moim zdaniem przyczyna jest czysto etyczna. Dlatego, że elity polityczne są posta-
wione w stan oskarżenia jako cyniczne, skorumpowane, zepsute. A więc, podkre-
ślam, obywatele odsuwają się od władzy, nie chcą uczestniczyć w polityce, mając
ją za obszar niskich zachowań, wulgarnego języka, podłych motywacji. Oznacza to,
po pierwsze, że system polityczny ulega wyobcowaniu. A po drugie, i co zapewne
jest wyjątkowo groźne, traci znaczną część swojej legitymacji. Wszak uprawnienie
do rządzenia nie bierze się tylko z głosów wyborców, ale i z wartości. Jeżeli tak się
dzieje, że to problem etyczny jest tym problemem, który Solidarność nam przypo-
mina. Stawką w tej sytuacji jest nie tylko to, czy będzie rządziła lewica, czy prawi-
ca, czy ktokolwiek inny, stawką nie jest nawet kierunek zmian, poziom rozwoju go-
spodarczego, ale, powiedziałbym, stawką jest sama polityczność. Jeżeli te wartości
są kwestionowane przez społeczeństwo, jeśli czuje się ono obrażone w swoim po-
czuciu sprawiedliwości przez obie strony – i przez solidarnościową, i przez spra-
wującą władzę SLD – to w tym momencie sama idea demokracji zaczyna być an-
tybohaterem polskiego procesu transformacji.

Wiele osób na świecie twierdzi, że największym zagrożeniem dla demokracji
jest fanatyzm i wskazuje się na Al-Kaidę oczywiście. Ja bym twierdził coś odmien-
nego, największym wrogiem w Polsce i myślę, że ogólnie w procesach demokra-
tycznych, jest po prostu cynizm i instrumentalne traktowanie wartości. Wartości
Solidarności mogą być teraz wykorzystywane, bo mamy do czynienia z realnym
głodem zasad etycznych, do którego odwołują się partie prawicowe, gdy mówią o re-
wolucji etycznej, o potrzebie rozbicia układów nomenklaturowych, wzmocnienie
systemu sprawiedliwości. Nie wchodzę w to, czy jest to instrumentalne, czy to jest
gra. Istotne jest to, że dotykają one realnego moralnego problemu, który mieści się
w haśle „od Solidarności do wolności”, ale temu powinno towarzyszyć hasło, być
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może nie mniej ważne, „od wolności do Solidarności” – w sensie odbudowy poczu-
cia więzi i pracy dla dobra wspólnego.

Czyli problemem Polski, przyjmując, że Solidarność jest projektem etycznym,
jest potrzeba powrotu do etycznych reguł, z których problem sprawiedliwości sta-
nowi kwestię podstawową. 

Aleksander Hall:
Dziękuję bardzo. Oddaję głos sali, bo wiele osób chce wziąć udział w dyskusji.

Czas na wystąpienie wynosi około trzech minut i bardzo proszę o nieprzekraczanie
tego limitu.

Jako pierwszy jest zapisany go do głosu pan Miklos Haraszti, węgierski pisarz
i publicysta, obrońca praw człowieka i pełnomocnik Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie do spraw wolności mediów. Bardzo proszę. 

Miklos Haraszti [tłum. z angielskiego]:
Za mało słów zostało wypowiedzianych o najważniejszym dziedzictwie Soli-

darności, czyli wolności wypowiedzi i wolności prasy, co odegrało olbrzymią rolę
zarówno w powstawaniu Solidarności, przetrwaniu jej jako organizacji, jak i wy-
warło wielki wpływ na mój kraj i inne położone na wschód od Polski. 

Pamiętam, jak w maju 1980 r., gdy zatrzymałem się u Janka Lityńskiego po
przyjeździe do Warszawy, z wielką zazdrością oglądałem książki wydawnictwa No-
wa pod kierunkiem Adama Michnika. A Michnik i Jacek Kuroń narzekali, że w Pol-
sce nic się nie dzieje! Gdy dwa miesiące później powstała Solidarność, znowu zna-
lazłem się w Warszawie w mieszkaniu Lityńskiego, gdzie zobaczyłem stos „Robot-
ników” i byłem zdumiony, jak im się udaje tak drukować. Byłem bardzo, ale to bar-
dzo zazdrosny o ten drukowany samizdat, ponieważ w moim kraju mogliśmy jedy-
nie przepisywać na maszynie do pisania i mimo to Węgry były drugim najmocniej-
szym krajem pod względem samizdatu. Nigdy nie ukrywaliśmy faktu, że byliśmy
pilnymi uczniami polskiej opozycji w dziedzinie wydawnictw podziemnych.

Tak zwana klęska Solidarności i to, co się stało po wprowadzeniu stanu wojen-
nego, było dla nas, dla społeczeństwa węgierskiego, a nawet dla rządu, który z wiel-
kim zapałem podsycał takie wrażenie, niczym wielkim. Dowodziło jedynie, że po
500 dniach Solidarności Polacy nie odrobili lekcji węgierskiej z 1956 r.

Ale ci, którzy wydawali samizdat, uczniowie KOR-u i Solidarności na Wę-
grzech, dalej tym się zajmowali, ponieważ wiedzieliśmy, że w byle polskim mieście
nawet po wprowadzeniu stanu wojennego jest więcej wydawnictw podziemnych
niż na całych Węgrzech. I dlatego Węgry tak szybko podpisały porozumienie, koń-
czące komunizm i miały swoją wersję Okrągłego Stołu. 

Dzisiaj pracuję w jednej z organizacji, która zrodziła się z ducha Helsinek i mam
do czynienia z sytuacją przeraźliwie podobną do tej z ostatnich lat komunizmu czy
wczesnego autorytaryzmu, jak wolicie, Polski i Węgier w latach osiemdziesiątych. Na
Białorusi widziałem prawdziwy samizdat, widziałem też  wydawnictwa samizdato-
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we podobne pod każdym względem – socjologicznym, prawnym, politycznym i psy-
chologicznym – do tego, co znam z autopsji. Nominalnie mamy do czynienia z demo-
kracjami, ale z monopolem na telewizję. Widziałem pluralizm prasy, który przejawia
się wygnaniem gazet z drukarń. Widziałem internet w powijakach, który zastępuje
słowo drukowane jako źródło pluralizmu słowa, jak samizdat w starych czasach. 

Przyczyną, dla której chciałem zabrać głos tutaj, jest apel, namawianie Pola-
ków i nie-Polaków, przyjaciół Solidarności, by utrzymać to ważne dziedzictwo So-
lidarności i pomagać  społeczeństwom, gdzie może mamy wolność, ale bez nieza-
leżnych związków zawodowych. A wiemy, że nie ma wolności i demokracji bez nie-
zależnych środków komunikacji społecznej, bez wolności wypowiedzi. Proszę, po-
móżcie nam i wspierajcie rozwój społeczeństw obywatelskich. To będzie właściwe
dziedzictwo Solidarności.

Aleksander Hall:
Dziękuję bardzo, proszę o zabranie głosu pana profesora Tadeusza Kowalika,

historyka myśli ekonomicznej. 

Tadeusz Kowalik:
Czas nawiązać do tytułu konferencji. Można go pojmować dwojako: po pierw-

sze „od Solidarności do wolności” można rozumieć jako narodzenie dziecka, które
kosztowało życie matki. Z tym, że różnica między tą analogią a rzeczywistością jest
taka, że w wyborach społecznych istnieją możliwości innych rozwiązań. Otóż jest
pytanie, czy to właśnie dziecko musiało się narodzić i czy tu tkwi przyczyna prze-
granej Solidarności, przegranej Unii Wolności, przegranej tej formacji myślenia?

Wydaje się, że kwestia bezrobocia jest całkowicie marginalną sprawą dla poli-
tyki lub politycy wprost przyzwyczaili się do katastrofalnie wysokiego bezrobocia.
I tu parę faktów. 

Fakt pierwszy, nie jest prawdą, jak mówiła pani Bochniarz, że w Polsce jest bez-
robocie dwudziestoprocentowe. Jest badanie z ubiegłego roku CBOS-u , które poka-
zuje, że co trzecia rodzina w Polsce jest dotknięta bezrobociem, a jeden z dyrekto-
rów Głównego Urzędu Statystycznego powiedział, że co najmniej jedna trzecia lu-
dzi, poszukujących pracy, nie rejestrowała się i nie rejestruje. Nie rejestruje się, po-
nieważ niewielu z bezrobotnych przysługuje zasiłek. Według oficjalnych danych je-
dynie 13 procent bezrobotnych uprawnionych jest do zasiłku, reszta może korzystać
z pomocy społecznej. Dzieje się tak przy szybkim wzroście dochodu narodowego.

Inny rekord Polski polega na tym, że nagminnie nie wypłaca się robotnikom
płac, co omal przybrało postać patologii systemowej. Kolejny rekord Polski, w któ-
rej ćwierć wieku temu był ruch masowy, liczący dziesięć milionów członków Soli-
darności, polega na tym, że w sektorze prywatnym, wytwarzającym około 76 pro-
cent dochodu narodowego, prawie nie istnieją związki zawodowe. Rozbisurmanie-
nie prywatnych korporacji, które nie ośmieliłyby się na Zachodzie zakazywać
związków zawodowych, tu oficjalnie, otwarcie nie dopuszczają do tworzenia orga-
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nizacji pracowniczych. Jeżeli weźmie się pod uwagę ten fakt, to jest oczywiste, że
partie, które doprowadziły do tego, zostały ukarane sprawiedliwie swoimi klęska-
mi wyborczymi.

Ta konferencja także została pomyślana jako przygotowanie do wyborów, od-
bywa się przecież dwa miesiące przed wyborami. I nieprzypadkowo nikt z lewicy
na przykład nie zasiadł za stołem prezydialnym...

Chciałbym jeszcze przywołać postać Jacka Kuronia, który wyjaśniał wielokrot-
nie, na czym polegała klęska Solidarności. Po pierwsze w broszurze Rzeczpospoli-

ta dla każdego z 1994 roku napisał, że udział działaczy związkowych w administra-
cji i rządach zniszczył ruch Solidarności. W momencie wprowadzania bolesnych
dla społeczeństwa reform państwa, przede wszystkim gospodarczych, Solidarność
nie zajęła się tymi odrzuconymi przez wolny rynek. Wobec tego sfrustrowani oby-
watele rzucili się w objęcia lewicy, tym bardziej ochoczo, im dotkliwiej odczuwa-
no koszty upadku komunizmu. 

I na zakończenie jako ekspert Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stocz-
ni Gdańskiej w sierpniu 1980 r., chciałem powiedzieć, że wczoraj podszedł do
mnie jeden ze strajkujących wtedy robotników i powiedział: „to ja was wpuściłem
do stoczni, do dziś nie wiem, czy zrobiłem słusznie”, ale w drugim zdaniu dodał:
„może dobrze, że wyście nas nauczyli tak negocjować, inaczej byśmy pewnie skoń-
czyli to awanturą i zerwali rozmowy”. 

Aleksander Hall:
Następną osobą, zapisaną do głosu, jest pan Żarmachan Tujakbaj z Kazachsta-

nu, kandydat zjednoczonej opozycji Demokratyczny Wybór Kazachstanu na prezy-
denta państwa w najbliższych wyborach, które mają odbyć w początkach grudnia.
Bardzo proszę. 

Żarmachan Tujakbaj [tłum. z rosyjskiego]:
Muszę powiedzieć, że dzisiejsza konferencja przekonuje nas ponownie, że ide-

ały demokracji, wolności i niezależności przy wytężonej pracy mogą przemienić się
w sukces. Mam nadzieję, że to, co osiągnęła wolna Polska w ciągu tego długotrwa-
łego okresu walki o demokrację i wolność, zostanie osiągnięte także w niepodle-
głych państwach obszaru postsowieckiego. Chciałbym skoncentrować się na sytu-
acji, która tam istnieje. 

Po upadku imperium sowieckiego powstały niepodległe państwa, które na fali
demokratycznych przemian wprowadziły także pewne zmiany u siebie. Ale osoby,
które w pierwszych latach zagarnęły tam władzę, były wcześniejszymi regionalny-
mi przywódcami komunistycznymi. Pod różnym pretekstem uzurpowali oni wła-
dzę, zmienili konstytucję i prowadzą swoje państwa ku rządom totalitarnym. Obec-
nie w tych krajach trudno mówić o wolności słowa, o przestrzeganiu podstawo-
wych praw i swobód obywatelskich. Procesy, jakie zachodzą w tamtych państwach,
są prawie jednakowe. I nic dziwnego. Spuścizna, którą otrzymały te kraje, pocho-

SESJA VI168



dzi od tego samego Związku Radzieckiego. Pozostała ta sama mentalność czy do-
świadczenia historyczne dla całego regionu.

Lecz obecnie co innego jest dla nas najważniejsze. Kraje demokracji zachod-
niej odnoszą się do naszych spraw z podwójnym standardem. Nie rozumieją spe-
cyfiki poszczególnych państw. A przecież procesy, jakie miały miejsce na Ukrainie,
w Gruzji, Kirgizji były spowodowane tymi samymi czynnikami: korupcją i samo-
wolą władzy oraz bezprawiem. Pragnienie demokracji jest w naszym regionie jed-
nakowe! Dlatego też prosimy o pomoc inne państwa, jeśli chcemy, aby procesy de-
mokratyczne dokonywały się dalej na obszarze postsowieckim, tak jak rozpoczęły
się na Ukrainie, w Gruzji czy Kirgizji.

Tragicznie zakończone wydarzenia w Uzbekistanie10 stanowiły ogniwo tego sa-
mego łańcucha. Wiele zależy od stosunku starych demokracji i ich sprzeciwu wo-
bec represji, stosowanym przez przywódców państw autorytarnych. Na ile pozwa-
la się w wyniku obojętności, aby doszło do tego, co stało się w Uzbekistanie? Cywi-
lizowany świat nie zareagował na tamtejsze wydarzenia odpowiednio! Dlatego też,
jeśli nie chcemy, by to się powtórzyło, jeśli chcemy, by wartości demokratyczne,
wolność i prawa człowieka były przestrzegane jednakowo wszędzie, to postulujmy,
by państwa zachodnie i ich przywódcy nie stosowali podwójnych standardów, by
interesy ekonomiczne nie górowały nad przestrzeganiem zasad demokracji, wolno-
ści i praw obywatelskich. Najważniejsze jest dla nas dążenie do powrotu na drogę
demokratycznych przemian. 

Mamy dziś silną demokratyczną opozycję, która będzie wkrótce startowała
w wyborach. Wiemy, że te wybory nie będą uczciwe, będą sfałszowane, że będzie
stosowany szantaż i groźby. Chcielibyśmy, byście uczestniczyli w tych wyborach ja-
ko obserwatorzy, byście zapewnili ich uczciwy przebieg. A to pomoże zwyciężyć si-
łom, które cenią wolność i demokrację.

Aleksander Hall:
Dziękuję bardzo. Kolejny mówcą będzie pan Eric Chenoweth z Institute for De-

mocracy in Eastern Europe (IDEE) w Stanach Zjednoczonych. 

Eric Chenowetz [tłum. z angielskiego]:
Chciałbym powiedzieć kilka słów o międzynarodowym dziedzictwie Solidarno-

ści, ponieważ – jak sądzę – trochę ten temat został zgubiony. Dziękuję za słowa bra-
ta Denisa MacShane’a.

Pierwszy punkt, który chcę poruszyć, to to, że Solidarność z sukcesem przy-
wróciła problem spraw człowieka na arenę międzynarodową. Myślę, że poszło to
o wiele dalej niż Helsinki i szczególnie ważna była rola Komisji Praw Człowieka
Narodów Zjednoczonych. Przedtem ona stanowiła po prostu pole bitwy zimnej
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wojny ze Związkiem Radzieckim bez pociągania do jakiegokolwiek odpowiedzialno-
ści za łamanie praw człowieka przez państwa bloku sowieckiego. Polska stała się
precedensem, gdy po wprowadzeniu stanu wojennego Solidarność, poprzez swoich
reprezentantów w organizacjach obrony praw człowieka, naciskała na pociągnięcie
do odpowiedzialności władze PRL. Starało się o to wiele osób. Wiem dobrze, bo
współpracowałem wtedy z Jeri Labor i próbowaliśmy ze wszystkich sił również na
poziomie międzynarodowym, by poczynania rządu polskiego nie uszły bezkarnie. 

Ten precedens, ustanowiony przez Solidarność, spowodował, że Kuba, na przy-
kład, nie mogła uciec od odpowiedzialności za gwałcenie praw człowieka i sprawa
ta była poruszona na forum Komisji Praw Człowieka NZ. Niestety, nie zawsze tak
się dzieje. Chiny mogą nawet mordować bez międzynarodowych konsekwencji. Ale
to dzięki Solidarności została przywrócona zasada uniwersalizmu dla prac Komisji
Praw Człowieka NZ. Drugą taką organizacją jest Międzynarodowa Organizacja Pra-
cy (ILO) i jej doroczne konferencje.

Solidarność przywróciła znaczenie i sens konwencji Narodów Zjednoczonych
nr 87, która mówi o wolności zgromadzeń, i konwencji MOP nr 98 o układach zbio-
rowych. Dziś kubańscy robotnicy zerkają na konwencję nr 98, chińscy robotnicy
również. Polska jest jedynym krajem, gdzie demokratyczna rewolucja dokonała się
na podstawie zasad MOP. I to jest żywym świadectwem dziedzictwa Solidarności.

Trzecim dziedzictwem, o którym chcę powiedzieć, jest znaczenie Solidarności
jako związku zawodowego. O jednej organizacji nie było tutaj mowy. Dziękuję bra-
tu MacShane za wymienienie nazwiska Lane’a Kirklanda, ale o samej organizacji,
na której czele stał, nikt nie wspomniał, mianowicie o AFL-CIO. A właśnie AFL-CIO
przewodziła międzynarodowym wysiłkom w najczarniejszych czasach, kiedy nie by-
ło wielu zwolenników, na rzecz utrzymania Solidarności przy życiu. Są trzy osoby,
których dzisiaj tu nie ma, a o których należy powiedzieć w tym kontekście kilka słów
Jedna z nich to Lane Kirkland, który nie tylko zapewniał wsparcie dla Solidarności,
ale który był twardy jak skała, gdy domagał się od rządu prezydenta Reagana akcji
na rzecz Solidarności. Sądzę, że bez nacisków Lane’a Kirklanda administracja Re-
agana dałaby sobie spokój z sytuacją w Polsce. Dwie inne osoby to Erwin Brown,
który rozpoczął walkę o wolny handel w zachodniej Europie i po wojnie pracował
na rzecz wzmocnienia demokracji w krajach Europy Zachodnie, a karierę zakoń-
czył pomaganiem robotnikom w walce o swoje prawa w krajach bloku sowieckiego.
Oraz Tom Kahn, asystent Kirklanda do spraw międzynarodowych, który został dy-
rektorem Polish Workers’ Aid Fund (Fundusz Pomocy Robotnikom Polskim). 

Sądzę, że bulwersujący pomysł, iż Solidarność nie była związkiem zawodo-
wym, ponieważ miała po prostu zbyt wielu członków, jest co najmniej absurdalny.
To nie może być podstawą do oceny legalności działań Solidarności w żadnym wy-
padku. Gdyby nie była związkiem zawodowym, nie miałaby zinstytucjonalizowa-
nych struktur. Jedynie poprzez nie mogła się organizować. A lekceważenie i zapo-
minanie o związkowej roli Solidarności oznacza słabe rozumienie sensu istnienia
Solidarności.
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Aleksander Hall:
Dziękuje bardzo. Prosiłbym o zabranie głosu pana Jacka Kurczewskiego, pro-

fesora socjologii, byłego wicemarszałka Sejmu. 

Jacek Kurczewski:
Dwie sprawy tylko, związane z naszymi rozwijającymi się sporami, na temat

Solidarności, jej istoty i spadku po niej, który nam został. Aleksander Smolar, za-
skoczony nagłym wzrostem zainteresowania Solidarnością, próbował wyjaśnić to
zjawisko. Warto byłoby może podać pewną inną interpretację, niż to uczynił. Każ-
de społeczeństwo, jak wiemy, potrzebuje jakiegoś mitu założycielskiego. Tym mi-
tem założycielskim III Rzeczpospolitej był przez wiele lat Okrągły Stół i w pewnym
sensie zastępował inną tradycję, inne uzasadnienia. Wiemy dobrze, i nie będziemy
tu wchodzić w szczegóły, jak szybko ten mit został poddany krytyce i właściwie ca-
ły opis politycznego kryzysu w Polsce w gruncie rzeczy jest tego wytłumaczeniem.
Jest też pewna sprawa dość oczywista. Otóż druga strona Okrągłego Stołu nie mo-
gła w 1989 roku podszyć się pod Solidarność, pod jej tradycję. Dziś jesteśmy świad-
kami tego, że moc – powiedzmy – konstytucyjna Okrągłego Stołu się wyczerpała,
nikt prawie już nie chce się do niej przyznawać. Nikt nie chce być autorem tego, co
było kiedyś sukcesem. Kiedy zużyła się właśnie ta moc, sięgamy w przeszłość do
mitu starszego, bardziej czcigodnego, a takim jest mit Solidarności. Ten mit Soli-
darności jest na tyle mocny i na tyle potrzebny, że ludzie, którzy byli kiedyś po dru-
giej stronie, dziś przyznają się do winy. Byliśmy świadkami tego historycznego wy-
darzenia. Spadkobiercy PZPR, przeciwniczki Solidarności, wpisują postulaty
gdańskie do programu swojej partii. Czy to jest przypadek? Nie, po prostu nie ma
już innego uzasadnienia dla III Rzeczypospolitej, a nawet w imię tego mitu prze-
cież walczy się o IV czy V i następną.

Zaciekłość sporu, który obserwujemy wokół tego, kto ma prawo organizować
uroczystości, kto nie, kto jest prawdziwym związkiem, kto go założył, listy prawdy,
to wszystko świadczy o tym, na ile rzecz stała się aktualna politycznie. Widzimy
walkę o panowanie nad mitem założycielskim, ostatnim, za którym może się opo-
wiedzieć politycznie społeczeństwo polskie.

Druga rzecz, nawiązując do tego, co profesor Śpiewak mówił o dziedzictwie
Solidarności. Były tam piękne słowa – sprawiedliwość, niepodległość i tym podob-
ne. Bardzo dobrze i warto, by strona etyczna miała także swój społeczny wymiar.
Jest jednak przykro  zwrócić uwagę koledze po fachu, że sprawiedliwość to była
także sprawiedliwość społeczna. Po latach komunizmu boimy się wręcz tego poję-
cia. Ja sam zresztą też się go obawiam, mówię to z pewnym niepokojem, czując, że
to jest tabu. Ale walka o sprawiedliwość społeczną też była istotą Solidarności, któ-
rej nie możemy zapomnieć dlatego, że jeżeli nam potrzebna jest Solidarność jako
mit założycielski, to zarazem solidarność właśnie w tej warstwie zostaje wyrzutem
sumienia. Gdy w 1988 roku pytałem Polaków, czy mają za mało wolności, więk-
szość mówiła, że tak. Pytałem, czy mają za mało równości, też większość mówiła,
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że tak. To nie jest tak, że przehandlowaliśmy równość na wolność, ani jednej, ani
drugiej nie było w PRL-u.

Kiedy pytałem się kilka lat później, już większość mówiła, że ma wolności wystar-
czająco, a nawet niektórzy, że za dużo. Natomiast potrzeba równości pozostała nie-
zaspokojona. Tylko wtedy jeszcze mówiono, że ważniejsza jest wolność niż równość.

Kiedy się spytałem rok temu, większość odpowiadała, że ważniejsza jest rów-
ność niż wolność. To jest bardzo niebezpieczny moment. Stwierdzam tylko fakt.
Nie wiem, jakie jest rozwiązanie, ale pamiętajmy, że lekcja Solidarności nie może
być lekcją tego, iż zamiast sprawiedliwości społecznej ludzie dostaną wolność po-
lityczną, wolność gospodarczą. Tak pojęta lekcja Solidarności, niestety, może pro-
wadzić do przegranej, jeżeli zapomnimy o tym choćby, co mówiła Madeleine Albri-
ght dzisiaj, że istnieją potrzeby etyczne, potrzeby, aby  struktura społeczna kształ-
towała się bardziej sprawiedliwie. Takie przesłanie Solidarności ważne jest i będzie
dla nas jeszcze przez ładnych parę lat.

Aleksander Hall:
Dziękuje bardzo. Kolejna osoba zapisana do głosu, to pan Andrzej Wajda.

Andrzej Wajda:
Pozwolę sobie zabrać głos w sprawie, która wydaje mi się troszkę tutaj na ubo-

czu. Mówimy o dziedzictwie, mówimy o spadku, ale żeby mieć spadek i żeby mieć
dziedzictwo, to najpierw trzeba coś zgromadzić, żeby można było coś przetracić,
bo tu bez przerwy słyszę, że wszystko jest przetracone. Myślę, że w tym procesie
gromadzenia i utrwalania dziedzictwa dużą rolę odegrali artyści. 

Okazuje się, że jesteśmy świadkami jakiegoś dziwnego zjawiska. Otóż artyści,
którzy w PRL-u, jak się wydaje, nie mieli źle, przyłączyli się do przeciwników syste-
mu. A że nie mieli źle, znalazłem na to najlepszy dowód – moja teczka w Instytucie
Pamięci Narodowej. Zajrzałem do niej i okazało się, że nazywają mnie w tej teczce
luminarzem. Czy mogę mieć pretensje, że jakiś krytyk nazwał mnie w ten sposób, w
jakimś piśmie, w jakiejś recenzji ktoś mnie tak ochrzcił i UB mówi o mnie luminarz?

Jak to się stało, że wielcy artyści, zaczynając od takich ludzi, jak Tadeusz Kan-
tor, że dziesiątki, setki, a potem nawet tysiące artystów przyłączyło się do Solidar-
ności, tak jakby to była wyczekiwana przez nich dobra nowina? Dam tylko dwa
króciutkie przykłady, żeby powiedzieć, jak zachowali się w tej sytuacji, kiedy jesz-
cze nie wiadomo było, po czyjej stronie będzie zwycięstwo, jak zachowali się dwaj
wspaniali, wielcy artyści, kiedy budowano pomnik ku czci ofiar 1970 roku w Gdań-
sku. Organizatorzy budowy pomnika zatelefonowali do nas do domu, żebyśmy po-
łączyli się z Czesławem Miłoszem, bo oni by chcieli przytoczyć część jego wiersza
na ścianie, towarzyszącej pomnikowi. Krystyna Zachwatowicz, moja żona podjęła
się załatwienia tego. Udało się połączyć z Czesławem Miłoszem. Miłosz powiedział,
oczywiście wiersz jest wasz. Ale robotnicy mieli jeszcze jedną prośbę, mianowicie
oni potrzebowali tylko dwóch zwrotek, ponieważ ostatnia zwrotka, która jest poin-
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tą tego wiersza („lepszy dla ciebie byłby świt zimowy niż mur i gałąź pod ciężarem
zgięta miała wypaść”) im nie odpowiadała. Dla nich Solidarność była wtedy pięk-
nym ruchem religijnym, ekumenicznym i jakaś tam gałąź, jakiś sznur... w o tym nie
mogło być mowy. W związku z tym robotnicy odrzucili naszemu laureatowi Nobla
dwie zwrotki. Czesław Miłosz wcale nie upominał się o dwie zwrotki i wiersz się
kończy, tak jak chcieli robotnicy. Nagle robotnicy zaczęli mieć swoje zdanie i wiel-
ki poeta, żyjący w Kalifornii, zdecydował się im podporządkować.

Za chwileczkę rozległ się drugi telefon. Tym razem ja miałem się podjąć wyko-
nania powierzonego zadania. Robotnicy powiadają: szykujemy otwarcie pomnika,
trzeba by Penderecki dał jakiś utwór nowy, nie tam jakiś stary, niech daje nowy
utwór i żeby to było na otwarcie. Więc dzwonię do wielkiego mistrza światowej
muzyki i mówię, słuchaj robotnicy z Gdańska domagają się, żebyś dał jakiś utwór
na otwarcie pomnika. On, Krzysztof, mówi, oczywiście mam La Crimosa, opłaki-
wanie, dobrze się nadaje. Zawiadom, że utwór jest do dyspozycji.

To było coś pięknego. Wydaje mi się, że artyści szukali dla siebie natchnienia,
miejsca  w tym wspaniałym ruchu Solidarności dlatego, że on był duchowy i my-
ślę, że dzisiaj, kiedy myślimy o spadku, który jest tak bardzo ważny i tak istotny, do-
brze byłoby pomyśleć o tych dziesiątkach, setkach, tysiącach wspaniałych artystów,
którzy oddali swój talent i swoją sztukę na usługi Solidarności. 

Jeszcze dodam tylko, że wśród nich byli też młodzi ludzie, którzy nie występo-
wali w telewizji w czasie stanu wojennego. Kiedy o tym opowiedziałem w Paryżu,
aktorzy francuscy dziwili się – czy oni zwariowali, przecież oni mają tylko jedną
młodość, jak teraz się nie pokażą w telewizji, to już potem nikt ich nie będzie znał.
Yves Montand nie mógł wyjść z podziwu, jak to jest możliwe, co ma telewizja
wspólnego z duchem Solidarności, no, ale nasi młodsi koledzy postanowili, że tak
będą postępować. I tak się właśnie stało. Ogromna część naszych młodych aktorów
po prostu znikła z pola zainteresowania dlatego, że odmówiła udziału w telewizji.
Myślę, że dziś jest chwila, kiedy powinniśmy i o nich również pomyśleć dlatego, że
oni zapłacili wielką cenę za to, że wsparli Solidarność.

Aleksander Hall:
Dziękuję. Kolejna osoba zapisana do głosu to pan Cai Chongguo z „China La-

bour Bulletin” (chińskiego Biuletynu Pracy, wydawanego w Paryżu). 

Cai Chongguo [tłum. z francuskiego]:
Dziedzictwo Solidarności w Chinach jest bardzo duże. Wiem, że niewiele wie-

cie o Chinach, bo jest to bardzo odległy kraj. Lecz doskonale pamiętam, jak w la-
tach osiemdziesiątych chińskie gazety codziennie rozpisywały się na temat Solidar-
ności, na temat jej historii. Nazwisko Wałęsa było bardzo dobrze znane. Dlaczego?
Ponieważ w tym czasie był rozłam między Chinami a blokiem sowieckim. Władze
komunistyczne bardzo chciały pokazać, że komunizm sowiecki nie był prawdzi-
wym komunizmem, socjalizmem. Mówili – popatrzcie, klasa robotnicza buntuje się
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przeciwko fałszywemu socjalizmowi. A tu, u nas, w Chinach istnieje prawdziwy so-
cjalizm. Więc codziennie podawano wiadomości o Solidarności. Ale po 1989 roku
mówienie o Solidarności było surowo wzbronione w Chinach.

Więc, kiedy was wczoraj słuchałem, byłem jednocześnie bardzo zadowolony
i zmartwiony, ponieważ gdy w 1989 r. odbywały się rozmowy Okrągłego Stołu, po-
tem Solidarność wygrała wybory parlamentarne, dokładnie w tym samym czasie
byłem na placu Tiananmen. Wtedy właśnie ruch demokratyczny został zmiażdżo-
ny na moich oczach. Widziałem, jak jedenastu studentów przejeżdżają czołgi.

W 1989 r. działałem na rzecz niezależnych związków zawodowych w Chinach,
moja organizacja miała siedzibę w Hong Kongu, pracowałem w Paryżu, pisząc
wiele na ten temat. Chodziło przede wszystkim o to, żeby pokazać Chińczykom,
czym jest ruch Solidarności, że solidarność to obrona wspólnych naszych praw i in-
teresów, w szczególności wtedy, kiedy już dobrze nam się powodzi, a inni jeszcze
cierpią. Tego właśnie należało nauczyć Chińczyków – ducha Solidarności. Tym
właśnie było to dziedzictwo dla robotnika chińskiego.

Przez ostatnie szesnaście lat w moim kraju również było słychać nazwę Soli-
darność. Lekcją Solidarności było to, że polski rząd komunistyczny nie był wystar-
czająco surowy – taki wywód wygłosił Deng Xiaoping w 1989 r. – musimy stłumić
każdą próbę zorganizowania niezależnych ruchów zawodowych, twierdził. Więc
od 1989 r. tłumiono ostro  jakiejkolwiek próby organizowania niezależnych związ-
ków zawodowych w Chinach. Kościoły katolickie i protestanckie były ostro repre-
sjonowane przez rząd chiński, który stale doskonalił techniki prześladowań.

Gdy analizuje się historię Solidarności, można dojść do wniosku, że tak napraw-
dę to chiński robotnik płaci najwyższą cenę za demokratyzację państw Europy
Wschodniej. Niewiele ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Dziś mówi się o cudzie gospo-
darczym w Chinach. Wielu polityków i biznesmenów, w szczególności europejskich
i amerykańskich, jest zachwyconych. Jednak słucham tego z wielkim bólem, gdyż ma
to bardzo nikły wpływ na ruch robotniczy w Chinach. Nikt nie zwraca uwagi na ża-
łosne warunki, w jakich żyją robotnicy chińscy. W kopalniach codziennie umierają
ludzie wskutek niedbania o bezpieczeństwo pracy. Kobiety i dzieci pracują po szes-
naście godzin dziennie, bez wolnych dni, bez wolnej niedzieli. Choroby zawodowe są
powszechne w Chinach. Bardzo mało się o tym mówi, że za ten szybki rozwój gospo-
darczy płaci chiński robotnik. Robotnicy buntują się i dziś strajki wybuchają prawie
codziennie. Rząd chiński wydaje się być tym zaniepokojony, ale nic nie robi, by ro-
botnicy i chłopi też zyskiwali na „cudzie” chińskim. Społeczeństwo żyje w nędzy,
a 15 procent bogatych ma się coraz lepiej. Tymczasem nawet według oficjalnych da-
nych liczba ludzi, którzy nie mają nawet minimalnego dochodu, jest ogromna.

Władze twierdzą, że istnienie niezależnych związków zawodowych nie jest po-
trzebne, by poprawić  los robotników. Biznesmeni, którzy promują obraz Chin roz-
wijających się i bogacących się, robią to również po to, aby tłumić dziedzictwo So-
lidarności. Dziedzictwo Solidarności pokazuje, że bez niezależnych związków za-
wodowych robotnicy nie będą mieli możliwości poprawy swego życia w Chinach.
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Dziedzictwo Solidarności jest też zagrożone na całym świecie przez ten tak zwany
chiński cud, gdyż wszędzie prawa robotników ulegają pogorszeniu wskutek maso-
wego eksportu chińskich, tanim kosztem wytwarzanych, towarów. 

Aleksander Hall:
Bardzo dziękuję za to wystąpienie. Teraz proszę o zabranie głosu Stefana Nie-

siołowskiego, wieloletniego działacza opozycji.

Stefan Niesiołowski:
Po tej ostatniej wypowiedzi się zastanawiałem, czy wrócić do wypowiedzi pa-

na Bernarda Guetta z sesji porannej, który był uprzejmy powiedzieć, że Solidar-
ność zawarła w sobie trzy uniwersalizmy i jednym z nich był uniwersalizm komu-
nistyczny. Powiedział, że prawdopodobnie zaszokuje osoby na sali, co w moim wy-
padku mu się zupełnie udało.

Zbyt cenię tu obecnych, żebym wyjaśniał, czym jest komunizm, bo po tym wy-
kładzie na temat dzisiejszych Chin komunistycznych niewiele można dodać. Jako
więzień polityczny komunizmu nieporównywalnie mniej wycierpiałem, niż ofiary
komunizmu w Chinach i warto o tym pamiętać. Uniwersalizm to jest przesłanie po-
zytywne, uniwersalizm to jest jakaś propozycja, to jest coś dobrego, przynajmniej
tak to jest w języku polskim rozumiane. Więc o czym mówił pan Guetta? Jakim uni-
wersalizmem jest podbój, jakim uniwersalizmem jest to wszystko, co komunizm
światu wyrządził? Oczywiście szanuję, doceniam zasługi, dorobek pana Guetta, ale
takich rzeczy mówić nie należy, bo jeżeli mamy w Polsce pewien problem z prze-
zwyciężeniem dziedzictwa komunizmu, o czym tu była mowa, to między innymi
dlatego, że takie wypowiedzi na poważnych konferencjach padają. I nie mogą one
pozostać bez repliki.

W Polsce nazizm został wykorzeniony i ten problem nie istnieje, chociaż czasa-
mi mam wrażenie, że nie do końca. Natomiast młodzi ludzie w Polsce się zbierają
pod symbolami komunizmu, demonstrują pod portretami zbrodniarza, przestępcy
Che Guevary, który mordował ludzi, ma krew na rękach. I dlatego mówienie o uni-
wersalizmie komunizmu jest zbyt lekkomyślne. Nie należy tak robić.

Druga spraw, która chciałem poruszyć. Trochę nie rozumiem tych skarg, tych
pretensji, tych żali do Solidarności, które dzisiaj były wylewane w wielu wypowie-
dziach. Te pretensje są inne oczywiście niż żale różnych frustratów, którzy żyją z te-
go, że obszczekują Lecha Wałęsę. To jest niewarte uwagi, ale tutaj również były
głosy pełne rozczarowania, jak w wypowiedzi pana profesora Śpiewaka. A przecież
to są normalne problemy demokracji. Po dwudziestu pięciu latach mamy demokra-
tyczne państwo ze swoimi problemami, których nikt inny inaczej nie rozwiązuje.

Rzeczywiście w naszym społeczeństwie jest coś takiego, że my się najbardziej fa-
scynujemy klęskami, najbardziej uaktywniamy się wtedy, kiedy trzeba obchodzić ja-
kąś katastrofę. Ale podobnie było w II Rzeczpospolitej, która jest dzisiaj stawiana czę-
sto, i słusznie, za wzór. I to jest nasza historia z wszystkimi kłótniami, sporami i za-
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rzutami. Do tego dziedzictwa dochodzi wspaniałe dziedzictwo Solidarności. Dzisiej-
sza rocznica jest bardzo piękna, jest to wielki triumf, z którego jestem bardzo dumny. 

Aleksander Hall:
Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze Ewa Kulik, jedna z najdzielniejszych dzia-

łaczek podziemnej Solidarności.   

Ewa Kulik:
Chciałam pociągnąć wątek pamięci i powrotu Solidarności, ale Solidarności

jako wartości. Wydaje mi się, że Solidarność jako wartość należy raczej do porząd-
ku sprzed transformacji ustrojowej i do porządku sprzed gospodarki rynkowej.
Chcę przypomnieć, że słowo solidarność pojawiło się w ruchu demokratycznym,
jeszcze zanim powstał niezależny związek zawodowy, w ruchu, z którego ja się wy-
wodzę, czyli Studenckiego Komitetu Solidarności. Mieliśmy na myśli solidarność
między studentami, ale też solidarność z robotnikami, którzy byli bici w Ursusie
i Radomiu w 1976 roku. Słowo „solidarność” pojawiło się w tytule biuletynu straj-
kowego w sierpniu 1980 r., jeszcze zanim powstał pomysł, by nazwać tak związek
zawodowy. I solidarność oznaczała dla nas pomaganie ludziom, pomaganie sobie
nawzajem i to, żeby być razem. Było poczucie, że będąc razem, wspólnie, robotni-
cy, studenci, intelektualiści, artyści, stanowimy siłę. W podziemnej Solidarności,
w latach 1981-1989 oznaczało to również niesienie pomocy uwięzionym, represjo-
nowanym i ich rodzinom, pomaganie ukrywającym się.

Po transformacji idee Solidarności zostały zastąpione przez nowe wartości. Na-
wiążę do tutaj tego, co mówił Miklos Haraszti, mianowicie dużą rolę spełniła też wol-
na prasa, która poczuła, że musi wziąć udział w rewolucji tworzenia gospodarki ryn-
kowej i podstaw demokracji. I tak zachłysnęła się tym tworzeniem, że wykreowała
nowe idole, nowe ikony i nowe wartości. Solidarność została wyparta przez konku-
rencję, przedsiębiorczość, zaradność, która – jak się potem okazało – niestety często
oznaczała cwaniactwo. Zaczął liczyć się sukces jednostkowy, a nie sukces grupy. No-
wi idole, jak przedsiębiorcy Bagsik, Gąsiorowski, Grobelny i inni, zastąpili działaczy
związkowych, liderów robotniczych, którymi tak wszyscy byliśmy zachwyceni
w sierpniu 1980 r. Młodzi ludzie przyjęli model postępowania, w którym ważna jest
własna kariera, własny sukces osobisty, a ci, którym się nie udało, nie są ludźmi god-
nymi uwagi, należy ich raczej omijać, bo są to nieudacznicy. Ludzie zaczęli być oce-
niani nie przez to, czy są przyzwoici, ale czy odnieśli sukces. Właściwie przyzwoitość
zaczęła być synonimem głupoty i naiwności. Społecznik, słowo oznaczające, że ktoś
komuś pomaga, zostało też zastąpione później słowem „wolontariusz”. I tu już na-
wiązuję do sektora, w którym w tej chwili działam, czyli organizacji pozarządowych.
To naprawdę jest ciekawy fenomen, że społecznik jest słowem „be”, wolontariusz jest
słowem dobrym, ponieważ właściwie praca wolontaryjna jest też w tej chwili trakto-
wana dość merkantylnie, gdyż przydatne jest wpisanie do życiorysu, że pracowało się
gdzieś jako wolontariusz, bo potem można znaleźć lepszą pracę.
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Tak jak już mówiłam, nasze elity polityczne i intelektualne oraz wolna prasa
miały w tym niestety duży udział. Przyczyniły się do zacierania pamięci o tych, któ-
rzy przynieśli demokratyczne zmiany. Ten proces miał licznie powody natury poli-
tycznej, gospodarczej, był objawem jakiegoś wstydu i niechęci, nie wiadomo było,
co z tymi zasłużonymi dla zwycięstwa Solidarności zrobić w nowej rzeczywistości.
Aleksander Smolar wyliczał, czego nie było w prasie zagranicznej, ja natomiast pa-
miętam teksty w prasie polskiej z okazji różnych rocznic związanych z Solidarno-
ścią. W rocznice Sierpnia, rocznice stanu wojennego w prasie najczęściej ukazywa-
ły się wywiady z jedną stroną konfliktu: z Kiszczakiem, z Jaruzelskim, z Urbanem,
to oni opowiadali o przeszłości. Widać było ogromną niechęć ze strony naszego
środowiska do mówienia o ludziach porządnych, którzy zachowywali się przyzwo-
icie w tamtych czasach. Panowała obawa, że wspominanie dokonań strony solidar-
nościowej jest objawem kombatanctwa, że będzie wykorzystane dla jakiejś kariery
politycznej, że będzie zawłaszczone przez kolejną grupę. Faktycznie, w jakimś mo-
mencie grupa polityczna, bazująca na Solidarności, Akcja Wyborcza Solidarność,
doszła do władzy. Ale oprócz członków AWS-u jest wielu, dzisiaj zapomnianych lu-
dzi, którzy w latach osiemdziesiątych poświęcali – można powiedzieć – swoje życie
i którzy odeszli w niebyt, niepamięć, którym nie oddano sprawiedliwości i nie po-
zwolono na poczucie zwycięstwa, satysfakcji, że odnieśli zwycięstwo, jeśli nie ma-
terialne, to duchowe. Tu nie zgadzam się z panem Śpiewakiem, że inteligencja zy-
skała na transformacji. Jeżeli rozumiemy przez inteligencję moich znajomych, któ-
rzy byli nauczycielami, to oni nie zyskali, ledwo wiążą nadal koniec z końcem.

Tym wielu oddanym osobom z okresu podziemia, którzy w tej chwili napraw-
dę potrzebują pomocy, ponieważ nie są w stanie sobie poradzić, możemy oczywi-
ście powiedzieć: no cóż, nie udało, trudno, musicie iść na złomowisko historii. Ale
oddajmy im przynajmniej hołd za to, co dla nas wszystkich zrobili.

Teraz, po dwudziestu pięciu latach od powstania Solidarności i piętnastu po
zmianach ustrojowych, młode pokolenie szuka nowych wartości, przyznaje się do
patriotyzmu, co pokazały niedawne obchody rocznicy Powstania Warszawskiego,
chce poznać historię Solidarności. Niedawno byłam w Stoczni Gdańskiej i widzia-
łam bardzo dużo ludzi noszących znaczki Solidarności, nastolatki zaczynają skan-
dować „nie ma wolności bez solidarności”. Tymczasem my, starsze pokolenia, cier-
pimy na amnezję, nie pamiętamy nawet, co się oznaczały dwa palce rozstawione
w literę V. Jeśli my mamy takie braki pamięci, to jak pomóc młodzieży, która już
nie chce żyć w kulcie indywidualnego sukcesu za wszelką cenę i szuka nowych
wartości, w tym wartości Solidarności. 

Niestety obawiam się, że niektórzy historycy z Instytutu Pamięci Narodowej
pogrzebią Solidarność, pisząc artykuły publicystyczne i historię Solidarności wy-
łącznie w oparciu o akta i źródła tajnej i jawnej policji. Książka, która tu została
rozdana i o której wspomniał Eugeniusz Smolar, jest dla mnie skandalem. Czyta-
łam do czwartej w nocy wczoraj i stwierdzam, że nie ma tam jednego prawdziwe-
go zdania, każdy jest w niej opluty. Znieważono ludzi, z którymi prowadziliśmy
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działalność w podziemiu, pisząc, że tak naprawdę od 1983 roku byliśmy kontrolo-
wani przez tajną policję, bo tak raportował jakiś kapitan i jakiś pułkownik. I to bo-
ję się, że będzie to zwycięstwem komuny zza grobu. Wydaje mi się, że w tej chwili
jest ten moment, w którym należy tym, którzy działali w podziemiu, dać świadec-
two prawdy, uhonorować tych bohaterów, bo minie jeszcze kilka lat i będzie już za
późno, gdyż wszyscy będziemy mieć Alzheimera i nikt już nie będzie pamiętał. Bez
tego będziemy mieć tylko spis konfidentów oraz agentów. Musimy jak najszybciej
sporządzić, nawet niedoskonałą, aby tylko była, listę ludzi, którzy przyczynili się do
tego, że w tej chwili mamy demokrację.

Aleksander Hall:
Bardzo dziękuje za to wystąpienie. Panie premierze prosimy.

Tadeusz Mazowiecki:
Zapisałem się do głosu po referacie Aleksandra Smolara i nie będę nawiązywał

do późniejszych wypowiedzi, moim zdaniem przekraczających pewne granice kon-
ferencji, poświęconej Solidarności i wkraczających w bardzo ostry, a niezrozumia-
ły dla zagranicznych gości, spór. Powiem jedynie, że w Polsce toczy się bój, pole-
gający na niszczeniu dorobku piętnastu ostatnich lat pod hasłem niszczenia III
Rzeczypospolitej i ustanowienia IV Rzeczypospolitej. Jeżeli taka zmiana ma być
wynikiem głodu etycznego, to ja mam inne wyczucie etyczne i chciałbym, żeby w
imieniu tej etyki i wartości etycznych nie niszczono tego, w co włożyliśmy tyle pra-
cy. Chciałbym, żeby się panowie profesorowie, orędownicy IV Rzeczypospolitej za-
stanowili się nad tym głębiej.

Natomiast chciałem powiedzieć, że jak się obraduje nad pewną rocznicą pew-
nego wydarzenia i pewnego ruchu, który wszyscy kochaliśmy i idealizowaliśmy, to
oczywiście jest tęsknota za tamtym czystym czasem. Zrozumiała i potrzebna. Ale
pomiędzy poczuciem raju a poczuciem piekła politycznego, jakie tej chwili mamy
w Polsce, trzeba poszukać jakiejś równowagi i nie należy obracać się tylko w soli-
darności raju albo w solidarności piekła.

Mnie się wydaje, że polityka historyczna i rozrachunek z przeszłością były i za-
wsze będą potrzebne, ale nie zgodzę się nigdy na akceptację przyrównania historii
do bieżącej polityki.

Po drugie, oczywiście, że istnieje potrzeba kolektywizmu społecznego, gospo-
darki liberalnej, rynkowej, że mamy obowiązek przywrócenia poczucia godności
ludziom, którym kult sukcesu, pieniądza ją odebrał. A zjawiska niewypłacania pen-
sji, o których wspomniał Tadeusz Kowalik, są skandalem niewątpliwym.

I wreszcie ostatnia uwaga. Zjednoczenie Niemiec zostało odczute jako zjedno-
czenie Europy, bo upadek muru berlińskiego był ważniejszy, ponieważ Europa Za-
chodnia absolutnie nie była przygotowana do tego, co stało się w 1989 roku, a za-
częło się w 1980. Była psychicznie nieprzygotowana i że nie umiała się znaleźć
w nowej sytuacji, która zmieniła obraz Europy. Według mnie – mówiłem o tym nie-
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raz – nastąpiło wtedy przyłączenie, a nie połączenie, i myśmy sami trochę zrezy-
gnowali z wymuszenia tego, żeby to było połączenie w sensie moralnym, żeby na-
sze doświadczenia zostały skonsumowane przez tę zjednoczoną Europę.

Nie uważam, że Okrągły Stół był jakimkolwiek mitem założycielskim i że teraz
takim mitem w Polsce ma być Solidarność. Tymczasem w „Tygodniku Powszech-
nym” widzimy bardzo ciekawy artykuł jednego politologa amerykańskiego, nazwi-
ska w tej chwili nie pamiętam, w którym mówi, że Solidarność może stać się no-
wym mitem integrującym Europę, może zastępującym, a może uzupełniającym mit
francusko-niemieckiego pojednania, który stał u początków Unii Europejskiej. So-
lidarność może być takim integrującym mitem pod warunkiem dążenia do pełnej
wspólnoty, w której prawa człowieka będą odgrywały zasadnicza rolę, również w po-
lityce zagranicznej Unii.

I jeszcze raz apeluję, nie obracajmy się tylko w kategoriach raju albo katego-
riach piekła. 

Aleksander Hall:
Dziękuję. Zamykamy tę sesję i zapraszam na końcowe w Warszawie spotkanie,

na którym profesor Geremek zreasumuje naszą konferencję, a potem wystąpi prze-
wodniczący Komisji Europejskiej, pan Barroso. Dziękuję raz jeszcze.
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SESJA VII
Zakończenie obrad w Warszawie

Bronisław Geremek:
Jest naszym przywilejem, że możemy dziś powitać na konferencji „Od Solidar-

ności do Wolności” przewodniczącego Komisji Europejskiej pana Jose Barroso,
bardzo serdecznie witam w imieniu konferencji. Witam także polskiego członka
Komisji Europejskiej, panią Danutę Hübner.

Chciałbym teraz przedstawić uwagi końcowe i uzyskałem zgodę przewodniczą-
cego Komisji Europejskiej, że jego przemówienie do nas będzie wystąpieniem za-
mykającym sesję.

Zastanawialiśmy się, jaką drogą była droga od Solidarności do wolności po to,
ażeby zdać sobie sprawę, co było istotą tego, co niektórzy nazywają jednym z pol-
skich cudów. Jak to się stało, że Polska rozpoczęła proces przemian w Europie Środ-
kowej? Mieliśmy także świadomość i trzeba to powiedzieć, że na ten obraz tego nie-
zwykłego polskiego sukcesu nakłada się także niemało goryczy. Goryczy z tego, co
nam się nie udało zrobić, z tego, cośmy pozwolili zepsuć lub sami zepsuli. Ta gorycz
obecna powinna być w naszym myśleniu o doświadczeniu Solidarności. Chciałbym
jednak moim przyjaciołom na tej sali, tym najbardziej krytycznym wobec doświad-
czenia Solidarności, przypomnieć słowa Winstona Churchilla, który powiedział, że
Polacy, gdy odnoszą sukcesy, są okropni, ale są wspaniali wtedy, gdy ponoszą klęski
i porażki. Ta opinia zawsze mnie bolała, jednak chciałbym, żebyśmy nad tym się za-
stanowili, czy nie jest tak, że my sami niekiedy psujemy to, co jest polskim sukcesem.

Po rocznym członkostwie w Unii Europejskiej możemy powiedzieć, że mimo
naszego wejścia do UE wbrew tym wszystkim, którzy wołali, iż polska ostanie się
tylko wódka, teraz wiemy, że wejście Polski do Unii Europejskiej była i jest dla nas
szansą, którą potrafiliśmy wykorzystać. Co więcej, jest szansą także dla Unii Euro-
pejskiej i mamy świadomość, że po roku naszej obecności możemy być dumni.

I dlatego życzyłbym sobie, ażeby atmosfera jakby psucia własnego dzieła i tak-
że własnego wizerunku minęła. Chciałbym także, ażebyśmy potrafili wyjść, z dru-
giej strony, z nastroju świętowania, manifestacji, uroczystości i spokojnie zastano-
wili się nad tym, co się dokonało.

Nie kryliśmy nigdy, że zakurzona została tradycja Solidarności, że pokryta zo-
stała w polskiej i w europejskiej pamięci albo takim pyłem przeszłości, albo czasem
innymi, bardziej efektownymi obrazami. Pamiętam chwile szczęścia, gdy ogląda-



łem, jak pada mur berliński, gdy oglądałem zgromadzenia Niemców w Dreźnie
i w Berlinie, ale jednocześnie myślę, że mamy prawo powiedzieć, iż ten proces,
który zmienił oblicze Polski, zmienił także oblicze Europy i trochę oblicze świa-
ta i dlatego trzeba przywrócić mu miarę historyczną.

Chciałbym  najpierw powiedzieć słowo o tym, że my jesteśmy także winni bar-
dzo wielu innym za odniesienie naszego własnego sukcesu. Przypomnijmy sobie te
bardzo dawne lata, kiedy stroniczki pisane na maszynie, stroniczki rosyjskiego sa-
mizdatu, krążyły wśród nas i „Kronika Wydarzeń Bieżących” była dla nas źródłem
prawdy o tym, co myślą Rosjanie, którzy się nie godzą na swój system. Kiedy wita-
liśmy gorąco Siergieja Kowaliova, który chce od nas, od Europy pomocy, to warto
pamiętać, że te pierwsze iskry szły także od najodważniejszych, od tych, którzy
tworzyli rosyjski samizdat i za to jesteśmy też winni wdzięczność. I można wspo-
mnieć także, że wydarzenia, które miały miejsce w naszej części Europy – Berlina
Wschodniego 1953 roku i Budapesztu 1956, i Pragi 1968 roku, to były lekcje dla
nas ważne i im też wiele zawdzięczamy. Zawdzięczamy wiele i polityce Zachodu,
polityce Reagana, który potrafił wytworzyć taką presję, że Zachód – taki, jaki my-
śmy go widzieli jako świat pewnych wartości i obrony tradycyjnych wartości naszej
cywilizacji – okazał się sojusznikiem, bez którego nie zdołalibyśmy zwyciężyć.

Mieliśmy na wczorajszej i dzisiejszej sesji spór, nie do końca wypowiedziany
może, ale to był spór o to, czy naprawdę proces wyzwolenia Europy Środkowej
uruchomiony został przez polską Solidarność, czy przez politykę pierestrojki i gła-

snosti Michaiła Gorbaczowa.  Myślę, że przyszli historycy będą więcej wiedzieli, ale
proszę mi pozwolić powiedzieć to, co myślę. Sądzę, że ma rację Lech Wałęsa, gdy
mówi, że gdyby sukces osiągnął Gorbaczow, to zreformowałby komunizm. I nie by-
łoby Solidarności, a dzisiaj byśmy tutaj razem nie obradowali i nie myślelibyśmy
o tym, że świat zmierza do wolności. Ale jednocześnie chcę powiedzieć, że polity-
ka, którą Gorbaczow wniósł do rosyjskiego imperium, była jednym z elementów
naszego sukcesu, że bez polityki Gorbaczowa mógłby być zupełnie inny scenariusz.
Myślę wreszcie, że nigdy dostatecznie nie powiemy, mimo że mówimy to często,
mówimy od święta, ale żebyśmy powiedzieli to także w języku analizy politycznej,
jak wiele zawdzięczamy Janowi Pawłowi II, jak wiele zawdzięczamy polskiemu
Kościołowi. Wydaje mi się, że właśnie w kategoriach analizy trzeba powiedzieć, że
to jest jeden z elementów naszej drogi do wolności.

Chciałbym nawiązać tutaj do słów, które padły niedawno na tej sali, żebyśmy
pamiętali o tych wszystkich, których nie widać na pierwszych stronach gazet, któ-
rych nie widać na ekranach telewizyjnych, ale tych, którzy stworzyli wielkość So-
lidarności, tego ruchu dziesięciu milionów ludzi, którzy mieli odwagę należeć do
niego, wspierać go w najtrudniejszych momentach. Życzyłbym sobie i innym tak-
że, żebyśmy pamiętali, że obok Solidarności stała wspaniała młodzież studencka
z Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Któż z nas nie pamięta roli NZS-u w trud-
nych momentach konfliktu, kiedy to właśnie studenci potrafili się zorganizować
wokół tych samych wartości, którym służyła Solidarność, czyli razem z nami. I tak-
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że związek rolników w społeczeństwie, w którym tradycje rolne mają tak ogromne
znaczenie. Przetrwanie własności prywatnej na wsi miało znaczenie dla wolności,
a zorganizowanie się rolników na wzór Solidarności stanowiło wielką rzecz. Nie
powiemy nigdy dostatecznie wiele, jak wspomogły nas związki zawodowe świata.
Cieszę się z tego, że była o tym mowa na konferencji. Pamiętam i z Lechem Wałę-
są wspominaliśmy naszą pierwszą wizytę, kiedy na zaproszenie pana Francisa
Blancharda, dyrektora generalnego Miedzynarodowej Organizacji Pracy w Gene-
wie, spotkaliśmy się tam z przedstawicielami innych związków zawodowych. Pa-
miętamy także, że w najtrudniejszych dniach to właśnie wspaniali związkowcy i ci
z europejskich związków zawodowych, i ci z AFL-CIO wspomogli nas. Jednej oso-
bie chcę wyrazić serdeczną i osobistą wdzięczność – pani Irenie Kirkland, która
jest na tej sali z nami i powiedzieć, jak wiele zawdzięczamy jej mężowi i że nigdy
tego nie zapomnimy. Chciałbym też podziękować całej rzeszy przywódców związ-
kowych, w tym kolejnym sekretarzom generalnym Europejskiej Konfederacji
Związków Zawodowych. A także szczególnie serdecznie podziękować za wspania-
łą pomoc naszemu przyjacielowi i rodakowi, Janowi Kułakowskiemu, sekretarzo-
wi generalnemu Światowej Konfederacji Pracy, grupującej chrześcijańskie związ-
ki zawodowe. Pamiętamy o nich wszystkich i będziemy pamiętać.

Nie będę próbował w jakimkolwiek streszczeniu przedstawić teraz dorobku tych
dwóch dni, które były dniami niezwykle owocnej dyskusji i podejmowania bardzo
wiele wątków. Proszę mi pozwolić na bardzo osobistą i skróconą analizę tego.

Próbowaliśmy, po pierwsze, i zwracam się zwłaszcza do pana prezydenta Bar-
roso, podjąć problem praw człowieka. Zastanawialiśmy się, na ile Akt Końcowy z Hel-
sinek  pobudził ducha wolności w Europie zniewolonej. I zdawało nam się, że to
właśnie ten Akt i sama filozofia praw człowieka dawała nam pewien środek do te-
go, ażeby w dylemacie nadzieja i beznadziejność, o którym mówił Sergiej Kowa-
liow, znajdować argumenty na nadzieję. Widzieliśmy także, że prawa pracownicze
stanowią element praw człowieka. Prawa człowieka nawet jako odniesienie for-
malne tworzyło pewne podstawy dla naszej legitymizacji. No, ale muszę też szcze-
rze powiedzieć z własnych moich wspomnień, z rozmów, które wtedy prowadzili-
śmy, że niekiedy zdawał nam się ten Akt Helsiński dokumentem, który miał utrwa-
lić podział świata i podział Europy oraz przewagę imperium sowieckiego nad na-
mi. Zdawał on się nam czasem taką realizacja polityki, że – przywołując słowa Le-
nina – powiesimy Zachód na powrozie, który on sam sobie przygotuje. Często ocze-
kiwaliśmy więcej, mieliśmy nadzieję, że obojętność Europy da nam się przełamać.
Pan premier Mazowiecki pozwoli mi zapewne na przywołanie wspomnienia nasze-
go spotkania w 1981 roku z przywódcami Unii Europejskiej, którzy niezwykle ser-
decznie nas podejmowali i którzy z wielką radością przyjęli opis tego, co się dzieje
w Polsce. Ale jednocześnie delikatnie zaznaczyli – no, ale na wiele nie liczcie, świat
jest podzielony i potęgi atomowe decydują o świecie. Próbowaliśmy przeciwstawić
się takiemu obrazowi świata podzielonego, takiemu determinizmowi, że nie ma
miejsca i na wolność, i dla tych, którzy są słabi, i nie ma miejsca na uznanie w po-

Zakończenie obrad w Warszawie 183



lityce, że siła bezsilnych może być czynnikiem politycznym. Dla nas argumentem
były przede wszystkim odniesienia etyczne, poczucie, że trzeba sprawiać, by było
sprawiedliwiej. Ale sądzę, że naszą pasją była wolności przede wszystkim.

W Polsce była pierwsza rewolucja antytotalitarna. Ktoś wczoraj powiedział, że
to była pierwsza „rewolucja aksamitna”. Jakkolwiek ją nazwiemy, była to rewolu-
cja bez gilotyn, bez rozlewu krwi, bez przemocy, ale zmieniająca świat. Dlatego,
gdy czasem mówimy Europie i Unii Europejskiej, patrzcie na to, co się dzieje na
Ukrainie, co się działo w Gruzji, co może się dziać w Białorusi, robimy to, ponie-
waż nigdy nie zapomnimy tego momentu słabości, kiedy byliśmy osamotnieni i kie-
dy jednocześnie mieliśmy poczucie, że to, o co walczymy, jest wartością najwięk-
szą wartością Europy. Że chodzi o wolność.

Idea Solidarności tworzyła się – jak określił wczoraj kardynała Lustiger – w prze-
strzeni, która była dla oficjalnej ideologii przestrzenią milczenia. W tej przestrzeni
milczenia był problem godności człowieka, sensu życia, znaczenia pracy także, bo
praca nie miała sensu, życie nasze nie miało sensu i dlatego próbowaliśmy to wszyst-
ko zmienić. Ten obszar nie był przetłumaczalny na język myśli. To w nim tkwił pro-
blem ludzkiej kondycji i godności ludzkiej. Proste odniesienia, ale to one sprawiały,
że w wolność inwestowaliśmy naszą nadzieję. Chcieliśmy tego poczucia godności
ludzkiej w naszym życiu codziennym. Ta chęć była bardzo ważna w okresie pięciu-
set dni Solidarności, jak często była mowa, gdyż żyliśmy w świecie, w którym ludzie
są stale upokarzani swoją biedą, niemocą wobec innych, pustymi półkami i przeko-
naniem, że nic od nich nie zależy.

Powołałem się na słowa kardynała Lustigera, który powiedział potem, że tsuna-
mi społeczne może nam zagrażać, jeżeli nie potrafimy zająć stanowiska wobec tego,
co dzieje się gdzie indziej. Myślę, że to jest element, który Solidarność wnosi do
obecnej debaty o świecie. Zbigniew Brzeziński wczoraj o tym wspominał, ale rów-
nież napisał artykuł niezmiernie ważny, jak sądzę, i wymagający dyskusji, w którym
mówił, że problem globalizacji i problem terroryzmu międzynarodowego to są kwe-
stie, które powinny politykom z całą siłą przekazać wiadomość, że społeczeństwa się
obudziły, że chcą uczestnictwa w polityce. Można mówić bez tego pejoratywnego
przesłania, że jest to pewien bunt mas wobec polityki, która dzieje się bez ludzi. So-
lidarność, ten ruch dziesięciu milionów ludzi, stworzył przestrzeń dla decyzji ludz-
kich. Poczynając od tych najbardziej podstawowych faktów jak chociażby to, że przy
wszystkich wyborach w Solidarności, zawsze znajdowało się kilka osób, które chwy-
tały urnę, przewracały ją do góry nogami, żeby pokazać, że tam nikt nie wrzucił gło-
sów, że wybory nie będą sfałszowane. To jest aktywność obywateli.

Myślę zatem, że jeśli upominamy się o pamięć Solidarności, to robimy to nie
dla miejsca w historii, tylko dlatego, że może to jest pożyteczne dla dnia dzisiejsze-
go i dla następnych pokoleń. Jest pożyteczne przecież i obecnie dla krajów, które
razem z nami odzyskały wolność w naszym regionie, jak i dla innych krajów, któ-
re poszły tą drogą. Wspominałem o Ukrainie, ale dzisiaj także słyszeliśmy głosy o Azer-
bejdżanie, o Kazachstanie, o Gruzji. To są głosy, które każą nam myśleć, na ile ak-
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tualność antytotalitarnego programu jest ważna tam, gdzie jeszcze jest reżim tota-
litarny. Na ile może on być użyteczny tam, gdzie jest system autorytarny, a różni-
ca między jednym a drugim jest niewątpliwa i ważna.

Stoimy wobec dziedzictwa Solidarności w poczuciu skupienia i zdaje nam się
czasem, że nie jesteśmy w stanie przekazać go innych. Chcę jednak powiedzieć, że
w moim przekonaniu nie doceniamy tego, jakie znaczenie dla współczesnej Euro-
py ma pokolenie ludzi, kobiet i mężczyzn, noszących znaczek Solidarności w kla-
pie w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej, jakie znaczenie ma to, że znakomici fi-
lozofowie przyjeżdżali i prowadzili ciężarówki z Francji, Włoch, Niemiec czy Wiel-
kiej Brytanii, którymi przywożono żywność, lekarstwa. To jest pokolenie, które so-
lidarność ma we krwi. Gdy słuchałem Denisa MacShane’a, naszego przyjaciela od
pierwszych lat Solidarności, z jaką pasją dzisiaj mówił, to miałem poczucie, że jest
to wynik zarażenia się Solidarnością. To jest pokolenie Europejczyków, które pa-
mięta o Solidarności. No i powiem niedyskretnie – pierwsza moja rozmowa z prze-
wodniczącym Komisji Europejskiej, panem Barroso, w Strasburgu przed ponad
rokiem, nie była rozmową o polityce, nie była rozmową o Unii Europejskiej nawet,
tylko była o Europie, dlaczego Europy chcemy, co dla niej jest ważne. Przewodni-
czący Barroso stwierdził: ja polskiego doświadczenia nigdy nie zapomnę, czytałem
Polaków, Leszka Kołakowskiego artykuł o tym liberalno-konserwatywnym socjal-
demokracie, dobrze pamiętam ten tekst i nawet trochę realizowałem. 

Kiedy słyszymy u naszych przyjaciół francuskich o niebezpieczeństwie, jakie
stwarza hydraulik polski, to poza wszystkim, że to nonsens, tu obecni wiedzą, iż aż
tylu hydraulików nie ma polskich we Francji, a poza tym potrzebujemy ich w Pol-
sce. Próbowałem przyjaciołom francuskim tłumaczyć, że pierwszym hydraulikiem
polskim była Maria Curie-Skłodowska dzięki swojej wiedzy, wyniesionej z polskie-
go uniwersytetu, potem przyniosła Francji dwie nagrody Nobla. Pan minister Jean
Bernard Raimond, znając mnie i wiedząc, jaką sympatię mam do Francji, przyjmie
to jako słowa z życzliwością wobec Francji wypowiedziane. Trzeba, żeby ten wize-
runek Polski, która przestrasza, która może coś zdestabilizować, stał co najmniej
wizerunkiem Polski odważnej i z wyobraźnią, która potrafiła nie przekroczyć cien-
kiej granicy między wojną a pokojem w trakcie rewolucji solidarnościowej i potra-
fiła spokojnie oraz rozważnie doprowadzić do zmian systemowych.

Lord Dahrendorf, autor jednej z klasycznych analiz, pisał świetnie o perspekty-
wach rozwojowych, ale też z pewnym skupieniem i obawą stwierdził, że w czasie
transformacji być może trzeba będzie przejść przez „dolinę łez”. I to było zdanie
niezwykłe, ponieważ ten problem w oczywisty sposób w naszych dyskusjach wra-
cał i dzisiaj. Przypominając te słowa, które my dobrze pamiętamy, powiedział, że
to mogło być elementem naruszenia demokratycznych zasad władzy. Polska jednak
– stwierdził dziś – dobrze przeszła tę drogę pierwszych piętnastu lat transformacji,
oparła się pokusie naruszenia zasad wolności obywatelskich i jest krajem demokra-
tycznym. Nad taką Polska nadal pracujemy i chcemy, by pozytywny jej obraz słu-
żył nam i służył Europie.

Zakończenie obrad w Warszawie 185



Mamy nadzieję, że jutro na końcowym posiedzeniu naszej konferencji uzyska-
my także zrozumienie dla naszych ambicji, by Europa i świat zrozumiały naszą po-
trzebę pamięci o Solidarności. Chcemy, żeby temu służyło muzeum Wolności i So-
lidarności w Gdańsku, ale może także dobrze by było, żeby wielkie instytucje tego
świata europejskiego i międzynarodowego gesty w tej sprawie uczyniły.

Chcę powiedzieć, że tę konferencję moglibyśmy kontynuować długo, ale speł-
niła ona swój cel, spoglądałem na przegląd dzisiejszej prasy zagranicznej i mimo
pewnego widocznego znużenia tym, że tak wiele mówi się o Solidarności, po raz
pierwszy w prasie zachodniej przypomina się tak szeroko o tym, co zdarzyło się
dwadzieścia pięć lat temu. Z tego powinniśmy się na pewno się cieszyć. Jak rów-
nież z tego, że gościmy tutaj przewodniczącego Komisji Europejskiej i że zechce do
nas zwrócić się z przemówieniem o Solidarności i Europie. Cieszymy się z tego
przywileju. Mr. President the floor is yours.

Jose Manuel Barroso [tłum. z angielskiego]:

SOLIDARNOŚĆ JAKO PODSTAWA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Nie każda rocznica jest powodem do uroczystych obchodów, tak jak nie każde
urodziny są powodem do takich uroczystości. Lecz dziś możemy i powinniśmy
świętować dwadzieścia pięć lat Solidarności, i czuję się jako przewodniczący Ko-
misji Europejskiej zaszczycony uczestnictwem w tym wydarzeniu. 

Nie sądzę, że jest to ostatnia rocznica Solidarności, która jest uroczyście obcho-
dzona. Podejrzewam, że za sto, dwieście lat to, co wydarzyło się w Polsce w 1980
roku, nadal będzie uważane za bardzo znaczące wydarzenie w powojennej historii
Europy. Jest to jeden z tych momentów, których znaczenie rośnie, gdy obserwuje
się je przez teleskop historii.

Dlaczego? Dzięki odwadze i determinacji przywódców Solidarności, którzy by-
li taką wspaniałą inspiracją dla tak wielu ludzi, Solidarność była dowodem na in-
tensywne życie demokratyczne istniejące pod mdłym błotem komunistycznej dyk-
tatury. Ponieważ Solidarność nie osłabła i nie umarła. Wypuściła korzenie szeroko
i głęboko pod poziom życia politycznego i społecznego w Polsce, aż wreszcie za-
kwitła w pokojowej rewolucji w roku 1989.

Historycy będą również świętowali powstanie Solidarności, gdyż jej wpływ nie
zatrzymał się na granicach Polski. W latach osiemdziesiątych korzenie sprzeciwu
i demokracji rozrastały się w Europie Środkowej i Wschodniej. A więc kiedy struk-
tura komunistyczna zaczęła pękać, jej zburzenie w tej części świata zajęło nie kil-
ka lat, lecz kilka miesięcy, a nawet kilka tygodni. Następstwa tamtych dramatycz-
nych i wspaniałych wydarzeń odczuwa się do dziś.

Solidarność była inspirującą nazwą dla związku zawodowego, narodzonego ze
strajków w Gdańsku. Nazwa ta przekazywała siłę, determinacją i koncentrację.
Odzwierciedlała jego spójność i umiejętność przeciwstawiania się ogromnym naci-
skom, wywieranym na związek. Umożliwiła wielu różnym ludziom, od robotników
po intelektualistów, połączenie się we wspólnej sprawie.
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Mówię o tym z pewną dawką emocji ze względu na moje własne doświadcze-
nie. W 1974 r. byłem osiemnastolatkiem przepełnionym chęcią poznania świata.
A co miał mi do zaoferowania świat portugalski? Ten świat kontrolowany przez po-
nurą, szarą, zacofaną dyktaturę. Złość, jaką we mnie wzbudzał, spowodowana by-
ła nie tylko abstrakcją systemu dyktatorskiego, ale również szczegółami codzienne-
go w nim życia; to, że nie mogłem kupić książek, które chciałem czytać, płyt, któ-
rych chciałem słuchać. Więc ja i moi znajomi zareagowaliśmy, tak jak zareagowa-
ło tysiące robotników w Stoczni Gdańskiej.

Moje pokolenie w Portugalii, Hiszpanii lub Grecji, tak jak pokolenie Solidarno-
ści w Polsce i innych krajach Europy, nie odziedziczyło wolności i demokracji ja-
ko normalnego porządku rzeczy. Musieliśmy o niego walczyć. I robiliśmy to nie tyl-
ko jako Polacy czy Portugalczycy, lecz jako Europejczycy. Szukając źródeł inspira-
cji poza granicami Portugalii, znajdowałem je w Europie.

Tak czyniło wiele innych osób – nie  tylko w Europie. Europa stanowiła świa-
towy symbol wolności. W innych częściach świata, takich jak Ameryka Południo-
wa, nowe pokolenie przeciwstawiało się agresywnym dyktaturom, które sprawo-
wały kontrolę nad ich krajami. Europa reprezentowała dla mnie i dla nich wol-
ność, szanse i wartości. A jedną z tych wartości była i nadal pozostaje Solidarność.

Solidarność może się objawiać na wiele sposobów. Jest nią pomoc, jaką udziela
mężczyzna kobiecie ze spaloną twarzą, przykrytą maską, zataczającej się przy dwu-
poziomowym autobusie, zbombardowanym przez terrorystę w Londynie. Jest nią
techniczna i finansowa pomoc Unii Europejskiej dla krajów, które starają uporać się
ze skutkami klęsk żywiołowych – powodziami czy pożarami. Jest nią pomoc udziela-
na przez Unię Europejską i europejskich podatników na modernizację Polski. Są nią
tysiące Europejczyków, pracujących, często jako wolontariusze, przy zwalczaniu
okropnego głodu i chorób w najbardziej zdewastowanych częściach Afryki.

Solidarność jest wartością, która ma konkretne znaczenie i wiele twarzy dla
każdego Europejczyka. Solidarność łączy nas, Europejczyków. Tworzy część na-
szej wspólnej tożsamości. Sprzyja chęci działania dla wspólnego dobra oraz lepsze-
go i bezpieczniejszego świata. Myślę, że idea solidarności będzie również w przy-
szłości niezbędna w zbliżeniu Unii Europejskiej do człowieka i wprowadzi więcej
humanizmu, którego niekiedy brakuje w momentach, gdy próbujemy ukazać, co
Unia wnosi w życie naszych narodów.

Solidarność jest również jedną z wartości społecznych, zakorzenionych w pro-
jekcie europejskim – wartości te najczęściej reprezentowane były przez związki za-
wodowe. Nie ma prawdziwej wolności bez solidarności, co Solidarność gromko
wszem i wobec głosiła. Oba te czynniki są nierozłączną częścią historii UE.

Tej jesieni te dwa nierozerwalne pojęcia będą przedmiotem dyskusji przy oka-
zji szczytu europejskiego, poświęconego europejskiemu modelowi społecznemu.
Polska i inne państwa członkowskie mają ważny i wyróżniający wkład w tę deba-
tę. Chciałbym nakłonić polityków i organizacje nowych państw członkowskich, aby
wystąpili i podzielili się własnymi doświadczeniami i wizjami.
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Świętowanie rocznicy Solidarności przypomina nam również o kluczowej roli,
często niedocenianej, społecznego dialogu i konsensusu w procesie reform gospo-
darczych. To właśnie dlatego przejściu do nowoczesnej gospodarki w krajach UE
zawsze powinny towarzyszyć strategie dla tradycyjnych sektorów przemysłu i ich
pracowników. Dotyczy to, na przykład, budownictwa okrętowego w Gdańsku, skąd
wywodzi się Solidarność.

Solidarność była podstawowym fundamentem w procesie rozszerzania Unii
i stanowiła stały element jej funkcjonowania od początku istnienia. Kolejne roz-
szerzenia zwiększyły różnorodność Unii czy to w aspekcie geografii nowych
państw, ich powierzchni, czy też poziomu dobrobytu. Członkostwu w UE oraz
obowiązkom, które za tym idą, zawsze towarzyszyła solidarność, polityczna i fi-
nansowa, w pomocy nowym członkom przy przeprowadzaniu zasadniczych re-
form, niezbędnych jako element członkostwa.

Solidarność to nie dobroczynność. Jest kluczowym elementem, gwarantują-
cym, że Europa to coś więcej niż tylko suma interesów członków Unii. 

Chciałbym dziś też powiedzieć, że solidarność oraz rozszerzenie stanowiły i sta-
nowią wielką korzyść dla wszystkich członków UE. Zacznijmy od państwa członkow-
skiego, gdzie się dziś spotykamy. Myślę, że perspektywa członkostwa w Unii, a póź-
niej i samo członkostwo, była podstawowymi elementem w niezwykłej i wyczekiwa-
nej transformacji Polski na przestrzeni ostatnich piętnastu lat. Ocena, czy Polska sta-
ła się przez te lata lepszym krajem, jest zadaniem Polaków, nie moim, lecz z zewnątrz
z pewnością na taki wygląda. Statystyki gospodarcze pokazują rozwój handlu, wzrost
bogactwa, więcej inwestycji. Lecz statystyki gospodarcze to tylko część całej historii.
Istnieje też wymiar ludzki, wyrażany energią, dynamizmem i różnorodnością wi-
doczną dla każdego, kto odwiedza wasz kraj.

Lecz korzyści z rozszerzenia są odczuwane nie tylko przez nowe państwa
członkowskie. Idą o wiele dalej. Polska i inne kraje stanowią nowe rynki dla eks-
portu i inwestycji. Dostarczają nowych miejsc wypoczynku dla turystów z Europy
Zachodniej, chętnych do odwiedzenia tej części ich kontynentu. Są źródłami inno-
wacji, nowych strategii i pomysłów. 

Unia jako całość korzysta również z dynamiki gospodarczej nowych państw
członkowskich, z ich wiedzy o krajach o znaczeniu strategicznym dla UE i geogra-
ficznej bliskości – Ukrainy, Rosji i państw bałkańskich, oraz z potwierdzenia war-
tości europejskich. Wolność smakuje nieco bardziej świeżo tu w Warszawie.

Zatem rozszerzenie niesie ze sobą demokrację, stabilność oraz dobrobyt. Nie-
stety, niesie też ze sobą mity. Być może największym z nich jest ten, zgodnie z któ-
rym rozszerzenie spowalnia Europę. Wiele przelano już atramentu na temat wiecz-
nej kwestii „poszerzenia i pogłębienia”. Jak gdyby istniał między nimi konflikt.
Lecz przecież nie istnieje. Mamy do czynienia zarówno z poszerzeniem, jak i pogłę-
bieniem, a nie z jednym bądź z drugim. Następujące po sobie fale rozszerzenia,
w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w żaden spo-
sób nie hamowały integracji. Wręcz przeciwnie, stanowiły jej siłę napędową. Przyj-
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rzyjmy się faktom. Większość wielkich projektów kojarzonych z Unią Europejską –
euro, wspólny rynek, polityka regionalna – jest tworem rozszerzonej UE, a w nie-
których wypadkach samo rozszerzenie lub nowe państwa członkowskie stanowiły
ich główną inspirację. Wystarczy spojrzeć na Hiszpanię i politykę spójności czy na
Finlandię i politykę bałtycką. Teraz przyszła kolej na to, by nowi członkowie wnie-
śli własne idee i wkład w rozwój UE. Można powiedzieć, parafrazując Johna F.
Kennedy’ego, w kontekście europejskim: nie pytaj, co UE może zrobić dla ciebie,
lecz co ty możesz zrobić dla UE. A mogę rzec, że nowe państwa członkowskie już
wnoszą bardzo wiele na przykład na forum Komisji oraz w Radzie. 

Drugim mitem jest teza, że rozszerzenie doprowadzi do niekontrolowanej
migracji z nowych państw członkowskich, co z kolei pociągnie za sobą wzrost
bezrobocia w krajach starej Unii. Taka sama obawa istniała, gdy do UE wcho-
dziły Portugalia, Hiszpania i Grecja. I rzeczywiście migracja miała miejsce – ty-
le, że w przeciwnym kierunku. Mieszkańcy starych państw członkowskich prze-
prowadzali się do nowych.

Kolejnym mitem jest to, że nowe, biedniejsze państwa członkowskie osłabią eu-
ropejską gospodarkę i staną się obciążeniem dla podatników z państw bogatszych.
Znów mamy do czynienia z fałszem. Przewidywany wzrost gospodarczy Polski na
poziomie 4 procent oraz kwitnący rynek inwestycji zagranicznych są dla Europy
korzystne. Natomiast wsparcie niesione przez europejskich podatników jest jed-
nym ze sposobów wyrażenia europejskiej solidarności – sposobem, który, według
mnie, przynosi korzyści wszystkim obywatelom Europy.

Tak więc rozszerzenie było dotychczas jednym z wielkich sukcesów Unii Euro-
pejskiej. A solidarność stanowi jego podstawowy element. Rozszerzenie jest też po-
lityką o wiele bardziej popularną, niż mogłoby się wydawać. Ostatnie badania Eu-
robarometru pokazują, że połowa respondentów w obecnych dwudziestu pięciu
państwach członkowskich opowiada się za dalszym rozszerzeniem. Choć rodzą się
też obawy. Liczba zwolenników rozszerzenia zmalała od ubiegłego roku o 3 punk-
ty procentowe. Pojawił się również rozłam – wśród dziewięciu państw, w których
za rozszerzeniem opowiada się poniżej 50 procent ludności, znajduje cała szóstka
państw założycielskich.

Jak powinna zareagować Komisja Europejska?
Powinniśmy działać w oparciu o trzy kluczowe pojęcia: konsolidacji, warunko-

wości oraz komunikacji.
Konsolidacja – po pierwsze musimy dotrzymywać słowa. Było dla nas niezmier-

nie istotne, że po francuskim i holenderskim „nie” dla konstytucji na czerwcowym
posiedzeniu Rady Europejskiej potwierdziliśmy nasze dotychczasowe zobowiąza-
nia. Oznacza to, że Bułgaria i Rumunia wstąpią do Unii w roku 2007, jeśli tylko zdo-
łają spełnić wszystkie wymogi członkostwa. „Jeśli” ma tu podstawowe znaczenie.
Członkostwo oprócz praw przynosi też obowiązki. Muszą one być spełniane.

Oznacza to również, że powinniśmy utrzymać perspektywę członkostwa dla za-
chodnich Bałkanów. Jest to rejon, który na początku i końcu XX wieku okazał się
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źródłem jednych z najbardziej krwawych europejskich konfliktów. Obecna polity-
ka europeizacji daje szansę przeniesienia tych konfliktów, gdzie jest ich miejsce –
czyli do podręczników historii. Musi temu oczywiście towarzyszyć warunkowość.
I owszem, towarzyszy. Korzyści płynące z warunkowości są już widoczne. Dla
przykładu, od początku kadencji obecnej Komisji Europejskiej Bośnia-Hercegowi-
na oraz Serbia i Czarnogóra oddały w ręce Trybunału Haskiego łącznie dwudzie-
stu oskarżonych. Nie wydaje mi się, aby tak mogło się stać bez naszej jasnej i kon-
sekwentnie realizowanej polityki.

Konsolidacja oznacza też, że rozpoczniemy negocjacje akcesyjne z Chorwacją
i Turcją, kiedy tylko kraje te spełnią stawiane warunki. Takie stanowisko zajęła Ra-
da Europejska na ostatnim posiedzeniu w czerwcu.

Warunkowość – jak pokazuje przykład „nowej dziesiątki”, która wstąpiła do
UE w 2004 roku, warunkowość sprawdza się. Przestrzeganie ścisłych kryteriów
jest kluczem do udanego rozszerzenia. Najlepszym sposobem dla obecnych i po-
tencjalnych krajów kandydujących, które pragną zrealizować swe europejskie
ambicje, jest spełnienie warunków członkostwa w każdym punkcie. Wymaga to
trudnych reform.

Ostatnim słowem kluczowym jest komunikacja. My, jako Komisja, lecz również
rządy poszczególnych krajów, musimy razem skuteczniej informować o korzy-
ściach dla stabilności i wzrostu gospodarczego, płynących z procesu rozszerzenia.
Komisja przedstawiła propozycję usprawnienia dialogu między obecnymi i przy-
szłymi członkami UE. Musimy walczyć z uprzedzeniami i ukazywać dobrodziej-
stwa rozszerzenia.

I to, moim zdaniem, czynimy właśnie dzisiaj. Możemy spojrzeć wstecz na to, co
stanowi już część historii, jednak możemy uczynić z tego korzyść, spoglądając za-
razem w przyszłość, tak aby duch Solidarności, który święcił triumfy w Gdańsku
dwadzieścia pięć lat temu, pozostał nadal żywy. Duch ten to jeden z najwspanial-
szych podarunków Polski dla Europy. Wykorzystajmy go dobrze.

Bronisław Geremek:
Bardzo serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu Komisji Europejskiej za

przemówienie. Myślę, że po tych słowach uznania dla dzieła polskiego i dla idei So-
lidarności mogłoby być konkluzją także naszej konferencji to, co było wnioskiem
końcowym jednej sesji, prowadzonej przez Tadeusza Mazowieckiego. Tak jak ad-
ministracja amerykańska za prezydenta Cartera i Zbigniewa Brzezińskiego wpro-
wadziła prawa człowieka do międzynarodowego obiegu i nadała im wartość waż-
nego elementu, tak idea Solidarności  powinna się stać dla nas przedmiotem wysił-
ków, żeby stała się wielkim odniesieniem również dla idei europejskiej. Niechaj to
będzie myślą, z którą za chwilę dziś się rozejdziemy.

Sesja jutrzejsza w Gdańsku ma bardziej sformalizowany charakter, chciałbym
zatem dzisiaj bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy zapewnili
nam sukces tej konferencji: dyrektorowi programowemu, panu Eugeniuszowi
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Smolarowi, dyrektorowi organizacyjnemu i administracyjnemu, panu Henrykowi
Sikorze, panu Andrzejowi Bobińskiemu, który zapewnił nam funkcjonowanie wła-
ściwe mediów, oraz całej, świetnej ekipie młodych ludzi, którzy sprawili, że myśmy
mogli pracować. Tłumaczom naszym, którzy mają za sobą dwa dni ciężkiej pracy,
serdeczne podziękowania. 

Dziękuję bardzo, dzisiejszą sesję ogłaszam za zamkniętą.
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Gdańsk, 31 sierpnia

SESJA SPECJALNA
To zaczęło się w Gdańsku

Bronisław Geremek:
Panie prezydencie Rzeczypospolitej, panowie prezydenci, panie i panowie pre-

mierzy, ekscelencje, szanowni i państwo, drodzy przyjaciele od „Solidarności do
Wolności”, to jest  droga, którą wspominamy dzisiaj. Jest to dzień niezwykły, nie
tylko dla Gdańska, nie tylko dla Polski, ale mamy nadzieję także dla Europy. 

Chcielibyśmy, aby wszyscy pamiętali, że zaczęło się w Gdańsku. Gdy oglądali-
śmy „rewolucję róż” w Gruzji i „rewolucję pomarańczową” w Kijowie, mieliśmy
poczucie, że idea Solidarności żyje i jest użyteczna.

Otwierając tę ostatnią sesję, sesję, która ma znaczenie szczególne, bo odbywa
się w we właściwym miejscu, w Gdańsku, chciałbym prosić gospodarza naszego
spotkania, historycznego przywódcę Sierpnia 80, przywódcę Solidarności, prezy-
denta Rzeczypospolitej, Lecha Wałęsę, o zabranie głosu.

Lech Wałęsa:
Starym zwyczajem powiem państwu, że wolałbym mówić na końcu, ale trudno...
Proszę więc o wysłuchanie tego, co chcę powiedzieć. Już za same tutaj brawa

i za to, że los postawił na mnie, abym prowadził tę walkę, powinienem przema-
wiać, biorąc przykład z  Fidela Castro, minimum dwie godziny, ale chyba się nie
uda, bo program jest bardzo napięty.

Powinniśmy wspólnie zastanowić się i uporządkować myśli na temat tego,
co tu się stało dwadzieścia pięć lat, powinniśmy też postarać się zrozumieć, po
co to było i jak wspólnie można przekazać ideały Solidarności innym państwom
i kontynentom.

Poprzednie pokolenie zostawiło nam świat podzielony. Po wojnie powstały blo-
ki polityczne, granice państw pilnie strzeżone. Polsce i wielu krajom ten podział zo-
stał narzucony. To był sztuczny podział, który coraz bardziej hamował rozwój. I my
nie zgadzaliśmy się na to. Po Jałcie jako jedyni protestowaliśmy, ale Polacy nie mie-
li siły, by przeciwstawić się wielkim mocarstwom. Więc próbowaliśmy w latach
czterdziestych i pięćdziesiątych z bronią w ręku walczyć o nasze prawa, ale we-
wnętrzne i zewnętrzne siły prokomunistyczne zniszczyły te dążenia Polski. 



Próbowaliśmy wobec tego demonstracjami i strajkami poprawić nasz los i wy-
musić rozwój Polski. W 1968 roku wystąpiła młodzież, robotnicy buntowali się
w 1956, 1970, 1976 roku, ale wszystkie takie wystąpienia było krwawo tłumione nie
tylko u nas, lecz i w innych państwach obozu sowieckiego. Doprowadzono do sytu-
acji, w której zapanował pesymizm, rezygnacja, że chyba nic się nie uda. W takim sta-
nie niemocy, braku wiary ci, którzy myśleli patriotycznie, czekali okazji. Tkwilibyśmy
chyba w tej niemocy jeszcze bardzo długo, gdyby nie zdarzyło coś, czego umysły
ludzkie nie przewidziały, tego, że Polak zostanie papieżem i tego, że rok po wyborze
Ojciec Święty przyjedzie do Polski. Ojciec Święty mówił do nas: nie bójcie się i poka-
zywał, ilu nas jest, i myśmy się  przekonali, że prawie cały naród jest z nami.

Do tego czasu mnie się udało zwerbować do walki z komunizmem dziesięciu
ludzi przez dwadzieścia lat. Reszta nie wierzyła, że to jest możliwe, myślała, że
trzeba płacić za dużą cenę. I tak mógłbym jeszcze przez następne dwadzieścia lat
zbierać, może bym z dziesięciu kolejnych zebrał. Ale słowa Ojca Świętego obudzi-
ły naród polski, obudziły narody inne i małe zorganizowane grupy były w stanie
zmobilizować ludzi do strajków, protestów, przeprowadzić rozmowy, przeprowa-
dzić negocjacje i za wzorem naszym poszły inne państwa. Tak dopłynęliśmy do
szansy dnia dzisiejszego.

Trzeba się zastanowić przy dzisiejszej okazji, po co to było. Otóż, moim zda-
niem, trzeba to zrobić, by uruchomić nowa epokę – bez podziału, bez bloków poli-
tycznych. Ta epoka, w której dzisiaj żyjemy, to epoka intelektu, informacji i globa-
lizacji. Żadne pokolenie nie miało takiej szansy, jak nasze. Mamy szansę na pokój
i dobrobyt. Dramatem naszym natomiast jest to, że mamy nową epokę, a pozosta-
je stare myślenie, że mamy nową epokę, ale  mamy stare oprzyrządowanie, tak po-
lityczno-strukturalne, jak i programowe.

Dlatego kończąc przemówienie, proszę o większą aktywność, o dyskusję czy
podobnie widzimy wyzwania tej epoki, tak ekonomiczne, jak i polityczne, struktu-
ralne i programowe. To jest tak bardzo potrzebne, bo świat ucieka, świat nie cze-
ka, i nie chciałbym, żeby powiedziano o nas, ze mną włącznie, że potrafili zwycię-
żać finezyjnie, solidarnie, ale kiedy mieli już to zwycięstwo, kiedy mieli szansę na
jedność europejską, to Francja ciągnęła do siebie Unię Europejską, Niemcy do sie-
bie, Polska do siebie. To nie tak miało być, nie o to robotnicy i Gdańsk walczył.
Walczył o to, byśmy wspólnie, solidarnie wykorzystali szanse budowania. Jeśli
chcemy w pokoju żyć, jeśli chcemy w rozwoju żyć, to przez technikę przede wszyst-
kim, musimy powiększyć struktury, ale i zmienić je.

Życzę przyjemnego spędzenia czasu w  Gdańsku, życzę porządnych, twórczych
rozmów, by były wzięte pod uwagę te moje prośby, byśmy nie zniszczyli wielkiej
szansy, która stanęła przed naszym zwycięskim pokoleniem. 

Bronisław Geremek:
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przestrzeganie dyscypliny czasowej. Ponie-

waż zależy nam na tym, ażeby wszyscy nasi goście, którzy dzisiaj mają zabrać głos,
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mieli tę szansę. Proszę teraz o zabranie głosu pana Janusza Śniadka, przewodni-
czącego NSZZ „Solidarność”.

Janusz Śniadek:
Panie prezydencie, znakomici goście, szanowni państwo, pragnę podziękować

wam wszystkim za obecność, za okolicznościowe rezolucje i wszystkie inne wyra-
zy uznania dla polskich robotników, którzy w sierpniu 1980 roku uruchomili lawi-
nę zdarzeń, niosących wolność zniewolonym narodom, kończących zimną wojnę
i wyścig zbrojeń. Miniony wiek XX za sprawą wojen światowych i strasznych
zbrodniczych ideologii był najbardziej  dramatycznym i krwawym okresem w hi-
storii ludzkości. Najlepsze, co się wydarzyło w tym wieku, to pokojowy rozpad im-
perium zła, jakim był Związek Radziecki. Spełniły się, wydawało się, nierealne ma-
rzenia wielu narodów o wolności.

Jakie znaczenie dla realizacji tych marzeń miały wydarzenia w Polsce, powsta-
nie Solidarności, niezależnego od reżimu związku zawodowego? Opór społeczny
po wprowadzeniu stanu wojennego i stopniowy rozkład komunistycznego systemu
przyczyniły się do tego. Zarówno w Związku Radzieckim, jak i poszczególnych kra-
jach bloku, mnożyły się różne zjawiska kryzysowe, można dyskutować, czy były to
symptomy nieuchronnego rozpadu, który stanowił tylko kwestię czasu. Nawet jeśli
zgodzimy się, że upadek systemu komunistycznego był nieuchronny, to jednak pro-
ces ten mógł odbywać się według bardzo różnych scenariuszy. Agonia komunizmu
mogła trwać wiele lat i – jak dowodzi historia – nie można wykluczyć nawet wiel-
kiego rozlewu krwi. Twierdzę, że rewolucja Solidarności, kierująca się zasadą wal-
ki bez przemocy, była kluczowa zarówno dla przyspieszenia, jak też dla pokojowe-
go przebiegu upadku imperium. Do pokojowego upadku komunizmu, w sposób
rozstrzygający, przyczynił się więc ruch robotniczy, inspirowany nauczaniem Jana
Pawła II, bo bez papieża Polaka nie byłoby Sierpniowego zrywu.

Dzisiaj, kiedy wszyscy jesteśmy zgodni co do pozytywnych, politycznych na-
stępstw powstania i pokojowej walki Solidarności, twierdzę, że nie wolno lekcewa-
żyć jej wymiaru moralnego i socjalnego. To brak postępu w sferze moralnej i so-
cjalnej, próby ich pomijania bywają w Polsce źródłem wielkiego społecznego roz-
goryczenia oraz utraty poczucia bezpieczeństwa. Takie frustracje wszędzie na
świecie sprzyjają nieracjonalnym odruchom społecznym. Konstytucja europejska
we Francji i Holandii padła ofiarą takich odruchów. Nie ze względu na przemyśla-
ną intencję zakwestionowania jej treści, ale w wyniku chęci odreagowania poczu-
cia bezsilności i zagrożenia. Jak więc budować poczucie bezpieczeństwa u ludzi?
Jedynie racjonalna i celowa polityka społeczna, wypracowana wspólnie, w dialogu
równoprawnych partnerów społecznych, przy współudziale społeczeństwa obywa-
telskiego, jest w stanie złagodzić najbardziej palące problemy. Sam wolny rynek,
pozbawiony zasady solidaryzmu – silniejszy pomaga słabszemu – nie rozwiąże pro-
blemów współczesnego świata: problemu głodu, bezrobocia, nierówności rozwoju
i rodzącego się na ich podłożu terroryzmu. To bardzo ważne, aby dzisiaj uznać, że
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to jest najważniejszy wniosek, płynący z polskiego doświadczenia, jakim było zwy-
cięstwo Solidarności.

Dlatego bardzo się cieszę, że 31 sierpnia został ogłoszony w Polsce dniem soli-
darności i wolności. Ustanowienie takiego dnia w Polsce i na świecie, co być może
będzie dzisiaj przedmiotem decyzji, stanie się okazją do podejmowania refleksji
i działań, upowszechniających ideę solidarności wśród ludzi i społeczeństw, przy-
bliżając nas do rozwiązania najważniejszych problemów i wyzwań dnia dzisiejsze-
go, czego życzę naszym krajom i wszystkim ludziom na całym świecie. Niech zwy-
cięża Solidarność!

Bronisław Geremek:
Proszę o zabranie głosu pana Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta Rzeczy-

pospolitej.

Aleksander Kwaśniewski:
Idei solidarności nie wymyślili Polacy. Ale w ostatnim ćwierćwieczu to nasz na-

ród uczynił bardzo wiele, aby odzyskała ona swoją siłę, trafiła do serc i umysłów
milionów ludzi, zaczęła zmieniać współczesny świat.

Zrodzony dwadzieścia pięć lat temu tutaj, w Gdańsku, dziesięciomilionowy ruch
społeczny ideę solidarności wypisał nie tylko na sztandarach. On ją urzeczywistnił.
Sprawił, że zwykli ludzie odzyskali nadzieję, nabrali ufności w siłę swojego działa-
nia i upomnieli się o swoją godność. Solidarność okazała się drogą ku wolności.

I to przesłanie poszło w świat. Dzisiaj idea solidarności jest jedną z najważniej-
szych odpowiedzi na globalizację i wyzwania XXI wieku. Oto plon zasiany przed
dwudziestu pięciu laty przynosi owoce, które w różny sposób służą niemal wszyst-
kim mieszkańcom naszej planety.

Chcę w imieniu Polski i Polaków serdecznie powitać w naszym kraju znako-
mitych gości tej konferencji. Witam w ojczyźnie ludzi, którzy bez użycia przemocy
spełnili swoje marzenia na drodze dialogu. Witam wszystkich, którzy byli z nami
solidarni, którzy są solidarni i którzy idee solidarności realizują w swoich krajach.
To ważne i bardzo szczęśliwe wydarzenie, że jubileusz polskiego Sierpnia – dwu-
dziesta piąta rocznica podpisania Porozumień Gdańskich – przywiodła nad Wisłę,
do Gdańska i wcześniej do Warszawy tak znakomite grono gości z całego świata.
To jest widomy dowód uznania społeczności międzynarodowej dla wielkiego dzie-
ła moich rodaków. 

Dziękujemy za waszą życzliwość! Za waszą przyjaźń, za waszą obecność!
Szczególnym bohaterem polskiej epopei wolności jest legendarny przywód-

ca NSZZ „Solidarność”, pan Lech Wałęsa. Człowiek, którego twarz i nazwisko
jest dla większości ludzi na świecie uosobieniem idei solidarności. Człowiek, któ-
ry już dziś zapisał się w historii obok takich postaci jak Mahatma Gandhi, Mar-
tin Luther King, Nelson Mandela czy obecny wśród nas – którego też witam ser-
decznie – Vaclav Havel.

SESJA SPECJALNA196



Panie prezydencie Wałęsa, panie prezydencie Havel przyjmijcie nasze wyrazy
podziwu i szacunku. Przyjmijcie również ci znani i nieznani, bezimienni ludzie So-
lidarności, demokratycznej opozycji w Polsce i wszędzie na świecie słowo najprost-
sze: dziękujemy. Wiemy, jak wiele wam zawdzięczamy.

Gdy latem 1980 roku rozpoczynały się robotnicze strajki w kolejnych polskich
miastach – w Świdniku, Lublinie, Szczecinie, a przede wszystkim w Gdańsku – nikt
jeszcze nie przypuszczał, że zbliża się moment zwrotny w dziejach Europy. Naro-
dziła się Solidarność i nic już nie mogło być takie, jak przedtem. Oto w samym środ-
ku bloku wschodniego powstał wielki ruch obywatelski. Niezależny i samorządny.
Poza kontrolą autorytarnej władzy. Tu, gdzie zasady dyktowało sowieckie imperium
– musiało to zabrzmieć jak wystrzał. Wstrząs był jednak tym większy, że strzałów
właśnie nie było. Była stanowczość. Było opanowanie. Była wspólna wola milionów
ludzi. Polska rewolucja wyrzekła się przemocy – i to dało jej jeszcze większą siłę.

Ale dla pamięci, historycznej uczciwości trzeba wspomnieć, że warunki dla tych
historycznych przemian stworzyła również pierestrojka zainicjowana przez Michaiła
Gorbaczowa. Pamiętamy także o polskim Okrągłym Stole, który wyrażał wolę
zmian bez użycia siły, na drodze porozumienia, który dał perspektywę przemian
i który nie był ani zdradą, ani zmową. Okrągły Stół był rozumnym, pokojowym po-
mysłem na zasadniczą zmianę ustrojową. Bez ofiar i bez krwi. Polacy okazali się
mądrzy traumatycznym, tragicznym doświadczeniem powstań, walk, które koszto-
wały tyle setek tysięcy ofiar i które nie przynosiły efektów. Pamiętajmy i o tym. Ale
wyjątkową rolę odegrało doświadczenie polskiej Solidarności – doświadczenie mi-
lionów ludzi, którzy pokonali strach i dumnie podnieśli głowy. To spowodowało, że
jak w dominie, pod naciskiem przebudzonego społeczeństwa obywatelskiego upa-
dać zaczęły kolejne autorytarne rządy: w NRD, na Węgrzech, w Czechosłowa-
cji, w Rumunii, w krajach bałtyckich, że runął mur w Berlinie, że doszło do zjedno-
czenia Niemiec, jak i to, że na śmietnik historii wyrzucona została żelazna kurtyna,
a podzielona przedtem Europa zaczęła się zrastać. To wszystko bez wątpienia było
dziejowym plonem, wyrosłym z ziarna Solidarności.

Jest symbolem fakt wpisania przez UNESCO oryginalnej tablicy 21 postulatów
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku z Sierpnia 80 na listę do-
kumentów, które miały najbardziej znaczący wpływ na losy świata.

I dlatego, panie i panowie, dzisiejsze obchody ćwierćwiecza podpisania Poro-
zumień Gdańskich i powstania NSZZ „Solidarność” są ważne nie tylko dla Pola-
ków, nie tylko dla Europejczyków. Są one świętem wszystkich, którym drogie są ta-
kie wartości, jak wolność, jak demokracja, jak ludzka godność, którzy przedkłada-
ją rozmowy i porozumienie nad konflikt i budowanie nowych murów. 

Przesłanie Solidarności nadal żyje, nadal ma inspirującą moc. Widzieliśmy to
niedawno na ulicach Kijowa i innych ukraińskich miast podczas pamiętnych wy-
darzeń „pomarańczowej rewolucji”. Polacy zobaczyli w nich odbicie własnych ma-
rzeń z przeszłości, swojego protestu, swoich zmagań w obronie prawdy i wolności.
Wtedy mówił prezydent Ukrainy, Wiktor Juszczenko: bez upalnego Gdańska 1980
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roku nie byłoby zimnego Kijowa w roku 2004. Wiktorze, witamy Cię w tym miej-
scu, w historycznym Gdańsku! Ze wspólnymi nadziejami, z najlepszymi życzenia-
mi i witamy Cię z solidarnością, solidarnością z przemianami, z ukraińską demo-
kracją, z Twoimi wysiłkami. 

Tak właśnie rozumiana solidarność z tymi, którzy walczą z kłamstwem, bez-
prawiem i zniewoleniem, zawsze pozostanie jednym z fundamentów polityki, wie-
rzę, że nie tylko polskiej, ale tej realizowanej w świecie. Teraz i w przyszłości. Pol-
ska od szesnastu lat tą drogą idzie. Dążyliśmy do pojednania ponad bolesnymi kon-
fliktami z historii, budujemy bliskie partnerstwo i współpracę, których sednem jest
poczucie wspólnoty losu wszystkich mieszkańców naszego regionu. Popieraliśmy
aspiracje naszych sąsiadów i przyjaciół w drodze do NATO, a dziś na drodze do
Unii Europejskiej. Taka jest polska racja stanu, od której – jestem pewien – żaden
rząd, żadna władza w Rzeczypospolitej, niezależnie od barw politycznych, nie ze-
chce odstąpić. To też wymiar współczesnej solidarności.

Solidarność wpłynęła na bieg historii i odmieniła oblicze zimnowojennego
świata. Dzisiejszy świat wszakże potrzebuje solidarności znowu. Potrzebuje tej idei
i więzi, jaką ona tworzy, a także owoców, które przynosi. Mówił o tym nasz wielki
rodak, papież Jan Paweł II. Człowiek, który zapisał się w pamięci nas wszystkich
jako niestrudzony pielgrzym pokoju, dobra i braterstwa między ludźmi. To właśnie
tu na Wybrzeżu w trudnych latach, bo w roku 1987 mówił: „W imię przyszłości
człowieka i ludzkości trzeba było wypowiedzieć to słowo ‘solidarność’. Dziś płynie
ono szeroką falą poprzez świat, który rozumie, że nie możemy żyć wedle zasady:
‘wszyscy przeciw wszystkim’, ale tylko wedle zasady: ‘wszyscy z wszystkimi’, ‘wszy-
scy dla wszystkich’. (…) Solidarność to znaczy sposób bytowania wielości ludzkiej,
na przykład narodu, w jedności, w uszanowaniu wszystkich różnic, wszystkich od-
mienności, jakie pomiędzy ludźmi zachodzą, a więc jedność w wielości, a więc plu-
ralizm, to wszystko mieści się w pojęciu ‘solidarności’”.

Jestem przekonany, że takiej właśnie solidarności – jak ją opisywał Jan Paweł
II – współczesnemu światu potrzeba. A dotyczy to takich sfer, jak rozwój, jak wal-
ka z biedą i niesprawiedliwością, jak zapewnienie powszechnego bezpieczeństwa,
jak wspólna, solidarna walka z terroryzmem, jak otwieranie granic, struktur i or-
ganizacji dla tych, którzy znajdują się poza nimi, a aspirują czy to do NATO, czy
Unii Europejskiej, czy innych organizacji, które rozszerzają przestrzeń wolności,
bezpieczeństwa i rozwoju, które przynoszą respektowanie praw człowieka i szanu-
ją jego godność. To jest to najbardziej współczesne przesłanie wielkiej idei sprzed
dwudziestu pięciu lat.

Cieszę się, że w ostatnich szesnastu latach Polska tak wiele mogła dla urze-
czywistnienia tych idei uczynić. Cieszę się, że mogłem również robić to w ciągu
dziesięciu lat swojej prezydentury i na tej drodze napotkać tak wielu wspaniałych
sojuszników.

Jestem przekonany, że dzisiaj znaleźliśmy się razem w najwłaściwszym miej-
scu i o najwłaściwszej porze, żeby powiedzieć wszystkim w świecie, że solidarność
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jest wartością, której powinniśmy wiernie służyć, że możemy wiele osiągnąć, dzia-
łając ponad podziałami, że dziedzictwo, które pozostawił ten wielki ruch dwadzie-
ścia pięć lat temu, jest ciągle żywe, możemy doń wracać i czerpać zeń siły.

I dlatego stąd, z Gdańska – z miejsca i miasta, w którym przed sześćdziesięciu
sześciu laty rozpoczęła się hitlerowska krucjata przeciw Polsce i światu, ale miej-
sca, z którego ćwierć wieku temu wyszedł impuls do odrodzenia wspólnej Europy
– apeluję i apelujmy razem: bądźmy solidarni! Solidarni bądźmy i w Polsce, i w Eu-
ropie, i na świecie. Bądźmy jednością wobec zła i przemocy, wobec terroryzmu,
wobec biedy i niesprawiedliwości. Bądźmy – my, ludzie XXI wieku – ze sobą! I ni-
gdy nie bądźmy – przeciw sobie! Niech ten dzień, 31 sierpnia, będzie tak, jak mó-
wimy w apelu, obecny w pamięci świata jako dzień wolności i solidarności. 

Bronisław Geremek:
Dziękuję bardzo, dziękuję, że zechciał pan prezydent także skrócić swoje prze-

mówienie. Oczekujemy tego od wszystkich naszych znakomitych i bardzo drogich
gości. Głos zabierze teraz Jose Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europej-
skiej. Mr President the floor is yours.

Jose Manuel Barroso [tłum. z angielskiego]:
Jest dla mnie wielkim zaszczytem i honorem, że mogę dziś wspólnie z wami

upamiętnić dzień 31 sierpnia 1980 roku – dzień,  który zawsze będzie wyznaczał
nowy rozdział w historii Europy.

To właśnie z wami, bohaterami tamtych dni i stróżami tamtej pamięci, chciał-
bym uroczyście obchodzić pierwszą rocznicę powstania ruchu Solidarność po
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 

Przybyłem również do Gdańska, tego miasta pełnego wspomnień, aby być
wśród was, ludzi, którzy napisali tę stronę historii, i aby ponownie poczuć ducha
solidarności, który tchnięty był w wasz ruch i który zniweczył granice.

Solidarność była zwycięstwem wolności. Stworzyła nowy świat, dała nową per-
spektywę, ukuła nowe stosunki między narodami i przywróciła temu narodowi
ludzką godność. Był to moment, w którym uprzedmiotowieni ludzie zaczęli stawać
się kowalami własnego losu.

Słowo „solidarność” wyraża przeciwieństwo samolubstwa czy samotności.
Przez samą jej naturę solidarność nie może istnieć bez innych. Dlatego też historii
ludzkości zawsze towarzyszył obraz łączących się dłoni, czyniących ludzi silniej-
szymi. Tak było w kwietniu 1974 r. w Portugalii, kiedy tysiące rąk chwytało za goź-
dziki na znak solidarności w walce przeciwko dyktaturze. Tak było i w Polsce, kie-
dy w 1980 roku miliony Polaków przyjęło znak zwycięstwa, aby w ten sposób zasy-
gnalizować początek końca reżimu.

Podpisanie porozumienia w sierpniu 1980 r. zapoczątkowało nieodwracalny pro-
ces i stworzyło podstawy dla tworzenia społeczeństw obywatelskich w całej Europie
Wschodniej. Daliście nam lekcję podstawową: podstawowym prawem człowieka jest
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wolność. „Nie ma wolności bez solidarności”. Mieliście odwagę powiedzieć „nie”
przemocy i kłamstwom, i mieliście odwagę domagać się szacunku dla wszystkich. To
do takiej odwagi nakłaniał was papież Jan Paweł II w Warszawie w 1979 r.

Wasze działania zmobilizowały wokół idei demokracji inne części Europy, cier-
piące pod jarzmem sowieckiego systemu. To właśnie ta fala doprowadziła do po-
nownego zjednoczenia Europy. Pozwoliła nam pokonać schizmę dwóch Europ, na-
prawić jej historyczne rozdarcie. Dziś obie te Europy stały się jednościa, zjednoczo-
ną w różnorodności.

Bronisław Geremek:
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Horsta Koehlera, prezydenta

Republiki Federalnej Niemiec.

Horst Koehler [tłum. z niemieckiego]:
Panie przewodniczący Geremek, wielce szanowny panie prezydencie Kwa-

śniewski, wielce szanowny panie prezydencie Wałęso, ekscelencje z całego świata,
wielce szanowni państwo!

Z radością przyjąłem zaproszenie, by wraz z państwem świętować dwudziestą
piątą rocznicę podpisania porozumienia, które doprowadziło do utworzenia Nieza-
leżnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Przed dwudziestu
pięciu laty na Stocznię Gdańską zwrócone były oczy całego świata. Polska walczy-
ła tu o swoje prawa i o swą wolność. Solidarność stała się symbolem tych zmagań,
jak również symbolem wolności dla całego świata. W Solidarności spotkali się
wszyscy: robotnicy, rolnicy, inteligencja, cały naród, po prostu wszyscy, których
pragnienia wyrażały słowa pieśni Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie. Po raz ko-
lejny Polska dała wtedy światu niezapomniany przykład umiłowania wolności oraz
patriotyzmu. Pamiętam jeszcze dobrze obrazy telewizyjne  z tamtego sierpnia 1980
roku, wizerunek papieża Jana Pawła II na bramie Stoczni im. Lenina, robotników
klęczących i modlących się na ulicy, Lecha Wałęsę niesionego na ramionach przez
swych kolegów. Nie zapomnę też wielkiego długopisu, którym pan, kochany panie
Wałęso, podpisywał wtedy porozumienie.

Reżim komunistyczny próbował potem ponownie stłumić nieposkromione pra-
gnienie wolności, które doszło do głosu tu w Gdańsku. Ludzie w Polsce jeszcze
przez wiele lat musieli cierpieć to ciemiężenie. Z radością zobaczyłem, zwłaszcza
teraz, podczas mojej wizyty oficjalnej w Polsce, że Polacy do dziś chętnie wspomi-
nają spontaniczną sąsiedzką pomoc i ludzką solidarność, którą okazali im wtedy
Niemcy. Od tamtego czasu wolno nam powiedzieć, w Polsce i w Niemczech, że za-
wsze możemy na siebie liczyć.

Polacy oswobodzili w końcu nie tylko samych siebie. Zapoczątkowali proces
o historycznym znaczeniu, który oddziałuje do dziś. Prezydent Saakaszwili i prezy-
dent Juszczenko są tego świadkami. To, że Polska zrzuciła jarzmo komunizmu, by-
ło warunkiem jedności Europy i tym samym jedności Niemiec. Wszystko to do dziś
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napełnia każdego człowieka, miłującego wolność na całym świecie, wdzięcznością
i dlatego szanowni państwo jestem dziś tutaj.

W tym radosnym dniu obchodów rocznicy Sierpnia pragnę przekazać pozdro-
wienia, gratulacje oraz podziękowania od moich rodaków Niemców. Również ju-
tro będę jeszcze gościł tu w Gdańsku. W tym dniu wspólnie z prezydentem Polski
wrócimy do najbardziej mrocznego rozdziału naszej historii, napaści Niemiec
pierwszego września 1939 roku.  Najazd ten przyniósł Polsce wieloletnie, morder-
cze cierpienie, całemu światu zaś śmierć i zagładę, aż w końcu wojna i wypędze-
nie uderzyły z całą mocą w Niemców i pociągnęły za sobą również wśród nich nie-
zliczone rzesze niewinnych ofiar.

Dzisiejszy i jutrzejszy dzień to dwie historyczne daty, dwie uroczystości rocz-
nicowe tak odmienne, że aż trudno sobie wyobrazić większe różnice. Ufnością na-
pełnia mnie fakt, że Polacy i Niemcy wspólnie obchodzą te dwie rocznice. Rów-
nież, a może właśnie przede wszystkim, w podejściu do historii pragniemy bo-
wiem zachować i pielęgnować to, co wspólne. Nikomu nie wolno interpretować
historii na nowo. Chcemy, by Polacy i Niemcy mówili o przeszłości szczerze i w du-
chu pojednania. To nas jeszcze silniej ze sobą złączy, jak wyrazili to prezydent
Aleksander Kwaśniewski i prezydent federalny Johannes Rau przed dwoma laty tu
w Gdańsku w Porozumieniu Gdańskim1.
Polaków i Niemców łączą liczne spotkania osobiste i projekty sąsiedzkie.
W samym Berlinie żyje i pracuje ponad 100 tysięcy osób, których językiem ojczy-
stym jest język polski. Niemcy zaś inwestują w Polsce, pracują tu lub spędzają wa-
kacje. W ten sposób moi rodacy poznają piękno Polski, jej bogatą kulturę oraz hi-
storię. Szczególnie cieszy mnie fakt, że odbywa się coraz więcej spotkań młodzie-
ży, gdyż oczywiste jest, iż bardzo dużo zależy od naszej młodzieży. Dlatego tak
ważna jest polsko-niemiecka współpraca młodzieży i programy wymiany. Z tego
też względu angażuję się w celu ich wspierania i wzmocnienia. I dlatego też prezy-
dent Kwaśniewski i ja chcemy na zakończenie mojej oficjalnej wizyty  porozma-
wiać z młodzieżą polską na temat dobrego sąsiedztwa i przyjaźni między naszymi
narodami.
Wspólną przyszłością Polski i Niemiec jest zjednoczona Europa. Jej wyznaczni-
kiem jest wolność i solidarność. My, Niemcy, szczególnie cieszyliśmy się z tego,
że Polska stała się wreszcie członkiem Unii Europejskiej. Polska nie jest już cie-
miężona przez przemożnych i zawistnych sąsiadów, którzy łączą się na jej szkodę
ponad jej głową. „Nic o nas bez nas” – Polska ma do tego prawo, a my Niemcy z
chęcią pomożemy w tym, aby akceptowano je jako coś oczywistego.
Polskie umiłowanie wolności i gotowość do reform dały Unii Europejskiej nowe
bodźce i spodziewam się dalszego takiego działania. Ufam, że Polacy i Niemcy
wspólnie będą pracować na rzecz tego, aby Unia Europejska dalej się rozwijała,
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a integracja nabrała rozpędu i aby wizja politycznej unii Europy stałą się rzeczy-
wistością. Fazę refleksji nad Europą, w której się obecnie znajdujemy, musimy
wykorzystać, by zniwelować przepaść, która powstała między obywatelami Eu-
ropy a jej instytucjami. Niemcy i Polacy zdają sobie przy tym sprawę, że Unia Eu-
ropejska jest i chce pozostać partnerem Stanów Zjednoczonych i nie może skie-
rować się przeciwko nim.

Pracując na rzecz zjednoczonej, pokojowej i solidarnej Europy, coraz bardziej
przybliżamy się do wizji Solidarności. Wówczas okazujemy się również poza gra-
nicami Polski jej godnymi spadkobiercami, gdyż nadal aktualnymi i trwałymi cela-
mi są wolność, pokój i dobrobyt dla wszystkich. To właśnie chcemy wspólnie osią-
gnąć i zachować. Współpracujmy w tym duchu. 

Bronisław Geremek: 
Dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu pana Wiktora Juszczenkę, prezydenta

Ukrainy.

Wiktor Juszczenko [tłum. z ukraińskiego]: 
Wielce szanowny panie prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej, wielce szanowni

panowie prezydenci oraz szefowie rządów, drodzy przyjaciele!
Obchodzimy wydarzenie, które ćwierć wieku temu zmieniło bieg historii. Nie

pozostało ono tylko w archiwach i kronikach filmowych. Polski zryw ku wolno-
ści, dokonany w okresie Solidarności, szanowany jest dzisiaj zarówno w Polsce,
jak i w wielu innych krajach świata. Świadczy to o tym, że ruch narodów ku wol-
ności trwa i kształtuje nowe oblicze Europy. Każdy naród Europy Środkowej lub
Wschodniej zmierza ku demokracji własną drogą. Solidarność stała się drogo-
wskazem dla wszystkich.

W deklaracji poparcia dla Solidarności ukraińskiej podziemnej grupy helsińskiej,
broniącej praw człowieka, czytamy następujące słowa: „Wpisaliście wielką kartę w hi-
storię ludzkości, lecz to nie wszystko” – te słowa okazały się prorocze. Ukraiński plac
Niepodległości udowodnił, że idee, z których powstała Solidarność, odnoszą zwycię-
stwo również dzisiaj. Są one proste i zrozumiałe dla wszystkich. Społeczeństwo oby-
watelskie jest silniejsze od machiny państwowej. Ludźmi kierują nie tylko ich własne
materialne interesy. Pragnienie swobody i godności ludzkiej może zjednoczyć milio-
ny. Tylko dialog, okrągły stół, odrzucenie przemocy mogą wyprowadzić naród z kry-
zysu. Symbolicznym dla Ukraińców stało się wystąpienie Lecha Wałęsy na „pomarań-
czowym” placu Niepodległości. Dla milionów ludzi stało się ono sygnałem, że flaga
niepodległości jest już w Kijowie. Przedtem obserwowaliśmy jej zwycięstwa w War-
szawie, Pradze, Berlinie, Budapeszcie i Tbilisi. Wspaniałe zwycięstwo wolności na
Ukrainie otworzyło historię XXI stulecia. Moim zdaniem stanie się ona kroniką jedno-
ści, utwierdzeniem wspólnych wartości oraz przezwyciężeniem starych podziałów.

Widzimy przyszłość Ukrainy w zjednoczonej Europie i w pełni jesteśmy świa-
domi trudności, które musimy pokonać. Wysoce cenimy sobie wsparcie naszych
starań, jakie otrzymujemy od narodów europejskich, doceniamy inicjatywę wielu
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rządów, które chcą pozostawić otwarte drzwi dla Ukrainy do Unii Europejskiej. 
Szczególne podziękowanie za wsparcie i pomoc w realizacji naszego wyboru

europejskiego chcę złożyć na ręce narodu polskiego oraz prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Jest on wielkim architektem part-
nerstwa polsko-ukraińskiego. Spodziewam się, że we wszystkich stolicach europej-
skich zostaną usłyszane jego słowa: „Europa jest potrzebna Ukrainie, ale również
Ukraina jest potrzebna Europie”.

Wydaje mi się, że to zdanie jest kontynuacją innych słów, wypowiedzianych
niejednokrotnie w latach osiemdziesiątych przez Jacka Kuronia – jednego z inte-
lektualnych liderów Solidarności: „Bez wolnej Polski nie będzie wolnej Ukrainy
i bez wolnej Ukrainy nie będzie wolnej Polski”. Wtedy został zrobiony pierwszy
krok ku przebaczeniu i pojednaniu naszych narodów.

Dziś wolna Polska jest przyjacielem i strategicznym partnerem niepodległej
Ukrainy. Starcza nam odwagi wspólnie czytać tak jasne, jak i przykre karty naszej
historii. Wierzę, że po uhonorowaniu polskich miejsc pochówku na Ukrainie już
niedługo będziemy świadkami uhonorowania grobu ukraińskich żołnierzy w Pol-
sce. Historyczne porozumienie polsko-ukraińskie jest kontynuacją drogi ku poko-
jowi, które zapoczątkowało pojednanie francusko-niemieckie. Papież Jan Paweł II
wierzył, że Europa będzie oddychać dwoma płucami, zachodnim i wschodnim, i my
jesteśmy świadkami realizacji wcielenia jego wiary.

Młode demokracje na przestrzeni od Bałtyku do Morza Czarnego i Morza Ka-
spijskiego są zdolne do uwolnienia tego regionu od podziałów i trwających tam
konfliktów oraz przekształcenia go w źródło stabilizacji poprzez współpracę gospo-
darczą i kulturalną. Aby wesprzeć to pragnienie, Ukraina i Gruzja wystąpiły z ini-
cjatywą zorganizowania  spotkania przywódców państw tego regionu oraz stwo-
rzenie szerokiej wspólnoty demokratycznego wyboru. Poparcie tego projektu bę-
dzie świadectwem tego, że solidarność kształtuje europejski ład tak samo, jak dwa-
dzieścia pięć lat temu.

Tu, w Gdańsku, powstało hasło „Nie ma wolności bez Solidarności”. My, Ukra-
ińcy, powiedzieliśmy to samo innymi słowami „Razem nas dużo, nas nie zwyciężą”.

Solidarność i pojednanie owocują wolnością. O tym przypominają nam dzisiejsze ob-
chody, o tym przypomina nam cała nasza historia. Powinniśmy pamiętać jej lekcję. 

Bronisław Geremek:
Po „rewolucji pomarańczowej” „rewolucja róż”. Prezydent Gruzji, Micheil Sa-

akaszwili ma głos.

Micheil Saakaszwili [tłum. z angielskiego]: 
Panie prezydencie Wałęsa, panie prezydencie Kwaśniewski, koledzy, drodzy

przyjaciele!
Było to dla mnie naprawdę wielkim marzeniem, by znaleźć się w tym pięknym

mieście Gdańsk, które jest dziesięć tysięcy razy piękniejsze, niż sobie kiedykolwiek
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wyobrażałem.
Gdy miałem dwanaście lat, żyłem w Republice Radzieckiej Gruzji i wówczas

właśnie Związek Radziecki podpisał Akt Końcowy z Helsinek i zobowiązany tym
zaczął sprzedawać „Financial Times”, z wyciętymi niewygodnymi dla siebie frag-
mentami, w hotelach dla obcokrajowców. Więc ja i moi przyjaciele wślizgiwaliśmy
się do tych hoteli, oczywiście unikając złapania przez KGB, kupowaliśmy te gaze-
ty za ruble. W ten sam sposób, pamiętam,  zdobywaliśmy tę gazetę z artykułami
o stanie wojennym w Polsce. Jak zapewne wiecie, „Financial Times” na początku
ma dział polityczny, a potem gospodarczy. I te strony były puste, gołe, nic tam nie
było, a więc sprzedawali gazetę bez wydrukowanych w niej tekstów. Okropnie tym
się denerwowałem. Jakiż to był system, co to za kraj, który bał się artykułów w ga-
zetach na temat elementarnych prawd i faktów.

Obchody dwudziestej piątej rocznicy powstania Solidarności pokazały, że waż-
ne jest, by ludzie rozumieli, jak historia funkcjonuje i jak można zarządzać kraja-
mi. Gdy wydarzyła się rewolucja w Gruzji, na Ukrainie, to pomyśleliśmy, że w Ro-
sji jeśli nie zostawią pustych stron, to będą fałszować fakty. I tak było – te rewolu-
cje miały być kierowane przez CIA, scenariusz opracowano zagranicą i tak dalej.
Tymczasem scenariusz nie był napisany przez CIA, ale przez Lecha Walęsę, przez
Vaclava Havla i dziękujemy wam za to, że byliście naszą inspiracją. 

Nasze zmiany były wynikiem całego łańcucha solidarności, który ciągle łączy
ludzi i kraje, który przenosi się, podróżuje w czasie. Uczyliśmy się, jak pozbawione
gwałtu i przemocy działania prowadzić od pana prezydenta Wałęsy i od pana pre-
zydencie Havla. Jak organizować ludzkie łańcuchy od Litwy i Estonii, uczyliśmy
się na przykład od Serbii.  Dowiedzieliśmy się, jak ludzi w odległych regionach łą-
czyć w jeden wielki ludzki łańcuch za pomocą mnóstwa samochodów, ciężarówek
i autobusów i traktorów, którymi zostali przewiezieni do stolicy Gruzji.

Pan prezydent Juszczenko nawiązywał do przykładu polskiego, a my wszyscy
byliśmy pod wrażeniem sukcesów niezależnej i wolnej Ukrainy, która była determi-
nującym czynnikiem dla nas wszystkich. I tak się objawiła ta wielka solidarność.

Mówimy o drugiej fali wyzwolenia Europy. Pierwsza fala była zainspirowana
polskimi wydarzeniami, polską rewolucja, a potem była druga fala, rozpoczęta
przez Gruzję, i  trzecia fala dalej dotarła do Ukrainy. W samym czasie w sąsiedniej
Białorusi działacze niewygodni dla rządu byli aresztowani i trzymani w więzie-
niach. Mój kolega z Białorusi powiedział mi, że był aresztowany dlatego, że kryty-
kował swój rząd.

Ale wolności nie da się zatrzymać, wolność i demokracja zwycięży wszędzie, łącz-
nie z Białorusią. Jestem o tym absolutnie przekonany. Oczywiście wymaga to organi-
zacji i my razem z Ukrainą złożyliśmy wspólną deklarację o nowej demokratycznej ko-
alicji państw. Nie czekamy, żeby inni nas uznali, my musimy sami sobie pomagać.

Jedną z rzeczy, którą już teraz musimy zrobić, to zaprzestać dokonywania re-
wizji historii i pamiętać zawsze, że dzięki temu, co zaczęło się w Polsce, Związek
Radziecki zaczął się rozpadać. I to była najlepsza rzecz, jaka zdarzyła się historii
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w XX wieku.  Naprawdę było to największe geopolityczne zwycięstwo i każda pró-
ba dokonywania rewizji historii jest niedopuszczalna. Proces rozpadu Związku Ra-
dzieckiego był zbawienny nie tylko dla narodów takich, jak Gruzja czy Ukraina, ale
przede wszystkim dla ludzi rosyjskich, ponieważ wyzwolił w nim tęsknotę za wol-
nością, energię do działania.

Oczywiście, demokracja nie jest czymś łatwym. Wiemy to wszyscy, wiemy, jak
gorzko jest czasami rządzić. Wie o tym i prezydent Wałęsa, i prezydent Juszczenko
też się dowiedział, że nie jest to łatwe. Rządzenie jest jak windsurfing – trzeba się ca-
ły czas utrzymać na fali i jak jest się dobrym surferem, to pozostaje się na powierzch-
ni przez jakiś czas. Ale może nadejść kolejna fala, która poniesie dalej, zmiecie.

Wiemy, że nic nie jest dane na wieki, na zawsze, ale główną rzeczą jest rozu-
mienie perspektywy, rozumienie momentu i to da się osiągnąć tylko poprzez wol-
ność. Jestem zachwycony, że jestem wśród was, tylu zasłużonych dla historii oso-
bistości. Dziękuje wam za to, co już zrobiliście, i za to, co wciąż jeszcze robicie dla
ludzkości i dla przyszłości. 

Bronisław Geremek:
Głos zabierze teraz prezydent Węgier, Laszlo Solyom. 

Laszlo Solyom [tłum. z angielskiego]:
Panie prezydencie, ekscelencje, panie i panowie! 
Przesłanie historii polskiego narodu jest bezwarunkowym wkładem w wolność

i niepodległość. To stworzyło przykład dla świata. Historia Polski i Węgier rozwi-
jała się w ścisłym powiązaniu i w wielu wypadkach razem walczyliśmy o wolność.
Historia uczyniła nas braćmi. To braterstwo kontynuowane było w czasie komuni-
zmu. Pamiętam slogan z rewolucji węgierskiej w 1956 roku, który sam skandowa-
łem jako uczeń w czasie demonstracji. Ten slogan brzmiał „Poznań, Warszawa, Bu-
dapeszt”, wyrażając więcej niż samą chronologię powstań w tych miastach, niósł
on również przesłanie naszych polskich braci – wolność i niepodległość. 

Zwycięstwo Solidarności dwadzieścia pięć lat temu było początkiem agonii nie-
ludzkich rządów komunistycznych. Polska 1980 roku stała się przykładem i punk-
tem odniesienia dla intelektualistów i ruchów robotniczych, które zwróciły się prze-
ciwko reżimowi. Miało to determinujący wpływ na tworzenie opozycji węgierskiej,
jak również na świadomość społeczeństwa węgierskiego.

Symbolem rewolucji węgierskiej 1956 roku był czerwono-biały i zielony sztandar,
wycięty z flagi komunistycznej. Wolność symbolizowała biało-czerwona plakietka So-
lidarności. Sierpień 1980 roku pokazał nam, że jest możliwy zryw całego społeczeń-
stwa,  solidarnego w występowaniu przeciwko opresji systemu komunistycznego.

Dla mnie również było to osobiste doświadczenie. W latach osiemdziesiątych
kontaktowałem się z intelektualistami katolickimi w Krakowie, gdy uczestnicy
naszego Okrągłego Stołu patrzyli na polski Okrągły Stół i obserwowali transfor-
mację sytemu konstytucyjnego. Byłem szczęśliwy, że mogłem uczestniczyć w for-
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mułowaniu propozycji ruchu społecznego, że polityka może być inna i że w mo-
im pierwszym przemówieniu zagranicznym mogłem przywołać rocznicę zwycię-
stwa Solidarności.

Panie prezydencie Wałęsa, sukces ruchu, który któremu pan przewodził, wyni-
kał z tego, że opowiadał się za wiarą w wolność i godność ludzką. Wolność, ludz-
ka godność i rządy prawa muszą być respektowane i chronione codziennie i to jest
wniosek z walki Solidarności o wolność.

W imieniu narodu węgierskiego pragnąłbym wyrazić podziękowanie i głęboki
szacunek dla godnej podziwu pracy Solidarności, która była przykładem dla nas. 

Bronisław Geremek:
Pan Boris Tadić, prezydent Serbii, zabierze teraz głos.

Boris Tadić [tłum. z angielskiego]:
Wasze ekscelencje, panie i panowie, przyjaciele wolności! Byłem tutaj z wami

dwadzieścia pięć lat temu, mimo że po raz pierwszy jestem w Gdańsku. Moje my-
śli były z wami wtedy, gdy cierpieliście. Demonstrowałem na ulicach Belgradu
przeciwko stłumieniu waszej walki o wolność. To, co zaczęło się tutaj, było konte-
stacją defetystycznego ducha Europy. Wygraliście, a my wszyscy wraz z wami. Po-
konaliśmy komunizm. I to jest ważne, że uroczyście obchodzimy odwagę i poświę-
cenie narodu polskiego. Bezkrwawe powstanie Solidarności wymagało dziesięciu
lat, by osiągnąć sukces, w wyniku czego zjednoczyła się Europa.

Wasze ekscelencje, panie i panowie, w latach dziewięćdziesiątych, w ciemnej
epoce rządów Slobodana Milosevica, Serbia przegrała swoją sprawę. Korzystali-
śmy z doświadczenia Solidarności i setki tysięcy ludzi maszerowało w proteście
przeciw rządom Milosevica. Reżim odpowiedział biciem pałkami, a my nie walczy-
liśmy, nie oddawaliśmy ciosów. I znowu niektórych z nas wpakowano do więzień,
a inni musieli uciekać z kraju.

Gdy młodzi policjanci z prowincji przyjechali do Belgradu uzbrojeni w strzelby,
w karabiny, wydano im rozkaz strzelania do ich braci Serbów. W odpowiedzi bab-
cie, kobiety, mężczyźni dawali im kwiaty i może dlatego uniknęliśmy wielkiego roz-
lewu krwi, bratobójczej walki Serbów przeciw Serbom. Nasze postępowanie było
zgodne z przykładem Solidarności. Pamiętaliśmy, że zwycięstwo wymaga jedności,
wymaga solidarności i braterstwa. Cała Serbia musiała złączyć się przeciwko tyranii.

Wasze ekscelencje, panie i panowie, za kilka tygodni, piątego października, bę-
dziemy obchodzili rocznicę naszej pokojowej rewolucji. Osiągnęliśmy wiele w cią-
gu pięciu lat, od pokojowego obalenia rządów Milosevica, ale jest wciąż jeszcze
przed nami długa droga. Dla zabezpieczenia naszej wolności musimy uwolnić się
od potwornych ideologii przeszłości.  Musimy w pełni zrozumieć, że nacjonalizm
dzieli nas, gdy patriotyzm nas łączy. Musimy dokończyć budowanie instytucji wol-
ności w naszym kraju i dla jej zabezpieczenia w Serbii my również musimy żądać
i wymagać, żeby wszyscy nasi sąsiedzi zrobili to samo. Region musi podnieść się
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razem, w przeciwnym razie z powrotem wpadnie w otchłań.
Nasza droga w przyszłość, przyszłość, która jest dniem dzisiejszym Polski, jest

wyraźnie wytyczona i chcemy nią kroczyć  ku europejskiej i euroatlantyckiej przy-
szłości. Stawką są wartości, o które walczono w Polsce przed dwudziestu pięciu la-
ty i które zwyciężyły. Wszyscy będziemy pamiętali, jak wielki syn Polski, Jan Paweł
II, przyjechał do ojczyzny i powtarzał raz po raz „nie bójcie się”. My w południo-
wo-wschodniej Europie, również nie boimy się. 

Bronisław Geremek:
A teraz Ameryka, pan James Baker, były sekretarz stanu, osobisty przedstawi-

ciel prezydenta Stanów Zjednoczonych zabierze głos.

James Baker III [tłum. z angielskiego]:
Panie prezydencie, panie prezydencie Wałęsa, panie przewodniczący Geremek,

szacowni goście!
Zgromadziliśmy się tutaj, by uczcić bohaterów 1980 roku, robotników Stoczni

Gdańskiej, i tych, którzy ich wspierali w Polsce, by pod przewodem bezrobotnego
wtedy elektryka zażądać sprawiedliwości, wolności i demokracji dla swego kraju.
Ich odwaga i siła inspirowały innych, walczących o wolność, przede wszystkim 
w całej Europie, a dzisiaj na całym świecie.

Prezydent Jimmy Carter, a potem prezydenci Ronald Reagan i George Bush,
którym  miałem zaszczyt służyć, wspierali dążenia społeczeństwa Polski i jego wal-
kę o wolność, o godność i sprawiedliwość. Nim zwycięstwo zostało osiągnięte, by-
ło wielu gnębionych, uwięzionych i zmuszonych do prowadzenia walki w podzie-
miu w wyniku wprowadzenia stanu wojennego. Solidarności jednak nie pokonały
cierpienia i prześladowania. Dzięki determinacji i niezłomnej postawie aktywistów
Solidarności oraz przewodniczącego Lecha Wałęsy związek nie cofnął się i nie
poddał się i doprowadził do zwycięstwa.

Stany Zjednoczone są dumne z nieprzerwanego poparcia, udzielanego Solidar-
ności i całemu społeczeństwu Polski. Lane Kirkland, którego żona wchodzi w skład
naszej oficjalnej delegacji, mobilizował amerykański ruch związkowy na rzecz
wspierania Solidarności, jedynego, prawdziwego niezależnego związku zawodo-
wego w byłym bloku sowieckim. W czasie ponurych lat stanu wojennego prezydent
Reagan oddał siłę Stanów Zjednoczonych na służbę wolności. Prezydent Bush se-
nior wspierał Polskę w 1989 roku, przyjeżdżając do Gdańska w czasie, kiedy wsku-
tek obrad Okrągłego Stołu załamała się potęga komunistycznego reżimu i w wyni-
ku wyborów Solidarność doszła do władzy, przynosząc niepodległość Polsce i na-
leżne jej miejsca w zjednoczonej Europie. 

Jako sekretarz stanu w pierwszych miesiącach i latach po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości miałem zaszczyt położyć fundamenty pod wielkie przy-
mierze amerykańsko-polskie. Dzisiaj Polska i Ameryka razem wspierają innych
na całym świecie w ich walce o wolność, tak jak Ameryka pomagała Polsce w la-
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tach jej zmagań.
Panie i panowie, jest to dla mnie ogromny zaszczyt być tu dziś z wami w tym

miejscu i przekazać pozdrowienia od naszego aktualnego prezydenta, George’a
Busha, dla bojowników o wolność, dla polskich patriotów, którzy zapoczątkowali
tę zwycięską walkę o niepodległość dwadzieścia pięć lat temu. Prezydent napisał:

„Przesyłam pozdrowienia dla zgromadzonych w celu uczczenia dwudziestej
piątej rocznicy ruchu Solidarności, kiedy robotnicy Stoczni Gdańskiej pod przewo-
dem Lecha Wałęsy wygrali prawo do strajku i utworzyli niezależne związki zawo-
dowe. To ich zwycięstwo doprowadziło do narodzin Solidarności, związku zawo-
dowego i ruchu, w którym mężczyźni i kobiety z różnych środowisk połączyli się,
by walczyć o prawa polityczne i o poprawę poziomu życia. Był to kamień milowy
na drodze do niepodległości i był ważnym wkładem w rozprzestrzenianie wolno-
ści, za co należą się Solidarności słowa podziwu i uznania. 

Polacy są teraz silniejszym narodem, a Polska silniejszym państwem, dzięki te-
mu, co zdarzyło się dwadzieścia pięć lat temu. Od chwili powstania Solidarności
Polska stała się wolnym i żywotnym społeczeństwem, które służy jako przykład
transformacyjnej potęgi wolności. Dziś Stany Zjednoczone i Polska dzielą wielką
odpowiedzialność za proces rozszerzania wolności i sprawy pokoju na całym świe-
cie. Społeczeństwo Polski pokazuje swoje zaangażowanie w obronę wolności za-
równo w Polsce, jak i na całym świecie poprzez uczestnictwo i poświęcenie w wal-
ce z terroryzmem. Polska jest dobrym przyjacielem Ameryki i oczekuję wzmocnie-
nia więzi nas łączących.

Świętując dwudziestą piątą rocznicę powstania Solidarności, pamiętamy, że
wszyscy ludzie mają prawo wyboru odpowiadających im rządów i stylu przywódz-
twa ich państwa. Ci, którzy walczą o prawa demokratyczne, wymagają naszej pomo-
cy, a Solidarność może służyć im za świetlisty przykład wolności i sprawiedliwości.

Laura i ja przesyłamy nasze najlepsze pozdrowienia z tej szczególnej okazji.
Boże, błogosław społeczeństwo Polski. Podpisał George W. Bush”. 

Bronisław Geremek:
Pora teraz na moment skupienia i spojrzenia, dziś w Gdańsku, na Solidarność.

Głos ma Vaclav Havel.

Vaclav Havel [tłum. z czeskiego]:
Panowie prezydencie, panowie premierzy, drodzy goście!
Pragnąłbym podziękować organizatorom tej konferencji, szczególnie Lechowi

za zaproszenie. Bardzo cieszę się, że mogę być dzisiaj tutaj i mogę pozdrowić za-
łożycieli Solidarności i tych, którzy wspierali jej działania, w tym ważnym dniu
i pogratulować im wszystkim sukcesu.

Pamiętam bardzo dobrze, co działo się dwadzieścia pięć lat temu. Byłem wów-
czas w więzieniu razem z niektórymi moimi przyjaciółmi z ruchu Karty 77. Czyta-
liśmy o grzesznych zajściach w Polsce w oficjalnej prasie czeskiej, przede wszyst-
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kim w „Rudym Prawie” i możecie wyobrazić sobie, co oni wypisywali na ten temat.
Ale czytaliśmy między wierszami i rozumieliśmy, że dzieje się coś niesamowitego,
co było dla nas wielkim wsparciem. Niektórzy policjanci ostrzegali nas: „nie miej-
cie nadziei, nie jesteśmy w Polsce, tu nie Polska”, ale wiedzieliśmy, co to znaczy.
Wiadomości z Polski świadczyły o pierwszej, ścisłej współpracy między intelektu-
alną opozycją i ruchami społecznymi i robotnikami. Czytaliśmy w „Rudym Prawie”
o przywódcy Solidarności oraz zebranych wokół niego i robotników naszych sta-
rych przyjaciołach, jak Adam Michnik, Jacek Kuroń, Zbyszek Bujak, Jan Lityński
i innych, którzy byli wymienieni jako doradcy tego wielkiego ruchu. I czuliśmy, że
to początek końca. I to był początek końca.

Jeśli dzień dzisiejszy ma być dniem wolności i solidarności, to koniecznie trze-
ba wspomnieć, że są kraje, gdzie ludzie nie są całkowicie wolni i gdzie również
działają dysydenci, mniejszości, które walczą o wolność, o lepsze warunki życia.
Mam tu na myśli Białoruś, Kubę, Birmę, Koreę Północną.

Solidarność oznacza też odpowiedzialność. Jeśli jesteśmy odpowiedzialni, to
musimy myśleć teraz o mieszkańcach tych krajów i pokazać nasze wsparcie dla ich
wysiłków. 

Bronisław Geremek:
Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze Zbigniew Brzeziński. 

Zbigniew Brzeziński:
Solidarność narodziła się w Gdańsku. Ja urodziłem się w Warszawie. Dlatego

będę przemawiał po polsku.
Drodzy rodacy! Historyczna ocena Solidarności zależy od odpowiedzi na za-

sadnicze pytanie: czy Solidarność była, poza wielkim zrywem i przewrotem, rów-
nież przełomem? Zryw czy przełom? Do tego wątku za chwilę powrócę, ale oczy-
wiście muszę zacząć od podkreślenia geopolitycznego znaczenia Solidarności.
W panteonie wielkich rewolucji Solidarność ma miejsce zapewnione – bez przesa-
dy – wśród zarówno rewolucji amerykańskiej, francuskiej, jak i Gandhiego w In-
diach. Solidarność to gwałtowny początek politycznego tsunami, który zmiótł blok
sowiecki, potem sam Związek Radziecki i pogrzebał wredną ideologię, która w pew-
nym okresie sięgała po dominację nad całym światem.

Dziś łatwo zapomnieć, jak potężnie wyglądał Związek Radziecki, jak pewna
siebie wydawała się władza komunistyczna, gdy wyście na oczach całego świata
rzucili rękawicę – przez Solidarność do wolności! Był to akt niewiarygodnej odwa-
gi historycznej. Był to wielki zryw społeczny.

Byliście wtedy prawie samotni. W Europie jedynie w pewnej zachodniej stoli-
cy biło wielkie polskie serce. Pamiętam, jak wkrótce po ogłoszeniu stanu wojenne-
go w rozmowie ze Świętym papieżem i ks. Dziwiszem uderzyło mnie ich spokojne,
ale stanowcze przekonanie, że stan wojenny się nie utrzyma. Ale pamiętam rów-
nież wypowiedź jednego zachodniego szefa rządu, że stan wojenny niestety był ko-
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nieczny. Jak widać, w Europie byliście raczej osamotnieni.
Ale nie w Ameryce. Prezydent Carter był przekonany, że nadszedł czas na pra-

wa człowieka, że przemoc oparta na prymitywnej ideologii i imperialnej przemocy
jest historycznie przestarzała, że obowiązkiem Ameryki jest wspomagać tych, którzy
o swą wolność są gotowi walczyć i dlatego też po raz pierwszy podczas długoletniej
zimnej wojny, już w roku 1979, Stany Zjednoczone zaangażowały się w bezpośred-
nie wspieranie afgańskiego ruchu oporu w walce zbrojnej z armią sowiecką.

Sądziliśmy, że fakt spontanicznego powstania Solidarności, siły również poli-
tycznej, w Polsce w tej nowej sytuacji międzynarodowej daje społeczeństwu pol-
skiemu pole do manewru, do ewolucji politycznej bez rozlewu krwi i że naszym
obowiązkiem jest spokojnie, ale stanowczo wspierać Solidarność. Uczyniliśmy to
między innymi w grudniu 1980 roku, ostrzegając Moskwę o niebezpiecznych kon-
sekwencjach zbrojnej interwencji w Polsce.

Dlaczego Solidarność zwyciężyła? Bo była czymś dużo bardziej znaczącym niż
ruchem politycznym, niż związkiem zawodowym, niż nawet chęcią odzyskania nie-
podległości. Była nie tylko ruchem, ale Duchem – potężną siłą moralną, opartą na
wartościach humanistycznych, religijnych i demokratycznych. Była koalicją bez
nienawiści klasowej i narodowej, koalicją nie dla rozliczenia się z przeszłością, ale
dla budowy lepszej przyszłości, opartej na pojednaniu społecznym i na pojednaniu
z sąsiadami. Ten Duch był źródłem zwycięstwa Solidarności, bodajże najważniej-
szej udanej bezkrwawej rewolucji w historii.

Dziś Polska – ale również i świat, a w szczególności sama Ameryka – znowu po-
trzebują tego, czym była Solidarność, ale nie tylko jako zrywu, lecz i przełomu.

Zryw jest czynem odwagi; przełom – to przemiana jakościowa.
Polska potrzebuje odnowy życia politycznego, podniesienia poziomu debaty

politycznej, oczyszczenia rządzenia z brudów korupcji, pobudzenia tego samego
poczucia oddania się wielkiej sprawie, jaką była walka o wolność. Solidarność jest
Polsce potrzebna do budowy Polski nowoczesnej, sprawiedliwej, praworządnej.

Ale Solidarność ma historycznie jeszcze większe znaczenie – jest drogowska-
zem na przyszłość, przypomnieniem dla całego świata, a w szczególności dla su-
perpotężnej Ameryki, że w naszym wieku nie można narzucać ludzkości – po raz
pierwszy w swej historii całkowicie przebudzonej, świadomej politycznie i coraz
bardziej niecierpliwej – dogmatycznie jednostronnej wizji przyszłości, że nowa ja-
kość polityczna wymaga przełomu w zasadniczych pojęciach politycznych.

Jedynie solidarność społeczna i solidarność międzynarodowa jest moralną i po-
litycznie uzasadnioną odpowiedzią na wyzwania globalizacji, nowoczesności i nie-
sprawiedliwości w świecie, który jednocześnie przechodzi głęboki kryzys duchowy.
Jedynie przez szacunek dla godności osobistej – w wymiarze etnicznym, narodo-
wym i religijnym – solidarność może pomóc w dążeniu do demokratyzacji świata.
Gołe slogany o uniwersalnym znaczeniu jednego tylko modelu demokracji, nie wy-
starczą. Jedyną receptą na udaną drogę do lepszego jutra dla całej ludzkości, łącz-
nie z demokratyczną Rosją, jest właśnie prawdziwa solidarność, zmierzająca świa-
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domie do światowego społeczeństwa obywatelskiego.
I dlatego za tę Polskę wolną i za ten drogowskaz do lepszego jutra dziękuję

wam z całego serca.

Bronisław Geremek:
Bardzo proszę Timothy Garthon Asha o zabranie głosu, też będzie miał pro-

blem, jaki język wybrać, ale to już jego decyzja. 

Timothy Garton Ash [tłum. z angielskiego]*:
Dzisiaj, w tym oto miejscu, winniśmy przypomnieć Solidarność w jej najlep-

szym wydaniu. Czym była w tym swoim najlepszym wydaniu? Była pokojowym,
obywatelskim ruchem społecznym, obiecującym wyzwolenie ludu i wyzwolenie lu-
dzi. Była robotniczą rewolucją przeciwko robotniczemu państwu. Była spontanicz-
ną manifestacją ludzkiej godności.

W tym swoim najlepszym wydaniu pokazała nam, że nawet ludzie kompletnie
sobie obcy, o zupełnie odmiennym pochodzeniu: robotnicy, intelektualiści, rolnicy,
ludzie religijni i świeccy, lewicowi i prawicowi, stali się w owej wyjątkowej sytu-
acji braćmi, nie zaś wrogami – by przypomnieć stare łacińskie powiedzonko: homo

homi lupus. Mówi się dziś o nich niesłusznie – o ludziach, o których winniśmy pa-
miętać i o których zapomniano – „zwykli ludzie”. Ale to oni – każdy na swój sposób
– dokonali wtedy tej niewiarygodnej rzeczy. To oni stworzyli Solidarność.

Z dzisiejszej perspektywy możemy sądzić, że polska rewolucja była początkiem
końca europejskiego komunizmu i w ogóle początkiem końca zimnej wojny – całe-
go tego nienaturalnego podziału naszego kontynentu na „Wschód” i „Zachód”, któ-
ry nazywaliśmy „Jałtą”. I nie tylko naszego kontynentu, bo zimna wojna podzieliła
przecież cały świat. Możemy więc powiedzieć, że polski Sierpień był początkiem
końca krótkiego XX wieku.

Niektórzy niedoinformowani ludzie twierdzą dziś, że Europejczycy niedosta-
tecznie zadbali o sprawę wolności. A przecież to właśnie „Europejczycy” – ci ze
Wschodu – walczyli o nią, zwykle na pierwszej linii. Walczyli pokojowo. Nie cho-
dziło im o to tylko, żeby „Polska była Polską”, tylko żeby „Europa była europejska”. 

Obchodząc dziś dwudziestą piątą rocznicę polskiego Sierpnia, zaryzykować mo-
żemy dalej idącą opinię. Polska rewolucja, która w istocie potrwała dziesięć lat – od
wizyty papieża Jana Pawła II latem 1979 roku po triumfalne lato roku 1989 – zapo-
czątkowała nowy rewolucyjny model, zastępując ten znany nam od dwóch stuleci –
od 1789 roku – model krwawy, o którym myślało się niezmiennie, gdy mówiło się
„rewolucja”. Dlatego właśnie musieliśmy opatrywać to słowo kwalifikującymi przy-
miotnikami: „samoograniczająca się”, „pokojowa”, „ewolucyjna”, „negocjacyjna”.

Rewolucjoniści tradycyjni – jakobini, bolszewicy, islamiści – twierdzili najczę-
ściej, że cel uświęca środki. Rewolucjoniści solidarnościowi – podobnie jak Vaclav
Havel i inni odważni i dalekowzroczni przywódcy środkowoeuropejskiej wolnościo-
wej rewolty – zrozumieli, że to, po jakie metody sięgamy, decyduje o celu. Nie da się
zakłamać drogi do prawdy ani mordować dla miłości. Jak niegdyś powiedział Adam
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Michnik: ci, którzy szturmują Bastylię, kończą, wznosząc własne Bastylie.
Żadnemu z niezliczonych zachodnich dziennikarzy, którzy zjechali do Polski

w 1980 roku – wielu z nich widzę tu dziś – nie przyszło do głowy nazwać tamtej re-
wolucji „aksamitną”. Trzeba było dopiero Pragi w roku 1989. Ale przecież w rze-
czywistości była to pierwsza w dziejach „aksamitna rewolucja”. Potem nastąpiły in-
ne „aksamitne rewolucje” – w Czechosłowacji pod wodzą wielkiego Vaclava Havla,
w Serbii, Gruzji, ostatnio na Ukrainie – ale też na innych kontynentach, od Filipin
po RPA. Każdy z tych krajów szukał własnej drogi i ją odnajdywał, każdy dokony-
wał przemian zgodnie ze swoją specyfiką, rozwijał i zmieniał model. Lecz każdy
potrzebował solidarności. Obywatelskiej solidarności z własnym krajem, ale też so-
lidarności między krajami – solidarności międzynarodowej, w ramach poszerzają-
cej się wspólnoty demokratycznych państw.

Tego pamiętnego dnia wierzmy pospołu, że nowy model pokojowej, negocjacyj-
nej rewolucji, kładącej podwaliny pod przyszłe demokracje, upowszechni się na
następne dwadzieścia pięć lat – w każdym kraju, który tego potrzebuje.

Niech wolno mi będzie zawołać na zakończenie: niech żyje solidarność – ta
przez małe „s”.

Bronisław Geremek:
Jest aktem słusznym i sprawiedliwym, że to z  Gdańska powinno pójść przesła-

nie o Solidarności jako wielkim zjawisku polskiej i europejskiej historii, o aktual-
ności dzieła, które rozpoczęli polscy robotnicy w 1980 roku. Dzieło to stworzyło
możliwości do obalenia systemu zła, do przywrócenia wolności.

I dlatego z Gdańska mówimy w tej historycznej chwili, że dzień 31 sierpnia po-
winien być obecny w pamięci Europy i w pamięci świata jako dzień wolności i so-
lidarności.

Dziękuję wszystkim mówcom i uczestnikom. Na tym zamykam konferencję. 
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GDAŃSKA DEKLARACJA W ROCZNICĘ POWSTANIA SOLIDARNOŚCI

Mija 25 lat od ruchu strajkowego polskich robotników, zapoczątkowanego przez robotników
Stoczni Gdańskiej pod przywództwem Lecha Wałęsy, od Gdańskiego Porozumienia Sierpniowe-
go i od powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, legendar-
nego ruchu, który, odrzucając użycie przemocy, zachwiał podstawami światowego systemu ko-
munistycznego. Prawda historyczna zaświadcza, że to właśnie polski Sierpień 1980, kiedy pol-
scy robotnicy przy poparciu milionów ludzi wszelkich zawodów wystąpili do walki o chleb i wol-
ność, utorował drogę do zmian politycznych nie tylko w Europie Środkowej i Wschodniej, lecz
także w wielu innych krajach świata, nad którymi ciążyła totalitarna przemoc.

My, uczestnicy obchodów 25-lecia Solidarności,
• mając w pamięci słowa papieża Jana Pawła II, że „nie możemy żyć wedle zasady ‘wszyscy

przeciw wszystkim’, ale tylko wedle zasady ‘wszyscy z wszystkimi’, ‘wszyscy dla wszystkich’,
toteż w imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba było wypowiedzieć słowo „solidarność”, 

• zważywszy na rosnącą wagę idei solidarności w stosunkach międzynarodowych, co znaj-
duje wyraz w Deklaracji Milenijnej, mówiącej o zarządzaniu globalnymi procesami w spo-
sób zgodny z podstawowymi zasadami równości i sprawiedliwości społecznej,

• pamiętając, że do wspólnie podzielanych wartości, głęboko zakorzenionych w tradycji Eu-
ropy, należą wolność oraz solidarność społeczna, 

• przypominając, że solidarność między krajami, narodami i społeczeństwami stanowi jedną
z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej, 

• mając w pamięci Posłanie I Zjazdu NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy Europy Wschod-
niej, wyrażające wspólnotę losów tej części Europy,

• przypominając, że wprowadzenie przez władze komunistyczne stanu wojennego przeciw-
ko liczącemu 10 milionów członków NSZZ „Solidarność” nie zdołało pokonać dążenia pol-
skiego społeczeństwa do wolności,  

• zważywszy, że dzięki poświęceniu i determinacji ludzi, walczących bez użycia przemocy o swo-
je prawa, a także dzięki pomocy udzielonej im przez organizacje demokratyczne na całym
świecie, Polska oraz inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej stały się demokratyczne, wol-
ne i niepodległe, a nasz kontynent jest obszarem niemal w całości wolnym od totalitaryzmu, 

• świadomi, że są wciąż na świecie obszary oczekujące na międzynarodową pomoc i solidar-
ność, w tym zwłaszcza kraje o rządach totalitarnych i autorytarnych, w których codzienną
praktyką jest ucisk oraz prześladowania i gdzie występują wypadki drastycznego narusza-
nia praw człowieka i obywatela, 

• przekonani, że determinacja w dążeniu do wolności, jak też rozumne zjednoczenie działań
ludzkich w solidarności w dążeniu do sprawiedliwego pokoju i zrównoważonego rozwoju,
stwarza szansę właściwej odpowiedzi na wyzwania naszego czasu, 

w tej historycznej chwili wyrażamy przekonanie, że dzień 31 sierpnia powinien być obecny w pa-

mięci świata jako Dzień Wolności i Solidarności.
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cji, w tym Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości oraz Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji „Wolność”.

Obecnie pracuje jako doradca w Center for Strategic and International Studies (Centrum
Studiów Strategicznych i Międzynarodowych) w Waszyngtonie i jest profesorem nauk politycz-
nych w Paul H. Nitze School of Advanced International Studies na John Hopkins University
w Waszyngtonie.

Brzeziński jest autorem wielu książek, które wywierały istotny wpływ na myślenie i wyzna-
czanie kierunku polityki zagranicznej USA. Najważniejsze publikacje to m.in.: The Choice: Glo-

bal Domination or Global Leadership (Wybór: dominacja czy przywództwo); The Grand Chessbo-

ard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives (Wielka szachownica); The Grand Failu-

re: The Birth and Death of Communism in the 20th Century (Wielka porażka. Narodziny i śmierć
komunizmu w XX wieku); Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21st Century (Bezład);
Power and Principle: Memoirs of the National Security Advisor, 1977-198. Jest też autorem licz-
nych artykułów, ogłaszanych w wielu amerykańskich i zagranicznych pismach akademickich.  

Otrzymał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu w Dublinie, Uniwersytetu
w Wilnie, a także polskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1981 r. został odznaczony amerykańskim Meda-
lem Wolności, w 1995 r. Orderem Orła Białego, w 1996 r. Orderem za Zasługi dla Ukrainy I Kla-
sy, w 1998 r. czeskim Orderem Masaryka I Klasy.

ZBIGNIEW BUJAK

Urodził się w 1954 r. w Łopusznie (woj. kieleckie). W 1977 r. ukończył Technikum Elektro-
energetyczne, jednocześnie pracując w Zakładach Mechanicznych Ursus. Od 1978 r. zajmował
się kolportażem prasy niezależnej i zaangażował się w działalność opozycyjną, zostając współ-
pracownikiem KOR-u. Współorganizował NSZZ „Solidarność” w Ursusie. W latach 1980-1981
był członkiem najwyższych władz związkowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego przewodził
podziemnej Solidarności i był najdłużej ukrywającym się członkiem tej organizacji. Został aresz-
towany w 1986 r. Po wyjściu z więzienia na mocy amnestii znowu wszedł do najwyższych władz
nielegalnej Solidarności.

Jest współzałożycielem Solidarności Polsko-Węgierskiej. Brał udział w obradach Okrągłego
Stołu. Od roku 1991 do 1997 r. był posłem na Sejm z listy Unii Demokratycznej i Unii Pracy. Od
1998 r. był członkiem Unii Wolności. Przez kilka lat pracował jako szef Głównego Urzędu Ceł. 

W 1998 r. skończył studia politologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Po nieudanym
starcie w wyborach na prezydenta Warszawy w 2002 r. odsunął się od polityki. Obecnie poświę-
ca się studiom doktoranckim.    

JERZY BUZEK

Urodził się w 1940 r. na Śląsku Cieszyńskim. Ukończył wydział mechaniczno- energetyczny
Politechniki Śląskiej. Pracował naukowo w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.

W 1980 r. współorganizował Solidarność na Śląsku. Został wybrany delegatem na I Krajo-
wy Zjazd Delegatów „Solidarności” w 1981 r. i przewodniczył obradom jego drugiej tury. Pod-
czas stanu wojennego był m.in. przedstawicielem Regionu Śląskiego w Tymczasowej Komisji Ko-
ordynacyjnej zdelegalizowanej Solidarności.

W latach 1997-2001 został premierem rządu koalicyjnego Akcji Wyborczej Solidarność i Unii
Wolności. Po przegranych przez te partie wyborach w 2002 r. został prorektorem Akademii Polo-
nijnej w Częstochowie i wykładowcą na wydziale mechanicznym Politechniki Opolskiej.

Od 2004 roku jest posłem do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej.
W tym samym roku został oficjalnym obserwatorem wyborów prezydenckich, oddelegowanym
przez Parlament Europejski, na Ukrainie. Jest wiceprezydentem Europejskiej Fundacji Energii. 
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W 1998 r. został laureatem Nagrody im. Grzegorza Pałki oraz uznany został Europejczykiem
Roku przez Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej. 

Lord RALF DAHRENDORF

Urodził się w 1929 r. w Hamburgu. Za działalność antynazistowską w szkole w 1944-1945
r. został aresztowany. Po wojnie skończył filozofię i filologię klasyczną na uniwersytecie w Ham-
burgu (doktorat z filozofii obronił w 1954 r.) oraz socjologię w London School of Economics,
gdzie uzyskał doktorat 1956 r. Był wykładowcą na wielu uniwersytetach europejskich i amery-
kańskich. W latach 1974-1984 był dyrektorem London School of Economics, a 1987-1997 St An-
thony’s College oraz prorektorem Oxford Uniwersity (1991-1997).

Od 1966 r. zajmował różne polityczne, publiczne i państwowe stanowiska w Niemczech
i w Wielkiej Brytanii oraz w organizacjach międzynarodowych. Jest członkiem wielu europej-
skich i amerykańskich stowarzyszeń naukowych i posiadaczem 26. honorowych doktoratów
uczelni wyższych w dwunastu krajach. Od 1993 r. zasiada w brytyjskiej Izbie Lordów. 

Jest stałym współpracownikiem licznych gazet i czasopism oraz autorem lub redaktorem po-
nad 40 książek, m.in. Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der industriellen Gessellschaft (1957,
Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym); Geselleschaft und Demokratie in

Deutschland (1965, Społeczeństwo i demokracja w Niemczech); The Modern Social Conflict

(1988, Współczesny konflikt społeczny); Reflections on the Revolution in Europe (1990, Rozważa-
nia nad rewolucją w Europie); After 1989. Morals, revolution and civil society (1997, Po 1989. Za-
sady, rewolucja i społeczeństwo obywatelskie) i autobiograficznej książki Über Grenzen (2002,
Ponad granicami).

Jest laureatem wielu międzynarodowych nagród i odznaczeń.

GÁBOR DEMSZKY

Urodził się w 1952 r. Podczas studiów na wydziale prawa Uniwersytetu w Budapeszcie zo-
stał zawieszony na rok za organizację demonstracji studenckiej w 1972 r. Po skończeniu studiów
i obronieniu doktoratu z nauk prawniczych nie mógł znaleźć pracy w zawodzie. Skończył wobec
tego wydział socjologii na Uniwersytecie Budapeszteńskim. 

W 1979 r. podpisał Akt Solidarności z czechosłowacką Kartą 77. Był współzałożycielem
Szeta, Funduszu Pomocy Ubogim. Wiosną 1981 r. przyjechał do Polski w celu poznania tech-
nik druku w tzw. drugim obiegu. Pod koniec tego samego roku założył wraz z obecnym człon-
kiem parlamentu, László Rajkiem, Niezależne Wydawnictwo AB. Pierwszą wydaną pozycją wy-
dawnictwa był zbiór pt. Dokumenty polskiego oporu. Współpracował z opozycyjnymi pismami,
m.in. „Beszélõ”. 

W 1983 r. został skazany na 6 lat więzienia za działalność opozycyjną (wykonanie kary zo-
stało zawieszone). 

W 1989 r. był jednym z założycieli partii politycznej Związek Wolnych Demokratów, z ra-
mienia której został wybrany w 1990 r. do parlamentu. Jest również założycielem i jednym z dy-
rektorów Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom. 

Od 1990 r. jest nieprzerwanie wybierany na kolejne kadencje na stanowisko nadburmistrza
Budapesztu. W 1992 r. został wiceprzewodniczącym Stałej Konferencji Gmin i Regionów Euro-
py, wybrany ponownie na to stanowisko w 1994 r.

W 1984 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Wydawców przyznało mu nagrodę „Za Wolność
Publikacji”.

JIRI DIENSTBIER

Urodził się w 1937 r. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Karola w Pradze w 1960 r. W la-
tach 1958-1969 był komentatorem Radia Praga, korespondentem na Dalekim Wschodzie, w Eu-
ropie i USA.
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Od sowieckiej interwencji w Czechosłowacji w 1968 r. do 1989 r. pracował jako archiwista,
stróż nocny i palacz. Był jednym z czołowych działaczy i pierwszych sygnatariuszy Karty 77. W
1979 roku skazano go na 3 lata więzienia razem z pięcioma innymi członkami Stowarzyszenia
Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych (VONS).

W 1988 r. był współzałożycielem podziemnego pisma „Lidove Noviny”, które po 1989 r. sta-
ło się jedną z czołowych gazet czeskich. Po utworzeniu Forum Obywatelskiego w listopadzie
1989 r. był jego rzecznikiem, w grudniu 1989 r. został mianowany ministrem spraw zagranicz-
nych (do 1992 r.). 

W 1994 r. założył i został przewodniczącym Czeskiej Rady ds. Stosunków Międzynarodo-
wych. W latach 1994-2000 był osobistym przedstawicielem prezydenta Czech w „Grupie 16.
przywódców państw ds. wielostronnej współpracy i reformy ONZ”. W tym samym czasie (1998-
2001) pełnił funkcję Specjalnego Sprawozdawcy Komisji Praw Człowieka ONZ (UNHRC) ds. Re-
publiki Federalnej Jugosławii, Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji. 

Opublikował setki artykułów i esejów w kraju i za granicą. Jego najważniejsze książki to: Ra-

dio against Tanks (1988, Radiem w czołgi), From Dreams to Reality (1999, Od marzeń do rzeczy-
wistości) i Tax on Blood (2002, Podatek od krwi). 

Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń. W 2000 r. na kongresie Międzynarodowego Insty-
tutu Prasowego dostał tytuł World Press Freedom Hero.

BRONISŁAW GEREMEK 

Urodził się w 1932 r. w Warszawie. Jest absolwentem historii Uniwersytetu Warszawskiego
(1954) oraz paryskiej Ecole Pratique des Hautes Etudes (1958), a tytuł doktora uzyskał w 1960 r.
Jego specjalizacją są badania nad kulturą i społeczeństwami średniowiecza. Przez 30 lat związa-
ny był z Polską Akademią Nauk.

Od lat 70-ych zeszłego wieku był działaczem opozycji demokratycznej. Z jego m.in. inicjaty-
wy w 1978 r. powołane zostało Towarzystwo Kursów Naukowych. W 1980 r. w czasie strajków
w Stoczni Gdańskiej był w zespole ekspertów, doradzających robotnikom w czasie negocjacji
z władzami, i jednym z czołowych działaczy NSZZ „Solidarność”. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany, a po zwolnieniu w 1982 r. był do-
radcą zdelegalizowanego związku i Lecha Wałęsy. W czasie obrad Okrągłego Stołu był głównym
strategiem negocjacji opozycji z władzami PRL. 

Wybrany na posła do Sejmu (1989-2001) przewodniczył m.in. Komisji Spraw Zagranicz-
nych, Komisji Konstytucyjnej i Komisji Prawa Europejskiego. Był jednym z założycieli Unii De-
mokratycznej (potem Unii Wolności) i przewodniczącym klubu parlamentarnego tej partii do
1997 r., a w latach 1997-2000 objął tekę ministra spraw zagranicznych, aktywnie działając na
rzecz uzyskania przez Polskę członkostwa w NATO i wstąpienia do Unii Europejskiej.

W 2004 r. został wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego. 
Jest członkiem licznych naukowych organizacji i stowarzyszeń. Posiada także ponad 20 dok-

toratów honoris causa przyznane przez uniwersytety europejskie i amerykańskie.
W uznaniu zasług został uhonorowany wieloma międzynarodowymi i polskimi odznaczenia-

mi oraz wyróżnieniami, m.in. Legią Honorową Republiki Francuskiej i Orderem Orła Białego
Republiki Polskiej. 

BERNARD GUETTA 

Urodził się w 1951 r. Jest dziennikarzem, specjalizującym się w stosunkach międzynarodo-
wych. W latach 1969-1979 pracował dla „Le Nouvel Observateur”, a następnie, do 1990 r., był
korespondentem „Le Monde” w Wiedniu, Warszawie i w Moskwie. Był w Związku Radzieckim
za rządów Gorbaczowa i w Polsce w czasie narodzin Solidarności. Za korespondencje z ZSRR
i z Polski został wyróżniony prestiżowymi nagrodami. W latach 1996-1999 był redaktorem na-
czelnym „Le Nouvel Observateur”.
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Obecnie pisuje dla L’Express i rozgłośni „France Inter” oraz współpracuje z kilkoma czoło-
wymi gazetami europejskimi, w tym z „Gazetą Wyborczą”. 

Jest autorem kilku książek o tematyce międzynarodowej, m.in. o Polsce i Związku Radzieckim
z okresu pierestrojki, jak również laureatem ważnych nagród francuskich i międzynarodowych.

ALEKSANDER HALL 

Urodził się w 1953 r. w Gdańsku. Jest absolwentem wydziału humanistycznego Uniwersyte-
tu Gdańskiego.

Był działaczem Ruchu Obrony Praw Człowieka i jednym z przywódców Ruchu Młodej Pol-
ski, redaktorem podziemnych pism: „Bratniaka” i „Polityki Polskiej”. W 1980 r. został członkiem
regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w obradach Okrągłego
Stołu. 

Był posłem do Sejmu I i III kadencji. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego objął tekę był
ministra ds. kontaktów z partiami politycznymi, stowarzyszeniami i ruchami społecznymi.
W 1992 r. po powstaniu Partii Konserwatywnej (z połączenia FPD, Koalicji Republikańskiej
i części KLD) został jej przewodniczącym. W 1997 r. stanął na czele Stronnictwa Konserwa-
tywno-Ludowego. 

Jest autorem kilku książek. Obecnie publikuje przede wszystkim w „Rzeczpospolitej” i „Ga-
zecie Wyborczej”.

VÁCLAV HAVEL 

Urodził się w 1936 r. w Pradze. Z powodów politycznych nie został przyjęty na studia hu-
manistyczne. Podjął więc studia na wydziale ekonomii Politechniki Czeskiej, ale zrezygnował po
dwóch latach. Po odbyciu służby wojskowej (1957-1959), pracował m.in. jako technik sceniczny
najpierw w praskim teatrze „Divadlo ABC”, a od 1960 r. związał się na lata z teatrem „Na
Zábradlí”. W latach 1962-1966 ukończył korespondencyjnie studia scenopisarstwa. Objął stano-
wisko kierownika literackiego, potem głównego dramaturga i scenarzysty. 1963 r. zadebiutował
sztuką Zahradní slavnost (Garden party). 

Od połowy lat 60-ych zeszłego wieku zaangażował się w działalność opozycyjną. Po okupa-
cji Czechosłowacji przez wojska Układu Warszawskiego w sierpniu 1968 r. i stłumieniu Praskiej
Wiosny został objęty zakazem zatrudnienia i druku. 

Był jednym z pierwszych z sygnatariuszy i rzeczników Karty 77. Za swoją działalność wie-
lokrotnie aresztowany, spędził w więzieniach ponad 5 lat. Współpracował z działaczami KOR-u,
z którymi spotykał się na granicy polsko-czechosłowackiej.

Był czołową postacią „aksamitnej rewolucji” 1989 r. w Czechosłowacji. W grudniu 1989 r.
został wybrany na prezydenta Czechosłowacji. Po ogłoszeniu niepodległości przez Słowację
(1992) został w styczniu 1993 r. prezydentem Republiki Czeskiej. Tę funkcję pełnił do 1998 r.

Jest autorem kilkunastu sztuk, wystawianych w teatrach na całym świecie, oraz eseistą. Je-
go esej Moc bezmocných z 1977 r.  (Siła bezsilnych, 1978, wyd. pol. w podziemnej „Krytyce”) ode-
grał ważną rolę w Polsce i  na Węgrzech jako manifest antykomunistycznej opozycji. Był rów-
nież ogłoszony w najważniejszych pismach amerykańskich i europejskich.

W uznaniu literackich i politycznych zasług przyznano mu tytuł honoris causa przez kilka-
naście uniwersytetów oraz został nagrodzony bardzo licznymi odznaczeniami, w tym 1993 r.
otrzymał Order Orła Białego z rąk prezydenta RP, Lecha Wałęsy.

JIM HOAGLAND 

Urodził się w 1940 r. Ukończył (1961) dziennikarstwo na Uniwersytecie Karoliny Południo-
wej w Columbia. Studiował też w Aix-en-Provence we Francji.

Po skończeniu studiów służył w lotnictwie armii USA (1962-1964). W 1966 r. dołączył do ze-
społu „Washington Post”, gdzie pracuje do dzisiaj. Od 1986 r. piastuje stanowisko zastępcy re-
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daktora naczelnego i jest czołowym korespondentem zagranicznym „Washington Post”. Co dwa
tygodnie jego felieton na temat wydarzeń międzynarodowych przedrukowywany jest w licznych
gazetach na świecie.

W 1977 r. otrzymał nagrodę Overseas Press Club, przyznawaną przez Klub Koresponden-
tów Zagranicznych. Dwukrotnie został wyróżniony Nagrodą Pulitzera: w 1977 r. za reportaże
o tematyce międzynarodowej, a w 1991 r. za komentarze o wydarzeniach, które doprowadziły do
wybuchu wojny w Zatoce Perskiej oraz na temat politycznych zaburzeń w ZSRR. 

SIERGIEJ ADAMOWICZ KOWALIOW

Urodził się w 1930 r. na Ukrainie. W 1954 r. ukończył biologię na uniwersytecie w Moskwie.
Dziesięć lat później został szefem Międzywydziałowego Laboratorium Metod Matematycznych w
Biologii na Uniwersytecie Moskiewskim. Wydał około 70. prac z biofizyki. W 1969 r. został wy-
rzucony z pracy za działalność opozycyjną. 

W 1968 uczestniczył w protestach przeciwko okupowaniu Czechosłowacji przez wojska so-
wieckie oraz politycznym procesom sądowym w ZSRR. W 1969 r. dołączył do Grupy Inicjatyw-
nej Obrony Praw Człowieka w ZSRR – pierwszego niezależnego stowarzyszenia na rzecz prawo-
rządności. Od 1971 r. zainicjował ukazywanie się wydawnictwa Kroniki Wydarzeń Bieżących –
przepisywanego na maszynie biuletynu informacyjnego o łamaniu praw człowieka w ZSRR. Jest
jednym z założycieli radzieckiego oddziału Amnesty International (1974 r.). W tym samym roku
został aresztowany i skazany na 7 lat obozów reżimu ścisłego i 3 lata zesłania za „antyradziecką
agitację i propagandę”.

Po odbyciu wyroku w 1984 r. uczestniczył w różnego rodzaju inicjatywach obywatel-
skich: był członkiem komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Seminarium Humanitar-
nego (1987), współtworzył klub prasowy „Głasnost”, wziął udział w zjeździe organizacyjnym
Stowarzyszenia „Memoriał”, którego jest obecnie przewodniczącym. W 1989 r., z inicjatywy
Andrieja Sacharowa, został wybrany na współprzewodniczącego ze strony sowieckiej Grupy
Praw Człowieka przy Fundacji Międzynarodowej na Rzecz Przetrwania i Rozwoju Ludzkości
(później – Grupa Rosyjsko-Amerykańska Praw Człowieka). Dołączył też wówczas do Mo-
skiewskiej Grupy Helsińskiej.

W latach 1990-2003 był deputowanym do Rady Najwyższej i Dumy Państwowej Federacji
Rosyjskiej. W tym czasie (1993-1996) przewodniczył Komisji Praw Człowieka przy prezydencie
Republiki Rosyjskiej. W styczniu 1994 r. został mianowany pierwszym w Rosji Pełnomocnikiem
ds. Praw Człowieka i usunięty w marcu 1995 r. za wypowiedzi przeciwko wojnie w Czeczenii.
W okresie 1996-2003 był członkiem delegacji rosyjskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady
Europy. Od 2004 r. jest współprzewodniczącym Rady Biegłych Rewidentów przy Pełnomocniku
Praw Człowieka FR.

Kowaliow jest jednym z autorów Rosyjskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela (styczeń
1991). Odegrał też czołową rolę przy opracowaniu rozdziału obecnej konstytucji Federacji Ro-
syjskiej – „Prawa i Wolności Człowieka i Obywatela” – oraz szeregu ustaw federalnych dotyczą-
cych problematyki praw człowieka.

W latach 1994-1996 stał na czele misji Pełnomocnika Praw Człowieka w Czeczenii, w 1995 r.
przemienioną w misję organizacji społecznych. W 1995 r. na zlecenie rządu przewodniczył ne-
gocjacjom z Szamilem Basajewem po opanowaniu Budionowska, które się zakończyły uwol-
nieniem ponad tysiąca zakładników. W celu zapewnienia porozumienia, razem z innymi depu-
towanymi, obrońcami praw człowieka i dziennikarzami był dobrowolnym zakładnikiem od-
działu Basajewa.

Za konsekwentną obronę praw człowieka był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla
w 1995, 1996 i 2004 r. Otrzymał ponad 10 wysokich odznaczeń i nagród międzynarodowych,
m.in. Order Czeczeński.
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ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI 

Urodził się w 1954 r. w Białogardzie. Studiował (1973-1977) na wydziale ekonomiki trans-
portu Uniwersytetu Gdańskiego. W czasie studiów był przewodniczącym Rady Uczelnianej SZSP
(1976-1977), a po studiach został członkiem władz naczelnych tej organizacji. Do PZPR należał
w latach 1977-1990.

Był redaktorem naczelnym tygodnika studenckiego „Itd” (1981-1984) oraz dziennika „Sztan-
dar Młodych” (1984-1985), jak również współtwórcą pierwszego czasopisma poświęconego kom-
puteryzacji „Bajtek” (1985). 

Od 1985 r. zaczął odgrywać znaczącą rolę polityczną na stanowiskach państwowych.
Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Po rozwiązaniu PZPR współtworzył Sojusz Lewicy
Demokratycznej (1991). Z ramienia tej partii został posłem na Sejm (1991-1995) i przewodniczą-
cym jej klubu parlamentarnego. 

Został wybrany na prezydenta RP w wyborach  w 1995 r. i 2000 r.
Jest Kawalerem Orderu Orła Białego oraz odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodze-

nia Polski. Za swoją działalność jako prezydent RP został uhonorowany najwyższymi orderami
wielu państw, także najwyższym odznaczeniem Kościoła prawosławnego w Polsce – Orderem
Św. Marii Magdaleny I stopnia z ozdobami.

Kardynał JEAN-MARIE LUSTIGER 

Urodził w Paryżu w 1926 r. w rodzinie polsko-żydowskiej, która osiedliła się nad Sekwaną
po I wojnie światowej. Po okupacji Francji przez Niemcy w 1940 został wysłany do chrześcijań-
skiej rodziny w Orleanie. W tym samym roku został ochrzczony. Jego matka została deportowa-
na do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie zginęła; ojciec przeżył wojnę. 

Studia filologiczne ukończył na Sorbonie. W tym czasie działał aktywnie w Chrześcijańskim
Związku Młodzieży. Po studiach przez rok pracował jako mechanik w małym miasteczku w po-
łudniowo-zachodniej części Francji, po czym wstąpił do seminarium karmelitów w Paryżu, a na-
stępnie ukończył Instytut Katolicki (teologia) i Sorbonę (literatura i filozofia). Przyjął święcenia
kapłańskie w 1954 r. Przez 15 lat pracował w duszpasterstwie akademickim Sorbony i innych
szkół wyższych. Był również dyrektorem Centrum Richelieu oraz zwierzchnikiem katechetów
uniwersyteckich regionu paryskiego. 

W 1969 r. został mianowany księdzem proboszczem parafii Sainte-Jeanne-de-Chantal w Pa-
ryżu. Dziesięć lat później został biskupem Orleanu, a w 1981 arcybiskupem Paryża. Odkąd wstą-
pił do Kolegium Kardynalskiego w 1983 roku, stał się bliskim współpracownikiem papieża Jana
Pawła II.  Od 2005 r. jest administratorem apostolskim.  

W 1995 r. został wybrany do Akademii Francuskiej.
Jest autorem 23 książek, w tym zbiorów kazań. Najważniejsze publikacje, które ukazały się

w języku polskim: „Skoro tak trzeba...”, „Nowość Chrystusa w post-nowoczesnej epoce”, „Prole-
tariat roku 1848 puka do naszych drzwi”, „Samobójcza pokusa Zachodu”. 

DENIS MACSHANE 

Urodził się w Glasgow w 1948 r. Historię skończył na uniwersytecie w Oxfordzie, a dokto-
rat z nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Londyńskim.      

W latach 70. był dziennikarzem BBC oraz przewodniczącym Brytyjskiego i Irlandzkiego
Krajowego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Później zajął się sprawami międzynarodowymi, tak-
że w ruchu związkowym. Jako działacz Międzynarodowej Federacji Pracowników Przemysłu
Metalowego z siedzibą w Genewie organizował pomoc dla Solidarności i opozycji demokra-
tycznej w krajach bloku sowieckiego. Podróżował do Polski w 1980-1981 r., gdzie spotkał się
m.in. z Lechem Wałęsą i innymi działaczami związku, oraz w 1982 r., kiedy został zaareszto-
wany podczas jednej z prosolidarnościowych demonstracji w Warszawie. Bardzo wydatnie po-
magał poziemnej Solidarności. 

BIOGRAFIE MÓWCÓW222



Jest autorem jednej z pierwszych na Zachodzie publikacji o Solidarności Solidarity: Poland’s

Independent Trade Union (Solidarność – niezależny związek zawodowy w Polsce). Ogłosił też kil-
ka innych książek na tematy międzynarodowe.

Od 1994 r. jest posłem do Izby Gmin z ramienia Labour Party. W rządzie Tony Blaira był
wiceministrem spraw zagranicznych, a potem ministrem ds. Europy.

TADEUSZ MAZOWIECKI 

Urodził się w 1927 r. w Płocku. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Warszawskim.
W latach 1953-1955 był redaktorem naczelnym „WTK” (Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego).
W 1957 r. współorganizował warszawski Klub Inteligencji Katolickiej, rok później założył mie-
sięcznik „Więź”, którego redaktorem naczelnym był do 1980 r.

Był również jednym z założycieli katolickiego ruchu Znak, z którego listy został posłem na
Sejm w latach 1961-1971. W marcu 1968 r. zredagował interpelację koła poselskiego Znak, pro-
testującą przeciwko biciu studentów przez milicję i potępiającą kampanię antysemicką. W 1971 r.
postulował o powołanie komisji poselskiej do zbadania strzelania do robotników na Wybrzeżu.
W 1975 r. współorganizował protest przeciw zapisaniu w konstytucji PRL słów o „przewodniej
roli PZPR”. Współuczestniczył w opozycji demokratycznej, występował w obronie uwięzionych
robotników i działaczy KOR-u. Był z jednym z twórców Towarzystwa Kursów Naukowych. 

W sierpniu 1980 r. przewodniczył komisji ekspertów przy Międzyzakładowym Komitecie
Strajkowym w Stoczni Gdańskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego przez rok był internowa-
ny. Był jednym z redaktorów raportu Polska pięć lat po sierpniu. W maju i sierpniu 1988 r. uczest-
niczył w strajkach w Stoczni Gdańskiej.  

Był jednym z organizatorów i uczestników obrad Okrągłego Stołu w 1989 r. Został redakto-
rem naczelnym reaktywowanego „Tygodnika Solidarność”.

W sierpniu 1989 r. stanął na czele pierwszego niekomunistycznego rządu w Europie
Wschodniej od II wojny światowej. Po przegranych wyborach prezydenckich w 1990 r. założył
wraz z innymi Unię Demokratyczną (1991), która przekształciła się w Unię Wolności (1994 r.).
Był przewodniczącym obu tych partii. W wyborach parlamentarnych w 1991, 1993 i w 1997 r.
z listy Unii Wolności został wybrany posłem na Sejm.

W 1992 r. został Specjalnym Sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka ONZ na terenie byłej
Jugosławii. W lipcu 1995 r., po upadku Srebrenicy, „strefy bezpieczeństwa” w Bośni, podał się
do dymisji, nie mogąc „dalej uczestniczyć w pozornym tylko procesie obrony praw ludzkich”. 

Obecnie jest przewodniczącym Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana oraz (od 2003 r.)
członkiem Rady Zarządzającej Funduszu Powierniczego na rzecz ofiar przestępstw podlegają-
cych jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.  

Jest autorem wielu artykułów, esejów oraz książek i doktorem honoris causa szeregu uni-
wersytetów europejskich. 

Za swoje zasługi został odznaczony m.in. Orderem Orła Białego, Złotym Orderem Herbu
Bośni, Orderem Legii Honorowej, Krzyżem Średnim z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Wę-
gierskie, jak również Nagrodę Wolności Światowego Kongresu Żydów, Nagrodę Św. Adalberta
oraz nagrodę za Szczególne Zasługi dla Rozwoju Stosunków Polsko-Niemieckich za rok 1993.

MARKUS MECKEL 

Urodził się w 1952 r. W 1969 r. usunięty został ze szkoły średniej ze względów politycznych.
W tym samym roku wstąpił do seminarium duchownego w Potsdam-Hermannsweder. W 1971 r.
podjął studia teologiczne w Naumburgu i Berlinie.

Od 1980 r. był wikariuszem, potem proboszczem ewangelickim Vipperow/Müritz w Maklen-
burgii. W latach 1988-1990 kierował Ekumenicznym Ośrodkiem Spotkań i Kursów Kształcenio-
wych w Niederndodeleben koło Magdeburga. Był też delegatem na Zgromadzenie Ekumeniczne
w NRD i na Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Bazylei.
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Od lat 70. ubiegłego wieku uczestniczył w opozycyjnej działalności politycznej. Był współ-
inicjatorem utworzenia w 1989 r. Partii Socjaldemokratycznej (SPD) w NRD, z ramienia której
brał udział w obradach niemieckiego Okrągłego Stołu w 1989 r. W 1990 r. został deputowanym
do Izby Ludowej, a od kwietnia do sierpnia tego samego roku objął tekę ministra spraw zagra-
nicznych NRD. Po zjednoczeniu Niemiec został posłem do Bundestagu z listy SDP. 

Od 1994 r. jest przewodniczącym Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Bundestagu.
W okresie 1996-2000 był przewodniczącym zarządu Federalnego Towarzystwa Niemiecko-Pol-
skiego. W latach 2000-2002 pełnił funkcję wiceprezydenta Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Jest członkiem wielu stowarzyszeń i fundacji niemieckich, w tym Konferencji Diakonów  Ko-
ścioła Ewangelickiego w Niemczech.

Opublikował szereg tekstów na temat NRD.
Za swe zasługi na polu pojednania niemiecko-polskiego został odznaczony Krzyżem Kawa-

lerskim Orderu Zasługi RP oraz nagrodą Uniwersytetu Viadrina w uznaniu za szczególne zasłu-
gi dla porozumienia polsko-niemieckiego (2003). Otrzymał również najwyższe odznaczenia Li-
twy, Estonii i Łotwy. 

MAREK ANTONI NOWICKI 

Urodził się w 1953 r. Ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Warszawskim.
Od 1982 r. był komentatorem prasy niezależnej i współpracownikiem różnych struktur pod-

ziemnej Solidarności. Jest współtwórcą Komitetu Helsińskiego, który po 1989 r. przekształcił się
w Helsińską Fundację Praw Człowieka w Polsce (został jej przewodniczącym w 2003 r.). Był
współautorem wszystkich raportów o sytuacji praw człowieka w Polsce, ogłoszonych w podzie-
miu i na Zachodzie. Za działalność na rzecz praw człowieka władze uniemożliwiły mu uprawia-
nie zawodu adwokata.  

W latach 1990-1993 r. był członkiem i prezydentem Komitetu Wykonawczego Międzynaro-
dowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka (IHF) z siedzibą w Wiedniu. Brał udział w misjach
IHF w Rumunii, Bułgarii i Albanii. Był członkiem Rady Instytutu Praw Człowieka Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Adwokatów w Nowym Jorku (HRI IBA) i Rady Doradczej Europejskie-
go Centrum Praw Romów w Budapeszcie. 

Był sprawozdawcą Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, odpowiedzialnym za
przygotowanie tzw. „raportów wybitnych prawników” o stanie rządów prawa i praw człowieka
w Mołdowie (1994) i Azerbejdżanie (1997). Uczestniczył również jako przedstawiciel Rady Euro-
py w przygotowywaniu przeglądu zgodności systemów prawnych  z Europejską Konwencją Praw
Człowieka w Federacji Rosyjskiej (1996) i Gruzji (1998). W latach  1993-1999 z ramienia Polski
był członkiem Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu (1997-1998 pełnił funkcję wi-
ceprezesa jednej z dwóch izb Komisji). W 2000 r. został powołany przez Specjalnego Przedsta-
wiciela Sekretarza Generalnego ONZ na urząd Międzynarodowego Ombudsmana Kosowa. 

Jest autorem wielu książek i artykułów na temat praw człowieka opublikowanych w Polsce
i zagranicą.

JANUSZ ONYSZKIEWICZ 

Urodził się w 1937 r. we Lwowie. Dzieciństwo spędził w Przemyślu. Skończył studia mate-
matyczne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie otrzymał też tytuł doktora. Prowadził wykłady
na wydziałach matematyki na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Norwegii,
Czechosłowacji. 

W pierwszej połowie lat 70. ubiegłego wieku wykładał na Uniwersytecie w Leeds. Po powro-
cie do Polski w 1976 r. współpracował z Komitetem Obrony Robotników i z podziemnym pi-
smem Robotnik. W 1981 r. został rzecznikiem NSZZ „Solidarność” i członkiem prezydium Ko-
misji Krajowej związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany, a po zwolnie-
niu wielokrotnie aresztowany. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu.
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W latach 1989-2001 był posłem na Sejm z listy Unii Demokratycznej, a później Unii Wolno-
ści. Był dwukrotnie ministrem obrony narodowej (1992-1993 i 1997-2000). 

Jest członkiem Rady Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki oraz przewodniczącym
Rady Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, jak również prezesem Polskiego Związku Alpinizmu.
Był członkiem władz Unii Wolności i teraz jest członkiem Rady Krajowej Partii Demokratycznej
Demokraci.pl.

Jest autorem publikacji z zakresu teorii zbiorów i teorii modeli. Otrzymał tytuł doktora ho-

noris causa Uniwersytetu w Leeds. 
W 1975 r. zdobył szczyt Gasherbrum II (8035 m) i dokonał pierwszego wejścia na Gasher-

brum III (7952 m). Był w grupie, która jako pierwsza dotarła na dno Jaskini Śnieżnej. Został od-
znaczony Złotym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe.

Obecnie jest posłem do Parlamentu Europejskiego i jego wiceprzewodniczącym.

JEAN-BERNARD RAIMOND 

Urodził się w 1926 r. w Paryżu. Ukończył studia w Ecole Normale Supérieure oraz w Eco-
le Nationale d’Administration.

Od lat 50. ubiegłego wieku pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był ambasado-
rem Francji w Warszawie (1982-84), w Moskwie (1985-1986) oraz przy Stolicy Apostolskiej
(1988-1991). W latach 1986-1988 był ministrem spraw zagranicznych. 

Jest autorem m.in. książki Le Choix de Gorbatchev (Wybór Gorbaczowa) oraz, przetłumaczo-
nej na język polski, książki o wpływie papieża Jana Pawła II na upadek komunizmu – Jan Paweł

II, Papież w samym sercu historii.
Otrzymał wiele zagranicznych i francuskich odznaczeń. Jest Oficerem Legii Honorowej. 

ADAM DANIEL ROTFELD

Urodził się w 1938 r. w Przemyślanach koło Lwowa. Ukończył wydział dyplomatyczno-kon-
sularny Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie (1955-1960), Studium Dziennikarskie
UW (1960-1962). W 1969 r. uzyskał doktorat nauk prawnych na wydziale prawa UJ. Od 2001 r.
jest profesorem nauk humanistycznych.

Po studiach do 1989 r. pracował (1961-1989) w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodo-
wych. Od 1989 do 2002 był pracownikiem w Sztokholmskim Międzynarodowym Instytucie Ba-
dań nad Pokojem (SIPRI). W 1991 r. został wybrany dyrektorem SIPRI na 5-letnią kadencję do
1996 r. i powtórnie wybrany na następną kadencję, przedłużoną do czerwca 2002 r. W tym cza-
sie w latach 1992-1993 pełnił funkcję osobistego przedstawiciela przewodniczącego Konferencji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) w sprawie politycznego rozwiązania konfliktu
w Republice Mołdowy. Od 2002 r. był wiceministrem spraw zagranicznych, a od 2005 r. – mini-
strem spraw zagranicznych

Był przewodniczącym Studenckiego Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ w Polsce (1962-
1964); wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Przyjaciół ONZ (1965). Od 1992 r. jest
członkiem Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS) w Londynie i Rady Na-
ukowej Instytutu Badań nad Pokojem i Polityką Bezpieczeństwa przy Uniwersytecie Hambur-
skim (1995) oraz członkiem Szwedzkiej Królewskiej Akademii Wiedzy Wojskowej (1996). Po-
nadto jest członkiem wielu polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych, rad redakcyj-
nych i komitetów doradczych. 

Opublikował ponad 20 monografii, z których kilka został nagrodzonych, i prac zbiorowych
oraz ponad 300 artykułów naukowych. 

Za swe zasługi został odznaczony Srebrnym Medalem Królewskiej Szwedzkiej Akademii
Wiedzy Wojskowej oraz Orderem Gwiazdy Polarnej, przyznanym na wniosek rządu Szwecji
przez króla Karola Gustawa XVI (2001).
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ALEKSANDER SMOLAR

Urodził się w 1940 r. Białymstoku. Skończył wydział ekonomii politycznej Uniwersyte-
tu Warszawskiego, gdzie uczestniczył w działaniach opozycyjnych w latach 60-ych ubiegłe-
go wieku. 

Został uwięziony po demonstracjach studenckich 1968 r. W 1971 r. wyjechał do Francji. Na
emigracji był współtwórcą i redaktorem naczelnym kwartalnika politycznego „Aneks”. Aktywnie
wspomagał opozycję polityczną w Polsce i Solidarność.

Po 1989 r. był doradcą ds. politycznych premiera Tadeusza Mazowieckiego oraz ds. polity-
ki zagranicznej premier Hanny Suchockiej.

Opublikował m. in: La Grande Secousse. Europe de l’Est 1989-1990 (z Peterem Kende), 1990;
Globalization, Power and Democracy (z Marc Plattnerem), 2000; De Kant a Kosovo (z Anne-Ma-
rie Le Gloannec), 2003. Jest autorem licznych artykułów w kwartalniku „Aneks”, w prasie pol-
skiej i międzynarodowej temat Europy Środkowej i Wschodniej, komunizmu, transformacji
ustrojowej po 1989 r.

Obecnie jest prezesem Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie oraz pracuje w Centre
National de la Recherche Scientifique (Narodowego Centrum Badań Naukowych) w Paryżu. Jest
tez zastępcą przewodniczącego Rady Naukowej Institut für die Wissenschaften vom Menschen
w Wiedniu, członkiem International Forum Research Council w Waszyngtonie i Rady Dyrekto-
rów Institute for Human Sciences przy Boston University. 

EUGENIUSZ SMOLAR

Urodził się w 1945 r. w Mińsku. W latach 60-ych ubiegłego stulecia uczestniczył w działaniach
opozycyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Został uwięziony i skazany za organizowanie prote-
stów przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w sierpniu 1968 r.

Wyjechał do Szwecji w 1970 r., gdzie na uniwersytecie w Uppsali skończył wydział socjolo-
gii. Był współwydawcą i redaktorem Kwartalnika Politycznego „Aneks”, współwydawcą Wydaw-
nictwa Aneks oraz pisma „East European Reporter”. Od 1975 r. przebywał w Wielkiej Brytanii.
Tam był wpierw dziennikarzem,  wicedyrektorem, a następnie dyrektorem Sekcji Polskiej Serwi-
su Światowego BBC w Londynie. Na emigracji organizował pomoc dla Komitetu Obrony Robot-
ników i innych ugrupowań opozycyjnych w Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech i w ZSRR,
a od 1980 r. dla Solidarności.

Po powrocie do Polski w 1997 r. pracował m.in. jako wiceprezes zarządu ds. programo-
wych Polskiego Radia S.A. Obecnie współpracuje z Centrum Stosunków Międzynarodowych
w Warszawie.

PAWEŁ ŚPIEWAK

Urodził się w 1951 r. Skończył studia i obronił doktorat na wydziale socjologii Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Tam jest kierownikiem Zakładu Historii Myśli Społecznej w Instytucie Socjo-
logii UW oraz wykłada w Szkole Mediów Społecznych im. J. Giedroycia oraz w Szkole Nauk
Społecznych im. B. Jańskiego. W latach 70-ych ubiegłego wieku był współzałożycielem i długo-
letnim redaktorem nielegalnego kwartalnika „Res Publica”.

Był członkiem Solidarności od momentu powstania. Pracował w Regionie Mazowsze NSZZ
„Solidarność”, organizując komórki związkowe. 

Opublikował wiele artykułów w „Tygodniku Powszechnym”, „Wprost”, „Res Publice”, „Zna-
ku”, jak też w dziennikach. Jest członkiem redakcji gdańskiego kwartalnika „Przegląd Politycz-
ny”. Prowadzi dla również dla wydawnictwa Alethea serię wydawniczą „Biblioteka polityczna”.
Jest też autorem licznych książek. Ostatnio opublikował m.in.: Anti-Totalitarismus. Eine polni-

sche Debatte (2003), Obietnice demokracji (2004), Księga nad Księgami. Midrasze (2004), Myśl ko-

munitariańska (2005) i Pamięć po komunizmie (2005). 
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PAUL THIBAUD 

Urodził się w 1933 r. w Legé w Bretanii we Francji. 
W początkach lat 60-ych ubiegłego wieku był sekretarzem redakcji miesięcznika katolickie-

go „L’Esprit” i jednocześnie redaktorem odpowiedzialnym (redaktor do odsiadywania wyroków)
pisma „Vérité et Liberté”, wielokrotnie karanego za ostrą publicystykę przeciwko wojnie algier-
skiej. Dwa razy, w 1960 i w 1961 r., jako redaktor odpowiedzialny, Thibaud był aresztowany.
W latach 1977-1988 został redaktorem naczelnym „L’Esprit”. Szczególnie bliskie kontakty utrzy-
mywał z Jerzym Turowiczem i środowiskiem „Tygodnika Powszechnego”.

Obecnie publikuje często eseje i artykuły w prasie francuskiej i międzynarodowej, m.in.
w: „L’Express”, „Le Monde”, „Le Nouvel Observateur”, w Polsce w „Gazecie Wyborczej” i „Tygo-
dniku Powszechnym”. Zajmuje się głównie tematyką europejską, religijną i problemami demokracji.

Jest autorem wielu książek, m.in Discussion sur l’Europe (Dyskusja o Europie; rozmowy
z Jean-Marc Ferry’m), Pour entrer dans le XXIe siecle (Wchodzenie w XXI wiek). Publikuje często
eseje i artykuły w prasie francuskiej i międzynarodowej, m.in. w: „L’Express”, „Le Monde”, „Le
Nouvel Observateur”, w Polsce w „Gazecie Wyborczej” i „Tygodniku Powszechnym” na temat
problemów europejskich, religijnych i demokracji.

Jest przewodniczącym francuskiego Stowarzyszenia Przyjaźni Żydowsko-Katolickiej oraz
doradcą wielu instytucji i stowarzyszeń publicznych. 

LEOPOLD UNGER 

Urodził się w 1922 r. we Lwowie. Wojnę spędził na uchodźstwie w Rumunii, gdzie skończył
studia. 

Od 1948 do 1967 r. pracował w „Życiu Warszawy”. Od 1969 r. przebywa w Belgii,  gdzie
związał się (do dzisiaj) z dziennikiem „Le Soir”. W paryskiej „Kulturze” był stałym współpracow-
nikiem, pisując teksty jako „Brukselczyk”, jak również pracował dla Radia Wolna Europa. Poza
tym ogłaszał regularnie komentarze w „International Herald Tribune”. Od 1990 roku jest publi-
cystą „Gazety Wyborczej”.

Opublikował kilka książek, m.in.: Le Grand Retour (współautor Christian Jelen, 1977), Orzeł

i Reszta (1986), Z Brukseli (1991).  Ogłosił też autobiografię p.t. Intruz (2000) oraz Wypędzanie

szatana (2005) – wybór comiesięcznych felietonów w „Kulturze”. 
Jest dwukrotnym laureatem nagrody im. Mieroszewskiego.

JÜRGEN WAHL

Urodził się w 1929 r. w Krefeld. W 1954 r. otrzymał dyplom inżyniera chemii. W latach
1957-1962, po ukończeniu dodatkowych studiów, został asystentem ds. kształcenia politycznego
i społecznego w Związku Niemieckiej Młodzieży Katolickiej w Düsseldorfie.

Od 1962 do 1966 r. był dyrektorem Fundacji im. Karla Arnolda w Bonn. Dwa lata później zo-
stał szefem działu krajowego tygodnika „Rheinischer Merkur”, a następnie bońskim koresponden-
tem pisma politycznego „Dialog”. Przez kilka lat był niezależnym dziennikarzem, pisującym głów-
nie na tematy europejskie. W latach 1982-1995 ponownie współpracował z „Rheinischer Merkur”.

Przerwy w pracy dziennikarskiej poświęcał na działalność polityczną. W okresie 1966-1968
sprawował funkcję szefa gabinetu sekretarza generalnego CDU, a przez dwadzieścia lat (1970-
1990) był członkiem Komitetu Wykonawczego CDU w Bonn, jednocześnie (1970-1974) przewodni-
cząc grupie roboczej „Wschód-Zachód” w Federacji Niemieckich Organizacji Katolickich, zajmu-
jąc się głównie stosunkami niemiecko-polskimi. Wtedy też rozpoczął współpracę ze środowiskiem
grupy Znak. Współtworzył również klub Amici poloniae w Brukseli. W 1991 został wiceprzewod-
niczącym Komitetu Europejskiego CDU Nadrenia Północna-Westfalia. 

Obecnie jest niezależnym dziennikarzem i autorem szeregu książek. Jest też honorowym do-
radcą ds. Polski w Fundacji im. Roberta Schumana w Luksemburgu i wiceprzewodniczącym
Stowarzyszenia Niemiecko-Polskiego w Kolonii/Bonn. 
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Został uhonorowany licznymi odznaczeniami, m.in. polskim Krzyżem Kawalerskim, nie-
mieckim Bundesverdienstkreuz i francuską Prix Stendhal.

LECH WAŁĘSA

Urodził się w 1943 r. w Popowie. Po ukończeniu szkoły zawodowej dostał dyplom elektro-
mechanika.

W latach 1966-1976, 1980-1981, 1983-1990 pracował w Stoczni im. Lenina w Gdańsku ja-
ko elektryk i był wielokrotnie wyrzucany z pracy za obronę praw pracowniczych. Był członkiem
komitetu strajkowego w grudniu 1970 r., działaczem Komitetu Założycielskiego Niezależnych
Związków Zawodowych pod koniec lat 70. W czasie strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r.
został wybrany na przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 31 sierpnia
podpisał z rządem w imieniu strajkujących Porozumienie Gdańskie, na mocy którego powołano
NSZZ „Solidarność”, którego był przewodniczącym do 1990 r. Po wprowadzeniu stanu wojen-
nego został internowany. Przewodniczył komitetowi strajkowemu w czasie strajku w Stoczni
Gdańskiej w 1988 r. W grudniu tego samego roku powołał Komitet Obywatelski. W obradach
Okrągłego Stołu był przewodniczącym delegacji strony opozycyjnej.

W 1990 r. został wybrany prezydentem Polski. Urząd ten pełnił do 1995 r.    
W 1995 r. ufundował Instytut im. Lecha Wałęsy.
Jest autorem kilku książek: Droga Nadziei (1987), Droga Wolności (1991), Wszystko co robię,

robię dla Polski (1995).
Jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla (1983) oraz wielu nagród i odznaczeń, w tym: Ry-

cerzem Orderu Odrodzenia Polski i Rycerzem Orderu Orła Białego, Filadelfijskiego Medalu Wol-
ności, amerykańskiego Medalu Wolności i nagrody Praw Człowieka Krajów Europy. Został też
wielokrotnie wybrany „Człowiekiem Roku” przez amerykańskie i europejskie pisma i nawet
przez „Saudi Gazette” (1989) w Arabii Saudyjskiej.  

Przyznano mu ponad 30 doktoratów honoris causa wyższych uczelni z wielu krajów.

ŻELIU ŻELEW

Urodził się w 1935 r. Skończył filozofię na uniwersytecie w Sofii (1958), gdzie uzyskał też ty-
tuł doktora i pracował naukowo. W 1961 r. wyrzucono go z uniwersytetu i 5 lat później został
skierowany do pracy na wsi. W 1975 pozwolono mu n powrót do Sofii, gdzie zaczął pracować
w Instytucie Kultury.

W 1988 r. był jednym ze współzałożycieli klubu „Glasnost i Pierestrojka”. Rok później został
zwolniony z Instytutu Kultury za działalność opozycyjną. W grudniu 1989 r. zorganizował Unię
Sił Demokratycznych (USD), zrzeszającą ugrupowania i stowarzyszenia opozycyjne. W czerwcu
1990 r. został wybrany na przewodniczącego Komitetu Parlamentarnego USD. W sierpniu tego
samego roku i dwa lata później został wybrany na prezydenta Republiki Bułgarskiej.

Od stycznia 1997 r. jest prezesem, założonej przez siebie fundacji. Od maja 2001 r. jest rów-
nież prezesem Bałkańskiego Klubu Politycznego.

Ogłosił szereg książek na tematy filozoficzne, socjologiczne i polityczne.
Za swoje osiągnięcia otrzymał 8 doktoratów honoris causa w siedmiu krajach oraz najwyż-

sze odznaczenia państwowe Francji, Hiszpanii, Portugalii i Wenezueli. Nagrodę Transition
Award otrzymał wspólnie z Yitzhakiem Rabinem (1996). 

Abp JÓZEF ŻYCIŃSKI

Urodził się w 1948 r. w Starej Wsi, w diecezji częstochowskiej. W 1972 r. po studiach w Wyż-
szym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie.
W 1976 r. na Wydziale Teologicznym w Krakowie przyznano mu stopień  doktora teologii. Dru-
gi doktorat, tym razem z filozofii, uzyskał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Habi-
litował się w 1980 r. 

BIOGRAFIE MÓWCÓW228



W latach 1982-1990 był wpierw prodziekanem, a potem dziekanem wydziału filozoficznego
Akademii Teologii Katolickiej. Wykładał na wielu uniwersytetach amerykańskich oraz europej-
skich i na Katolickim Uniwersytecie w Sydney. Obecnie pełni również urząd Wielkiego Kancle-
rza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Jest członkiem licznych instytucji i stowarzyszeń, m.in.: Europejskiej Akademii Nauki i Sztu-
ki w Wiedniu, członkiem Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego, członkiem Papieskiej
Rady Kultury, członkiem zagranicznym Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, członkiem
Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN, przewodniczy Radzie Episkopatu do Spraw
Apostolstwa Świeckich i Radzie Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej. Jest też człon-
kiem Joint Working Group Kościoła katolickiego i Światowej Rady Kościołów w czasie kadencji
1999-2005 r.  

W latach 1990-1997 był biskupem tarnowskim, a od 1997 r. jest arcybiskupem metropolitą
lubelskim.

Jest autorem wielu książek i około 300. artykułów poświęconych problematyce filozofii oraz
dialogu chrześcijaństwa z myślą współczesną, ogłaszanych w pismach naukowych polskich i za-
granicznych. Publikuje również w prasie codziennej i w tygodnikach.
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FFuunnddaaccjjaa IInnssttyyttuutt LLeecchhaa WWaałłęęssyy

FFuunnddaaccjjaa IInnssttyyttuutt LLeecchhaa WWaałłęęssyy powstała w grudniu 1995
roku. Założona przez Lecha Wałęsę – przywódcę ruchu wol-
nościowego „Solidarność ”, laureata Pokojowej Nagrody No-
bla, pierwszego Prezydenta III Rzeczypospolitej, swoją działal-
ność wzoruje na podobnych instytucjach istniejących od lat
w krajach Europy Zachodniej i Ameryki. Fundacja realizuje
cele, którym Lech Wałęsa był wierny przez całe życie. Jej dzia-
łalność obejmuje następujące zadania:

1. Wspieranie rozwoju demokracji,samorządności lokal-
nej i systemu gospodarki wolnorynkowej w Polsce;

2. Ochrona dziedzictwa narodowego oraz tradycji niepodle-
głościowej i solidarnościowej;

3. Promowanie pozytywnego obrazu Polski w świecie;
4. Upowszechnianie zasad moralnych w polityce i działalno-

ści publicznej;
5. Dokumentowanie najnowszej historii Polski.

Cele te realizowane są przez programy statutowe: Polska
w Świecie; Stan Rzeczypospolitej; Społeczny Program Zrówno-
ważonego Rozwoju i Aktywizacji Środowisk Młodzieżowych;
Program Stypendialny im. Lecha Wałęsy.

Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
tel.: (022) 622 22 20, fax: (022) 625 14 14

e-mail: sekretariat@ilw.org.pl



ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
tel.: (058) 308 42 80, fax: (058) 308 42 34

e-mail: fcs@pro.onet.pl

FFuunnddaaccjjaa „„CCeennttrruumm SSoolliiddaarrnnoośśccii””

Fundacja „Centrum Solidarności” powstała w kwietniu
2000 roku. Jej założycielami jest prezydent Lech Wałęsa,
Miasto Gdańsk, Województwo Pomorskie, Instytut Lecha
Wałęsy, Stocznia Gdańska, arcybiskup Tadeusz Gocłowski
oraz NSZZ „Solidarność”. Celem Fundacji jest działalność
naukowa, oświatowa i kulturalna – w szczególności upamięt-
nianie i upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach Sierpnia
80, które zapoczątkowały proces zmian po roku 1989 w Pol-
sce i w byłym Bloku Wschodnim.

Cel ten realizowany jest poprzez następujące zadania:
1. Zbieranie i archiwizacja materiałów dokumentujących

działanie opozycji antykomunistycznej po 1945 roku;
2. Dokumentowanie i upowszechnienie wiedzy o wpływie

idei „Solidarności ”na rozwój ruchów demokratycznych
w świecie;

3. Inicjowanie i organizowanie sympozjów,konferencji i wy-
kładów na temat idei „Solidarności ”;

4. Prowadzenie działalności wydawniczej, poświęconej wal-
ce Polaków z komunistycznym totalitaryzmem;

5. Powołanie i wybudowanie Europejskiego Centrum Soli-
darności.

POMÓŻ W BUDOWIE
Rachunek budowy Europejskiego Centrum Solidarności:

Bank Pekao S.A., V oddział w Gdańsku
ul. Wały Piastowskie 1

42 1240 2920 1111 0010 0951 3889
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Niniejsza ksià˝ka jest zapisem przebiegu mi´dzynarodowej
konferencji „Od SolidarnoÊci do WolnoÊci”, która odby∏a
si´ w Warszawie 29 i 30 sierpnia oraz w Gdaƒsku
31 sierpnia 2005 r. z okazji 25-lecia powstania NSZZ
„SolidarnoÊç” z udzia∏em wielu wybitnych postaci
ze Êwiata mi´dzynarodowego i polskiego, w tym licznych
– by∏ych i urz´dujàcych – prezydentów i premierów.
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