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DLA POKOJOWEJ TRANSFORMACJI.
~ JOACHIMTRENKNER:Jakie znaczenie mial polski
Okr'!gly St61 dIa tego, co w 1989 r. dzialo si~
w Niemczech Wschodnich?
MANFRED WlLKE: Kryzys ekonomiczny i polityczny sldonil gen. Jaruzelskiego do szukania drogi wyjscia
razem ze zdlawiona przez niego w 1981 r. Solidarnosci,!. Efektem byl Okr'lgly St61. Doprowadzenie do niego bylo drugim z gl6wnych krok6w - po porozumieniach gdafiskich z 31 sierpnia 1981 r. - kt6rymi Solidamosc wywalczyla wolny kraj. Po negocjacjach ustalono ponown,! jej legalizacje, faktyczna rezygnacje
PZPR z monopolu wladzy, reforme ordynacji i zgode PZPR na czesciowo wolne wybory do Sejmu oraz
wolne do Senatu. Cenq, jakq Solidarnosc musiala zaplacic za ten kompromis, byla gwarancja, ze poczatkowo komunisei beda dominowac w Sejmie. Tymczasem wybory z 4 czerwca staly sie triumfem opozycji.
Wkr6tce, 7lipca, na szczycie Ukladu Warszawskiego
w Bukareszcie Sowieci wycofali sie z "doktrrny Breiniewa" [0 ograniczonej suwerennosci panstw "bloku wschodniego" - red.]. ZSRRzaakceptowal
tym samym "wolny wyb6r drogi', jaka poszczeg6lne kraje
chca ise. Na tE;droge pierwsze wkroczyly Polska i WE;gry. Tym samym O~
Stol stal sie skutecznym narzedziem, by doprowadzic do pokojowej zmiany systemu. Bylo to polskie przeslanie do "bratnich" kraj6w, ze zrniana taka jest moiliwa bez uzycia przemocy.
~ Czy wydarzenia w Polsce w 1989 r. mialy wpIyw
na opozycj~ w NRD?
7 maja 1989 r. NRD-owscy komunisei sfalszowali wybory komunalne, co zreszta czynili od poczatku istnienia tego kraju. Falszerstwo wykazaly grupy opozycyjne, kt6re monitorowaly glosowanie, a ich protesty staly sie punktem wyjscia dla konsolidowania sie röznych
opozycyjnych inicjatyw. Jedna z nich, Demokratie Jetzt
(Dernokraqa Teraz), zazadala w paidzierniku - gdy
w miastach NRD ruszyly jui wielotysieczne dernonstracje - referendum, w ktörym spoleczenstwo mialoby zostac zapytane 0 kierownicza role partii komunistycznej SED i reforme konstytucji. Aby opracowac
nowa koastytucje, ugrupowanie to zaproponowalo powolanie w Berlinie Wschodnim Okraglego Stolu, Wzorowano siE;na polskim przyldadzie: chciano stworzyc
forum, gdzie moglyby toczyc sie negocjacje 0 zmianie
systemu w NRD. Potem wschodnionierniecki O~
St61 potoczyl sie jednak inaczej niz w Polsce.
~ Malo kto wie. ze w NRD takich "stol6w" bylo
wiele.
Jesieni,!1989 r. gl6wnym motorem rewolucji
w NRD staly sie nieprzeliczone "demonstracje poniedzialkowe" [na ulice wychodzono w kolejne poniedzialki - red. ] w miastach i miasteczkach. Opierajac
sie na tych masowych demonstracjach, w calej NRD
zaczely sie tworzyc Okragle Stoly, w rniastach i powiatach, kt6re na plaszczyinie lokalnej podwaialy monopol wladzy SED. Dokonywalo sie wiec r6wnolegle
wiele lokalnych rewolucji, rozbijajac centralistyczny
aparat paristwa, ktöre w efekcie stalo sie niezdolne do
dzialania. Znaczenie symboliczne rnialo tu zajmowanie przez demonstrant6w regionalnych delegatur tajnej policji Stasi; kontrole nad nimi, w tym nad archiwarni, przejmowaly lokalne obywatelskie kornitety,
inicjatywy itd.
Odpowiednikiem zas warszawskiego Okraglego
Stolu stal sie tzw. Centralny O~
St61 w Berlinie
Wschodnirn, kt6ry zebral sie 7 grudnia i byl moderowanyprzez przedstawicieli Kosciola ewangelickiego
i katolickiego. Rzad SED zaakceptowal tym samym
kontrole swych dzialail przez opozycjE;. Dwie z de-

cyzji podjetych przez Centralny O~
St61 rnialy
szczeg6lne znaczenie: rozwiazanie Stasi i ustalenie daty calkowicie wolnych wybor6w na 18 marca 1990 r.
[w tych wyborach Niemcy Wschodni poparli partie
opowiadajqce sie za zjednoczeniem z RFN - red.].
Wybieraj,!c taka droge, partia w NRD uratowala
- podobnie jak w Polsee - SW'l egzystenqe i dostala
szanse na zreforrnowanie sie, Taka byla cena za Okragly St61. Tym samym zaczela sie transforrnacja komunistycznej dyktatury. Wtedy tez zaczal sie wielki sp6r
polityczno-historyczny
0 ocene tej:ie dyktatury, typowy dla wszystkich kraj6w postkomunistycznych.
~ Czy 20 lat temu historia potoczylaby si~ inaczej,
gdyby nie Okr'!gly St61 w Polsce?
Polska stworzyla "projekt pilotaiowy" dla pokojowej
transforrnacji komunistycznych dyktatur w krajach sowieckiego imperium, co tei stalo sie jesieni,!1989 r. •
Prof. MANFRED WILKE (ur. 1941)jest historykiem. Przed
1989 r. pracowa! w RFN, utrzyrnujac kontakty z opozycjq
w NRD. Od 1992 r. do przejscia na erneryture
w 2006 r. by! jednym z dwöch szeföw .Zespolu Badawczego
NRD" przy Wolnym Uniwersytecie w Berlinie (jednej
z najwazniejszych instytucji koordynojacych badania nad
NRD). By! tez ekspertem komisji Bundestagu, ktöre w latach
1992-98 zajmowaly sie ocen'! NRD, a takze cz!onkiem rady
Fundacji Badan nad Dyktatura w NRD i rady Urzedu Gaucka
(udostepruajacego akta Stasi). By! ekspertem podczas
krecenia iilmu "Zycie na podsluchu".

