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Навколо Круглого столу

Wokół Okrągłego Stołu

Незважаючи на переслідування, «Солідарність» 
була розділена всередині. У другій половині 80-х 
років – коли падіння комунізму ставало дедалі 
реальнішим – суперечку викликало ставлення до 
керівництва «Народної Польщі».

Перша фракція, на чолі з Лехом Валенсою, 
закликала до досягнення «історичного компромісу» 
з частиною партії, яка схилялася до трансформації. 
Друга фракція, котра вважала, що комунізм 
перетворюється на руїну, домагалася подальших 
поступок аж до повної перемоги і допомогти, як і 
раніше, мали страйкові акції.

Ці погляди поділяла Анна Валентинович та 
подружжя живих і нині Йоанни та Анджея Ґвязд, 
що належали до опозиційного руху з 1968 року. 
Це середовище, яке іноді називають «Cузір’ям», 
було набагато принциповіше чи, можна так 
сказати, «якобінське». На кінець 80-х років його 
успішно маргіналізували.

Далекоглядні комуністи, бачачи розклад 
диктатури, наважились на політичні переговори 
з конструктивною опозицією, тобто з людьми, 
зосередженими навколо Леха Валенси. В цих 
умовах, у 1989 році, дійшло до підписання угод 
Круглого столу.

Польська Народна Республіка мала знову стати 
Республікою Польщею. Було змінено назву, але 
чи дійсність країни суттєво змінилася? Це одне з 
найважливіших питань у польській політиці.

Mimo prześladowań „Solidarność” pozosta-
wała wewnętrznie podzielona. W drugiej poło-
wie lat 80. – kiedy upadek komunizmu stawał się 
coraz bardziej realny – jedną z osi sporu stanowił 
problem stosunku do władz „Polski Ludowej”.

Pierwsza frakcja, na czele z Lechem Wałę-
są, wzywała do zawarcia „historycznego kom-
promisu” z częścią partii skłonną do transfor-
macji. Druga frakcja, wychodząc z założenia, 
że komunizm wali się w gruzy, domagała się 
wymuszania kolejnych ustępstw aż do pełne-
go zwycięstwa, czemu służyć miały, jak daw-
niej, akcje strajkowe.

Poglądy te podzielali Anna Walentynowicz 
oraz małżeństwo żyjących do dzisiaj Joanny 
i Andrzeja Gwiazdów, zaangażowanych w dzia-
łalność opozycyjną od roku 1968. Środowisko 
to zwane niekiedy Gwiazdozbiorem – o wiele 
bardziej pryncypialne lub, jak kto woli, „jako-
bińskie” – zostało pod koniec lat 80. skutecznie 
zmarginalizowane.

Dalekowzroczni komuniści, widząc rozkład 
dyktatury, zdecydowali się na rozmowy poli-
tyczne z konstruktywną opozycją, czyli z ludź-
mi skupionymi wokół Lecha Wałęsy. W tych 
warunkach, w 1989 roku, doszło do podpisa-
nia porozumień przy Okrągłym Stole.

Polska Rzeczpospolita Ludowa miała z po-
wrotem stać się Rzecząpospolitą Polską. Zmie-
niono nazwę, ale czy krajowa rzeczywistość 
uległa wystarczającej zmianie? To jedno z naj-
ważniejszych pytań w polskiej polityce…

Przy okrągłym stole mebel jest bez kantów, ale procedura obrad pozwala na kanty niezliczone.
Andrzej Gwiazda, 1988

За Круглим столом меблі були без кутів, але процедура нарад створювала незліченну кількість 
кутів.

Анджей Ґвязда, 1988
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Анна Валентинович та Лех Валенса – дві сторони історичної суперечки про 
«Солідарність». Тоді ще разом на чолі делегації «Солідарності», Краків, 

жовтень 1980 року. / Anna Walentynowicz i Lech Wałęsa – dwie strony 
historycznego sporu o „Solidarność”. Wtedy jeszcze razem na czele delegacji 

„Solidarności”, Kraków październik 1980
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