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Twarzyczki jasne! na widnokręgach  

armie jak cęgi gną się i kruszą,  

O moi chłopcy, jakże nam światy  

odkupić  jedną rozdartą duszą?  

 

Kochać , a to się wydaje mało,  

ginąć  - to słabość  tylko wyzwolić , (...)  

(K. Baczyński, „Z lasu”) 

 

Obecna sytuacja 

Nie próbuję tutaj dokonać  pełnej analizy obecnej sytuacji. Chcę tylko zaznaczyć  

pewne istotne jej elementy.  

Dziesięć  ostatnich lat w Polsce obfitowało w wydarzenia polityczne, jaskrawo 

odcinając się od martwoty okresu, jaki nastąpił po zdławieniu Października2.  

Po 1970 r. ekipa Gierka3 wprowadziła nową politykę ekonomiczną i zaczęła 

przeprowadzać  reformę gospodarki. Miała ona nadzieję, że uda jej się osiągnąć  znaczny 

wzrost gospodarczy. Chciała zjednać  sobie społeczeństwo poprzez znaczne 

podniesienie jego stopy życiowej – nie dawać  mu większej swobody, ale dać  mu 

dobrobyt. 

W latach 1971–73 nastąpił wzrost prawie wszystkich zarobków i pojawiło się na 

rynku dużo nowych towarów. Pewna część  społeczeństwa zaczęła dysponować  

dużymi sumami pieniężnymi. Na wielką skalę zostały rozbudzone apetyty 

konsumpcyjne. W oficjalnej propagandzie wzrost stopy życiowej był przed stawiany 

jako naczelny cel polityki partii. Poziom dochodów wzrósł bardzo nierównomiernie, a 

więc zwiększyła się znacznie stratyfikacja majątkowa. Na boomie gierkowskim 

najwięcej skorzystały niektóre grupy inteligencji technicznej, niektóre grupy 

robotników, zamożniejsi i energiczniejsi chłopi, część  aparatu gospodarczego, oraz 

policja i wojsko. Tak jak po październiku 1956 r. wierzono w moż liwość  stworzenia 

„socjalizmu z ludzką twarzą”, tak w początkowym okresie rządów Gierka znaczna część  

społeczeństwa uwierzyła w moż liwość  osiągnięcia w tym systemie pewnego 

																																																													
1 Stanisław Krasnowolski (ur.1947) – biofizyk, współpracownik KOR, członek TKN. 
2 Październik 1956 – wydarzenia polityczne, które zapoczątkowały złagodzenie systemu w PRL i 
odejście od stalinowskiego terroru. Pod koniec lat 50. Komuniści częściowo wycofali się z reform. 
3 Edward Gierek (1913–2001) – działacz komunistyczny, I sekretarz KC PZPR w latach 1970–1980. 



	 	 	
dobrobytu. Zaistniała równie wtedy nieco większa swoboda w sferze kultury i nauki, 

oraz powstały znacznie większe moż liwości wyjazdu za granicę. 

W 1974 r. pojawiły się pierwsze oznaki kryzysu. Kryzys ten pogłębił się znacznie 

w 1975 r., a w 1976 r. przybrał katastrofalne rozmiary – niespotykane w historii PRL. 

Za kryzys ten nie są odpowiedzialne czynniki obiektywne – kryzys na Zachodzie, 

nieurodzaj (w 1976 r. w Polsce urodzaj był wprost wyjątkowy) — jak to usiłuje wmówić  

narodowi oficjalna propaganda. Kryzys ten spowodowała nieudolność  przywódców, 

nieudolność  i egoizm średniego aparatu, oraz mechanizmy gospodarcze i polityczne, 

działające w tym systemie. Inflacja wynosząca w latach 1971–73 kilka procent rocznie, 

wzrosła gwałtownie w latach 1974–76 do kilkunastu procent. Do obecnej chwili średni 

wzrost płac, osiągnięty w ciągu tych sześciu lat, w ogromnej mierze został zjedzony 

przez inflację. Przeznaczenie ponad trzydziestu procent dochodu narodowego na 

inwestycje przy priorytecie inwestycji wielkoprzemysłowych spowodowało liczne 

napięcia w gospodarce, przyczyniające się między innymi do braku towarów 

konsumpcyjnych na rynku. Zaniedbanie rolnictwa indywidualnego, niedostarczenie 

pasz indywidualnym rolnikom, nieprzeprowadzenie w odpowiednim czasie reformy 

struktury ceni eksportu — spowodowały brak mięsa. Najniżej zarabiający znaleź li się w 

bardzo trudnej sytuacji materialnej, najwyżej zarabiający nie mają czego kupić  za swe 

pieniądze. Przeprowadzone ogromne inwestycje przemysłowe przyniosły ludności, jak 

dotąd, minimalną korzyść . 

Sytuacja mieszkaniowa, stanowiąca obecnie najważniejszy problem społeczny, 

pogorszyła się w ciągu tej pięciolatki. Wzrosły znacznie terminy oczekiwania na 

mieszkanie, zniesiono w spółdzielniach mieszkaniowych zasadę przydzielania mieszkań 

wg kolejności zgłoszeń (wprowadzono zasadę priorytetów i większość  budownictwa 

spółdzielczego przeznaczono do dyspozycji zakładów pracy). Wzrosły znacznie ceny 

mieszkań i wysokość  czynszu w nowo oddawanych mieszkaniach.  

Została zahamowana reforma gospodarki. Zadecydował o tym nacisk ze strony 

Rosji (w 1973 r.), opór przeciwko reformie ze strony średniego aparatu gospodarczego 

i administracyjnego i samozadowolenie ekipy gierkowskiej („Skoro się tak wspaniale 

rozwijamy, to po co robić  reformę”). Następnie pod wpływem narastających trudności 

gospodarczych wycofano się prawie zupełnie z przeprowadzonych dotąd zmian. Znowu 

zaczęto posługiwać  się w sferze gospodarki wyłącznie przymusem. 

Ekipa Gierka zaciągnęła u państw zachodnich kredyty w wysokości ponad 10 

miliardów dolarów. Ów dług obciąża nas bardzo na najbliższą przyszłość . Pieniądze te 

zostały w znacznym stopniu zmarnowane. Nie rozwiązano bowiem przy ich pomocy 

żadnego z zasadniczych problemów gospodarki, nie przeprowadzono reformy 

ekonomicznej, nie osiągnięto trwałego wzrostu stopy życiowej i nie rozwinięto tych 

dziedzin gospodarki, które umoż liwiałyby spłatę zaciągniętych kredytów. Aby spłacić  

te kredyty, eksportuje się mięso, którego brak na rynku, oraz eksportuje się artykuły 

przemysłowe, których równie na rynku nie ma.   



	 	 	
Rozmiary kryzysu 1975–76 r. zaszokowały społeczeństwo. Załamała się wiara w 

moż liwość  osiągnięcia w tym systemie postępu ekonomicznego na miarę obietnic 

władz i oczekiwań narodu. Więcej — załamała się wiara w moż liwość  samoistnej 

ewolucji tego systemu w kierunku odpowiadającym pragnieniom ogromnej większości 

społeczeństwa. Po względnym liberalizmie pierwszych pięciu lat rządów Gierka, w 

szóstym roku nastąpiły ostre represje. Po czerwcowych rozruchach policja 

zastosowała bicie i tortury na skalę niespotykaną w Polsce od czasów stalinowskich. 

Nastąpiło ogromne zaostrzenie cenzury. Znacznie wzrosło zakłamanie propagandy. 

Załamała się równie wiara, że będą nami rządzili coraz lepsi przywódcy, że 

niedokształconych dogmatyków zastąpią nieco bardziej wykształceni pragmatycy, że z 

czasem usprawni się sam system rządzenia. Ekipa Gierka popełniła tak ogromne błędy, 

jak wprowadzenie kraju w obecny kryzys, zmiana Konstytucji, represje wobec 

intelektualistów, czerwcowa podwyżka cen i przetrzymywanie do chwili obecnej 

robotników w więzieniach. Jednym z groteskowych przykładów jej nieudolności było 

polecenie hodowania świń przy fabrykach (jako środek przeciw działania kryzysowi 

mięsnemu).  

Kryzys gospodarczy i zakłamanie propagandy dotyczące wydarzeń 

czerwcowych oraz spraw, z którymi stykamy się na co dzień, spowodowało znaczne 

pogłębienie się przepaści między władzą a społeczeństwem, narastanie ogromnej 

wrogości wobec ekipy Gierka i wobec samego systemu. Nastroje te występują równie 

wśród wielu szeregowych członków partii.  

 

* * * 

Wymieńmy podstawowe cechy praktyki politycznej obecnego systemu 

komunistycznego w Polsce.  

1) System jest krańcowo niedemokratyczny. Nie istnieje ani demokracja, której 

podmiotem byłby cały naród, ani demokracja wewnątrzpartyjna. Powszechne 

niezadowolenie, zarówno społeczeństwa jak i mas partyjnych, nie wpływa na 

politykę przywódców.  

2) Istnieje bardzo mały zakres wolności politycznej. Nie są respektowane 

podstawowe prawa człowieka. Wszelkie działania polityczne, niesygnowane 

przez najwyższe władze, spotykają się z represjami. Wszelka opozycja wobec po 

stępowania władz jest uważana za niedopuszczalną i godzącą w same podstawy 

systemu.  

3) System rządzenia jest bardzo silnie scentralizowany.  

4) Nie funkcjonują żadne formy autentycznego samorządu.  



	 	 	
5) Nie istnieje przepływ autentycznej informacji. Społeczeństwo nie jest 

informowane o prawdziwej sytuacji w kraju i na świecie. Rządzący nie są 

informowani o rzeczywistej sytuacji w kraju i o nastrojach społeczeństwa. 

Uniemoż liwia to racjonalne rządzenie. Oficjalna propaganda jest bezgranicznie 

zakłamana i całkowicie nieskuteczna.  

6) Istnieje totalitarna kontrola kultury, szkolnictwa, środków masowego 

przekazu. Władza usiłuje zapewnić  prymat oficjalnej ideologii – marksizmu-

leninizmu – i wyeliminować  wszelkie inne prądy ideowe. Ogromny nacisk 

cenzury systematycznie wyniszcza kulturę.  

7) Gospodarka jest nieefektywna. System zarządzania gospodarką jest 

nadmiernie scentralizowany. Jako regulatory wykorzystywane są sztywne i 

szczegółowe nakazy i zakazy, a nie mechanizmy ekonomiczne. System ten 

powoduje ogromne marnotrawstwo sił i środków, bardzo utrudnia postęp 

techniczny i uniemoż liwia osiągnięcie istotnego wzrostu stopy życiowej. 

Rolnictwo jest systematycznie niszczone, ponieważ  władze nie chcą się pogodzić  

z istnieniem indywidualnego rolnictwa i nie będąc w stanie przeprowadzić  

kolektywizacji uniemoż liwiają mu swobodny rozwój. 

8) W aparacie władzy działa bardzo ostra ujemna selekcja. Władza jest 

sprawowana przez ludzi o niskim poziomie intelektualnym i moralnym.  

9) Eksperci nie mają prawie żadnego wpływu na podejmowane decyzje. 

Decydują wyłącznie władze, a jeś li eksperci występują przeciwko tym decyzjom, 

są zastępowani posłuszniejszymi. Ma to szczególnie negatywne skutki wobec 

wspomnianej selekcji ujemnej w aparacie władzy.  

10) Istniejący system prawny jest skonstruowany tak, aby władza mogła go 

wykorzystywać  przeciw obywatelom. Zapewnia to przede wszystkim jego 

ogólność  i niejedno znaczność . Ponadto władza łamie istniejące prawa, jeś li 

tylko wymaga tego jej interes.  

11) Między społeczeństwem a aparatem władzy istnieje przepaść  obcości, 

niewiedzy, nienawiści, strachu. 

Istnienie tego systemu jest sprzeczne z interesem społeczeństwa. Uniemoż liwia 
zaspokojenie jego potrzeb materialnych i duchowych. System ten powoduje ogromne szkody 
moralne i intelektualne, dążąc do przekształcenia narodu w bierną, ogłupioną masę. Jego 
istnienie leży jedynie w interesie aparatu władzy. Wszelkie reformy musiałyby ograniczyć  

zakres władzy tego aparatu. Rozpoczęcie ewolucji systemu grozi mu tym, że żądania i 

nacisk społeczeństwa będą szły coraz dalej. 



	 	 	
Na samo ograniczenie swej władzy aparat mógłby się zgodzić  pod naciskiem 

mas. Ale w skład aparatu wchodzi wielu ludzi nie zdolnych do sprawowania władzy z 

powodu swej nieudolności, braku wykształcenia, prymitywizmu. Każda reforma 

systemu musiałaby tych ludzi wynieść  za burtę. Będą więc oni bronili istniejącego stanu 

za wszelką cenę. Wszelka kontrola społeczna groziłaby równie interesom materialnym 

aparatu władzy. Obecny system umoż liwia korupcję i złodziejstwo, praktykowane na 

ogromną skalę. Aparat dysponuje szeregiem przywilejów materialnych, ukrywanych 

częściowo przed społeczeństwem, których nie dałoby się w pełni utrzymać  gdyby 

istniała jakakolwiek kontrola społeczna, wobec tego, że głębsze nierówności 

materialne są bardzo ź le widziane przez polskie społeczeństwo. Aparat władzy jest tak 

zdemoralizowany, że tylko nieliczne jednostki w nim byłyby zdolne do poświęcenia 

swego interesu dla dobra narodu.  

Istniejącego systemu będzie równie bronić  za wszelką cenę policja polityczna, 

której to jest zadaniem i której zakres władzy i znaczenia musiałby zostać  ograniczony 

jeszcze bardziej, niż  zakres władzy aparatu.  

Społeczeństwo nie może więc liczyć  na zbytnią ustępliwość  władzy. Wszelkie 

ustępstwa musi wydzierać  poprzez ciągły nacisk, i tylko ten nacisk może zapobiec 

cofnięciu ustępstw – tak jak były cofnięte po 1956 i 1971 roku. 

     * * * 

Ogromna większość  społeczeństwa polskiego nie akceptuje istniejącego systemu. Nie 
jest ona jednak obecnie zdolna do skutecznego przeciwstawienia się władzy. W wysokim 
stopniu cechuje ją bierność , apatia, konformizm, tchórzostwo i głęboka frustracja. 

Społeczeństwo to nie jest zdolne do długotrwałego i racjonalnego działania 

politycznego. Nie widzi żadnej moż liwości działania i nie widzi żadnej drogi wyjścia z 

obecnej sytuacji. Nie wierzy, aby coś  mogło się zmienić  na lepsze i aby moż liwość  

zmiany zależała od niego. Dominuje postawa odwrócenia się od działalności społecznej 

i politycznej, zwrócenia się wyłącznie ku celom osobistym, ku indywidualnemu 

szczęściu. Zachodzi to nie tylko w praktyce, ale i na płaszczyźnie wartości i ideałów. 

Żyjące dziś  w Polsce pokolenia przestały wierzyć  w sens działalności politycznej i 

społecznej, przestały uznawać , że obowiązkiem moralnym człowieka jest walka o 

dobro całego społeczeństwa. Powszechnie występuje brak zainteresowania polityką i 

wręcz niechęć  do niej. 

Trzydzieści lat totalitaryzmu wpłynęło katastrofalnie na postawy moralne, 

ucząc konformizmu i tchórzostwa. Nie przekreś lają tej oceny zrywy 1970 roku i 1976 

roku, będące wybuchami agresji, wściekłości i nienawiści, typowymi dla stanu 

frustracji. Walka z tym systemem wymaga nie sporadycznych zrywów, lecz 

długotrwałego działania, nie tyle rewolucyjnych wystąpień mas, co indywidualnej 

odwagi cywilnej na co dzień.  



	 	 	
Jednym ze wskaźników społecznej frustracji jest gwałtowny wzrost 

alkoholizmu, zaznaczający się szczególnie ostro w ostatnich latach. Groźnym 

przejawem frustracji jest równie zjawisko obniżania wydajności i jakości pracy, które 

zarysowało się już  w 1975 roku, a po czerwcu 1976 roku przybrało katastrofalne 

rozmiary.  

Bardzo rozpowszechnione są w społeczeństwie postawy autorytarno-

represywne i ksenofobiczne – bardziej chyba ni postawy liberalno-demokratyczne. 

Wynika to z niskiego poziomu kulturalnego większości środowisk, braku tradycji 

demokratyczno-liberalnych i z długoletniego działania systemu totalitarnego. 

Przejawia się to obecnie w postawach wobec przestępców, hippiesów, narkomanów, w 

przeciętnym modelu antyrosyjskości. Rozruchy 1970 roku i 1976 roku nie świadczą o 

przywiązaniu do wartości liberalno-demokratycznych, świadczą jedynie o 

nieakceptowaniu systemu. Dla świadomości współczesnego polskiego społeczeństwa 

charakterystyczne jest połączenie postaw represywno-autorytarnych i 

ksenofobicznych z anarchistycznym dążeniem do swobody i wrogim stosunkiem do 

władzy.  

    * * * 

Opozycjoniści polscy reprezentują trzy zasadnicze kierunki ideowe: 

socjaldemokratyczny, konserwatywno-liberalny i chrześcijański, tworzące nurt 

liberalno-demokratyczny. Różnice między tymi kierunkami leżą głównie nie w 

programach działania – których nie ma, nie w stawianych celach politycznych – bo te 

zależą raczej od indywidualnego stopnia optymizmu, ale w tradycjach, do których się te 

kierunki odwołują. Opozycjoniści – zarówno rekrutujący się spośród intelektualistów, 

jak i spośród młodzieży – myś lą i działają w kategoriach moralnych, nie potrafiąc ich 

przełożyć  na kategorie polityczne. Myś lenie kategoriami politycznymi zawsze było 

obce polskiej tradycji intelektualnej, a trzydzieści lat totalitarnych rządów pogorszyło 

jeszcze sytuację.  

Działania opozycji od upadku Października do 1976 roku należy uznać  za dalece 

niewystarczające. Opozycyjna inteligencja czekała biernie na cud, zadowalając się tym, 

na co zezwalały władze. Przełomem stała się dopiero akcja protestów przeciwko 

zmianie Konstytucji. Objęła ona znaczną ilość  osób. Ruch obrony robotników skupia 

już  kilkaset osób, prowadzących stałą działalność , obejmującą kontakty z robotnikami, 

zbieranie pieniędzy, powielanie i kolportaż  materiałów KOR-u. Rok 1968 i 1976 

stworzyły w Polsce aktywnych opozycjonistów - ludzi, którzy wielokrotnie angażują się 

w działalność  opozycyjną, ludzi, dla których walka z istniejącym systemem stała się 

naczelnym celem, i którzy gotowi są do poświęceń. 

* * * 



	 	 	
 Przeważająca większość  członków partii należy do niej z czystego oportunizmu, 

jednak część  partyjnych reprezentuje pewne idee. Najczęstszą partyjną postawę 

ideową okreś liłbym jako „konserwatywną”. Konserwatywni komuniści akceptują 

wszystkie podstawowe założenia rosyjskiego modelu komunizmu. Ich światopoglądem 

jest państwowa wersja marksizmu-leninizmu. Popierają oni w zasadzie istniejący stan 

rzeczy – najwyżej dopuszczając istnienie pewnych niedoskonałości, niedociągnięć , czy 

błędów władzy. Są wrodzy wszelkim głębszym zmianom istniejącego systemu – nawet 

model „komunizmu z ludzką twarzą”, jaki przedstawiam w dalszej części artykułu, jest 

dla nich nie do zaakceptowania. Do opozycji odnoszą się wrogo, jako do groźnego 

przeciwnika, i nie zgadzają się zaakceptować  samego jej istnienia, chcąc pozostać  

jedyną polityczną siłą w państwie. Jeś li nawet czasem zgadzają się z wysuwanymi przez 

opozycję zarzutami, to stosują zasadę: right or wrong – my party. Wierzą, że bronią 

socjalizmu przed jego wrogami, a nie – interesów totalitarnej władzy i rosyjskiego 

imperializmu przed narodem. 

 Nieco inny kierunek ideowy reprezentują „narodowi komuniści”. Stanowi on 

swoiste połączenie ideologii endeckiej z rosyjskim komunizmem. Charakteryzuje go 

ostra ksenofobia, skierowana przeciwko Żydom i Rosjanom, oraz postawa autorytarna i 

represywna. Narodowi komuniści pragnęliby rządów silnej ręki i nieco większej 

niezależności od Rosji. Nie mogą oni liczyć  na szersze poparcie wśród społeczeństwa, 

ponieważ  jest ono zbyt silnie antykomunistyczne, ale mają szerokie oparcie w 

szeregach partyjnych, w wojsku i w policji. 

 Oba te kierunki ideowe odrzucają wartości liberalno-demokratyczne. 

 Opozycja nie może liczyć  na dialog z komunistami „konserwatywnymi” czy 

„narodowymi”. Musi ich traktować  jako swych nieprzejednanych przeciwników, z 

którymi można iść  na kompromisy, ale nie można dojść  do prawdziwego porozumienia. 

 Są jednak w partii ludzie, reprezentujący w rzeczywistości kierunek 

socjaldemokratyczny, akceptujący komunizm zachodnioeuropejski, ale nie rosyjski. Są 

oni zwolennikami zasadniczych zmian systemu, i opozycja nie może się od nich odcinać . 

Trzeba pamiętać , że „wiosnę praską” rozpoczął odłam partyjny, że w 1956 r. w Polsce i 

na Węgrzech dużą rolę w szeregach opozycji odegrali członkowie partii. 

 Szeregowi członkowie partii nie są zainteresowani w utrzymaniu istniejącego 

systemu. Znajdują się oni w takiej samej sytuacji, jak reszta społeczeństwa. Pewne 

przywileje, którymi się cieszą w obecnym systemie nie wyrównują im ponoszonych 

strat. Obecnie masy partyjne cechuje apatia i bierność  – tak samo jak resztę 

społeczeństwa. Ale nie są one przeciwne zmianom systemu i przywitałyby je z 

aplauzem. Nastroje niezadowolenia występujące wśród szeregowych członków partii 

są groźne dla władzy. W sprzyjających okolicznościach masy partyjne mogłyby stać  się 

ważnym czynnikiem nacisku na aparat władzy.  

Wśród starej inteligencji – warstwy, z której, wywodzi się większość  

opozycjonistów – występuje ostro negatywny stosunek do członków partii. 



	 	 	
Przynależność  do partii uważa się za rzecz w pewnym stopniu hańbiącą. Postawa taka 

jest niesłuszna. W obecnych warunkach partia komunistyczna różni się zasadniczo od 

partii stalinowskiej czy nazistowskiej. Sama przynależność  do tej organizacji nie musi 

za sobą pociągać  czynów dyskwalifikujących moralnie, nie zawsze nawet wiąże się z 

czynnym popieraniem obecnego systemu. Nie można więc potępiać  nikogo za to tylko, 

że należy do partii. W polskich warunkach jedynym politycznym zajęciem, z założenia 

dyskwalifikującym moralnie tego, kto się go podejmuje, jest współpraca ze służbą 

bezpieczeństwa.  

Szerokie masy partyjne nie różnią się zasadniczo od reszty społeczeństwa. 

Niewątpliwie w partii jest, średnio biorąc, więcej oportunistów i karierowiczów, ale 

ujemna selekcja jest tu jeszcze dosyć  słaba. Zaczyna ona działać  ostro dopiero w 

aparacie, gdzie szansę powodzenia mają w praktyce jedynie karierowicze i oportuniści. 

Szereg inteligentów należy do partii tylko dlatego, ponieważ  umoż liwia im to karierę 

zawodową, ponieważ  uznali, że tylko legitymacja partyjna umoż liwia działalność  

polityczną i społeczną, lub uwierzyli, że można by tą drogą realizować  ideały 

socjalizmu. Dla robotników przynależność  do partii jest najłatwiejszą z nielicznych 

moż liwych dróg awansu społecznego, jedyną moż liwością działalności politycznej i 

społecznej. W przypadku robotników selekcja ujemna w zasadzie nie działa – do partii 

zapisują się często jednostki aktywniejsze i inteligentniejsze. 

Stosunek do partyjnych jest całkowicie odmienny w środowisku robotniczym – 

postawy negatywne i przedział między partyjnymi i bezpartyjnymi są znacznie słabsze 

niż  w środowiskach inteligenckich. Charakterystyczne jest, że w 1970 r. szereg 

przywódców robotniczych było członkami partii, że robotnicy wybierali partyjnych na 

swych przedstawicieli. Liczni partyjni robotnicy uczestniczyli w demonstracjach 1970 r. 

i 1976 r. – jednym z przejawów protestu było publiczne palenie legitymacji partyjnych. 

    * * * 

W dziejach Polski powojennej wspaniałą rolę odegrał Kościół. Jest on jedyną 

zorganizowaną, niekontrolowaną przez państwo siłą polityczną, dysponującą 

propagandą o szerokim zasięgu i mającą szerokie oparcie społeczne. Jest on źródłem 

oporu przeciwko komunistycznemu totalitaryzmowi nie tylko w imię swych własnych 

interesów, ale i w imię dobra całego narodu, w imię chrześcijańskiego humanizmu.  

Jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach polskiej opozycji był sojusz 

między „rewizjonistami” – młodą opozycyjną socjalistyczną inteligencją, a młodą 

inteligencją katolicką, do którego doszło po 1968 r. 

     

Cele opozycji 



	 	 	
Nie jesteśmy w stanie uwolnić  się obecnie od dominacji rosyjskiej. Dzisiejsza Rosja nie 

pozwoli na zasadniczą zmianę istniejącego u nas stanu rzeczy. Wymaga tego bezwzględnie 

rosyjska racja stanu i interesy rosyjskiego aparatu władzy. Polska – największy satelita 

leżący na drodze do Europy zachodniej – nie może odzyskać  suwerenności, póki 

istnieje Rosyjskie Imperium. Przywódcy rosyjscy nie mogą równie dopuścić , aby Polska, 

pozostając rosyjskim dominium, przestała być  państwem komunistycznym. Zbyt 

ograniczałoby to ich władzę nad nami i stanowiłoby zgubny precedens dla pozostałych 

satelitów, a przede wszystkim dla ich własnego społeczeństwa. Nawet w przypadku, 

gdyby powstał ruch odnowy i buntu, ogarniający cały polski naród, Rosja jest w stanie 

zgnieść  go siłą i uczyni to bez wątpienia, tak jak to uczyniła w Czechosłowacji i na 

Węgrzech.  

Oczywiście, to że musimy się czasowo pogodzić  z rosyjską dominacją, nie 

oznacza, że mamy rezygnować  na zawsze z całkowitej suwerenności. Ale odzyskanie 

suwerenności i całkowita zmiana istniejącego w Polsce systemu mogą być  moż liwe 

tylko, jeś li wpierw zajdą fundamentalne zmiany w samej Rosji, lub jeś li zmieni się 

diametralnie sytuacja światowa. Bardzo mało jest prawdopodobne, aby zmiany takie 

miały miejsce w ciągu najbliższego ćwierćwiecza. Społeczeństwo polskie nie może 

czekać  biernie, aż  to nastąpi. Musi więc działać  w warunkach dominacji rosyjskiej, 

uwzględniając wynikające stąd ograniczenia. Walcząc przeciwko komunistycznemu 

totalitaryzmowi przyspieszamy też , być  może, zmiany w samej Rosji. 

* * *  

Najogólniej biorąc, zmiana systemu może być  rewolucyjna – gdy istniejące 

struktury są całkowicie niszczone, lub ewolucyjna – gdy są stopniowo przekształcane 

przy zachowaniu ciągłości istnienia systemu.  

W naszych warunkach zmiana rewolucyjna oznaczałaby prze kształcenie się 

rozruchów, takich jak w 1956 r., 1970 r. czy 1976 r., w ogólnonarodowe powstanie, i 

odsunięcie partii komunistycznej od władzy. Zmiana taka jest niemoż liwa ze względu 

na Rosję. Zrywy takie nie mogą więc spowodować  natychmiastowego zniszczenia 

systemu. Mogą jedynie zainicjować  gwałtowne przemiany, jak to miało miejsce w 1956 

r. i 1970 r. Jednak bez stałego nacisku ze strony społeczeństwa, proces zmian musi 

zostać  szybko zahamowany.  

Wolność , demokracja, suwerenność  nie są cechami niestopniowalnymi – 

cechami, które dany system posiada, albo nie posiada. Ani na Zachodzie nie istnieje 

idealna demokracja i wolność  polityczna, ani my nie jesteśmy całkowicie zniewoleni. 

Moż liwe jest stopniowe rozszerzanie w Polsce zakresu demokracji i wolności, oraz stopniowe 
rozszerzanie suwerenności – do granic, wyznaczonych przez rosyjską dominację. 

Musimy jednak zdać  sobie sprawę, że nie ma żadnego powodu, aby miała 

zachodzić  samoistna ewolucja systemu komunistycznego w kierunku, jakiego pragnie 

opozycja i większość  społeczeństwa. Wiara, że nastąpi to automatycznie w miarę 



	 	 	
tworzenia nowoczesnego społeczeństwa przemysłowego, wzrostu dobrobytu i 

wykształcenia, jest naiwna. Nie uwzględnia ona praw rozwoju działających w systemie 

totalitarnym, i nie znajduje żadnego potwierdzenia w faktach. Nie istnieją żadne prawa 

rozwoju społecznego gwarantujące humanistyczny postęp. Cywilizacja przyszłości 

może być  cywilizacją demokracji, wolności, dobrobytu, pełnego rozwoju duchowego – 

ale może też  być  cywilizacją totalitarną, w której technika umoż liwia pełne zniewolenie 

umysłów i eliminację wszelkiej opozycji, a dobrobyt zastępuje dobra intelektualne i 

moralne. 

To, czy system totalitarny ewoluuje w kierunku demokracji i wolności, czy też  
stabilizuje się i umacnia, zależy od postawy społeczeństwa. Tylko ciągły i silny nacisk ze 
strony społeczeństwa może spowodować  zmianę tego systemu. 

    * * * 

Dominacja rosyjska nie tylko uniemoż liwia drogę rewolucyjną, ale stawia te 

zasadnicze ograniczenia zakresowi ewolucji.  

Dzisiejsza Rosja nie pozwoli na następujące zmiany:  

1) Odsunięcie od władzy partii komunistycznej.  

2) Wprowadzenie oficjalnego pluralizmu politycznego – przejście do systemu 

wielopartyjnego, czy choćby zalegalizowanie partii opozycyjnych.  

3) Wprowadzenie oficjalnego pluralizmu ideologicznego – oficjalne 

zrezygnowanie z prymatu marksizmu, całkowite zniesienie kontroli środków 

masowego przekazu.  

4) Rekapitalizację – powstanie silnego sektora prywatnego w przemyś le.  

5) Całkowitą niezależność  Polski w polityce zagranicznej i niezależność  

militarną.  

6) Konsolidację silnych antyrosyjskich prądów w polskim społeczeństwie.  

Próba przekroczenia tych granic musi spowodować  rosyjską interwencję 

militarną. Dowodzą tego przykłady Węgier i Czechosłowacji. Jednak nawet przyjmując 

te ograniczenia, nie jesteśmy wcale skazani na obecną wersję komunizmu i mamy spore 

moż liwości zmiany na lepsze. 

Obecnie Rosja nie poprzestaje na utrzymywaniu nas w tych, niezbędnych z jej 

punktu widzenia, granicach. Interwencje rosyjskie w nasze sprawy wewnętrzne – w 

politykę gospodarczą, kulturalną, w rozgrywki frakcyjne – idą znacznie dalej. Wynika to 

z naturalnego dążenia każdego despoty do maksymalnego rozszerzania zakresu swej 

władzy i kontroli. W interesie Rosji leży, aby Polska była jak najsłabsza i aby władza nie 



	 	 	
posiadała społecznego poparcia. Ale w interesie Rosji leży również , aby w Polsce 

panował spokój – aby nie dochodziło do buntów robotniczych, aby nie istniała ciesząca 

się dużym rozgłosem opozycja, aby prasa Zachodu nie miała kolejnych okazji, aby 

przypominać  swym społeczeństwom, jak wyglądają komunistyczne rządy. Aby 

zapewnić  sobie ten spokój, Rosja jest z pewnością gotowa do znacznych ustępstw. Ale 

ustępstw takich nie może żądać  od Rosji bezpośrednio polskie społeczeństwo. Żądania 

takie może stawiać  jedynie komunistyczny rząd, zmuszony do tego przez naród.  

Polski rząd musi iść  na okreś lone kompromisy wobec Rosji, skoro nie jesteśmy 

państwem niepodległym. Ale istnieje znaczna różnica między kompromisami, a biernym 

i posłusznym wykonywaniem poleceń. Jest to różnica między realistyczną polityką, a 

zdradą narodu i kolaboracją. Gierek zaszedł po drodze kolaboracji znacznie dalej niż  

Gomułka4, który nigdy nie podporządkowywał się Rosji tak ulegle.  

Jednak w ostatecznym rozrachunku postawa władz polskich wobec Rosji zależy 

nie od osobowości przywódców, ale od postawy społeczeństwa. Możemy wywalczyć  

sobie znacznie większy zakres suwerenności poprzez nacisk na nasz rząd. Gdy okaże 

się, że nie jest moż liwe sterowanie Polską w dotychczasowy sposób, Rosja ustąpi w 

pewnym stopniu. Na zbrojną interwencję Rosja może się zdecydować  jedynie w 

ostateczności. Interwencje takie bowiem zbyt wiele ją kosztują na płaszczyźnie 

międzynarodowej. 

      * * *  

O obliczu systemu politycznego decyduje nie tylko jego typ (np. system 

wielopartyjny, jednopartyjny, monarchia), ale i istniejąca praktyka polityczna (zakres 

demokracji na wszelkich szczeblach, zakres wolności politycznej, samorządu, stopień 

scentralizowania, autentyczność  wyborów, niezależność  kultury i środków masowego 

przekazu, przepisy prawne, zakres stosowanych represji). Powszechnie utożsamia się 

system wielopartyjny z demokracją, a system jednopartyjny z totalitaryzmem – i 

przeważnie pokrywa to się z rzeczywistością. System wielopartyjny jest najprostszym i 

najdoskonalszym z dotąd znanych sposobów realizowania demokracji. System 

jednopartyjny jest najprostszym i najdoskonalszym sposobem realizowania 

totalitaryzmu. Ale samo istnienie systemu wielopartyjnego nie oznacza istnienia 

demokracji. Demokracje burżuazyjne XIX w. nie były systemami demokratycznymi. Nie 

są te nimi dzisiaj systemy wielopartyjne Trzeciego Świata. Decyduje o tym praktyka 

polityczna tych systemów. 

Nie mogąc zmienić  typu systemu, możemy dążyć  do zmiany praktyki 
politycznej. W obecnej sytuacji proponuję jako cel działania opozycji zmianę systemu, 

odpowiadającą przejściu od samodzierżawia do monarchii konstytucyjnej, od rządów 

																																																													
4 Władysław Gomułka (1905–1982) – działacz komunistyczny, I sekretarz KC PPR w latach 1943–1948 
oraz I sekretarz KC PZPR w latach 1956–1970. 



	 	 	
Mikołaja II do rządów Franciszka Józefa. Jeś li nawet nie jest moż liwa w systemie 

jednopartyjnym demokracja i wolność  polityczna w tym stopniu, co w systemie 

wielopartyjnym, to są [one – przyp. red.] moż liwe w znacznie większym stopniu, niż  ma 

to dziś  miejsce w Polsce. 

 * * * 

Opozycja powinna dążyć  do przekształcenia obecnego systemu w system, który 
można nazwać  „komunizmem z ludzką twarzą”, charakteryzujący się następującymi 
cechami:  

1) Istniałby pewien zakres demokracji, realizowany poprzez Sejm, rady 

narodowe i związki zawodowe, które stałyby się terenem pewnego kompromisu 

między władzą a społeczeństwem, zamiast być  terenem niepodzielnej władzy 

partii. Istniałby znacznie wyższy stopień demokracji w zakładach pracy, 

wszelkich organizacjach, szkołach, a także wewnątrz partii. Moż liwa byłaby więc 

pewna kontrola aparatu władzy przez społeczeństwo.  

2) Istniałby znacznie szerszy zakres wolności politycznej. Nie tylko znacznie 

szerszy zakres działań byłby oficjalnie dozwolony, ale równie o wiele szerszy 

zakres działań, nie będąc oficjalnie dozwolony, byłby tolerowany i przestałby się 

spotykać  z represjami. Istniałyby organizacje niekontrolowane bezpośrednio 

przez partię (np. organizacje młodzieżowe, kluby dyskusyjne). Istniałyby 

nieoficjalne ugrupowania polityczne, być  może, zorganizowane w nielegalne 

partie. Istniałby Komitet Obrony Praw Człowieka. Istniałaby więc stale 

opozycja, tolerowana przez władze i stanowiąca zasadniczą formę kontroli 

władzy przez społeczeństwo. Decyzje władzy byłyby podejmowane na zasadzie 

pewnego kompromisu z opozycją. 

3) Nastąpiłaby pewna decentralizacja systemu rządzenia.  

4) Funkcjonowałby autentyczny samorząd w zakładach pracy, szkołach, 

osiedlach.  

5) Istniałby pewien oficjalny przepływ autentycznej informacji. I społeczeństwo, 

i władze byłyby znacznie lepiej informowane dzięki temu, że środki masowego 

przekazu miałyby o wiele większą swobodę, i że istniałyby pewne formy 

demokracji.  

Zmniejszyłoby się zakłamanie oficjalnej propagandy. Byłaby ona bardziej 

zgodna z odczuciami społeczeństwa.  

 

6) Istniałaby znacznie większa swoboda kultury – państwo kontrolowałoby ją w 

o wiele mniejszym stopniu. W naukach humanistycznych, szkolnictwie i 



	 	 	
środkach masowego przekazu byłby dopuszczany pluralizm ideowy na o wiele 

szerszą skalę. Istniałaby nieoficjalna kultura, tolerowana przez państwo 

(samizdat, elitarne imprezy kulturalne, wydawnictwa polskie na Zachodzie). 

7) Zostałaby dokonana reforma gospodarki, mająca na celu decentralizację i 

uruchomienie samoregulujących mechanizmów ekonomicznych. Dopuszczono 

by do swobodnego rozwoju prywatnego sektora w rolnictwie, rzemioś le i 

usługach. 

8) W warunkach demokratyzacji i liberalizacji, zwiększenia się aktywności 

politycznej społeczeństwa i zmniejszenia się przepaści między aparatem władzy 

a społeczeństwem, znacznie zmniejszyłaby się ujemna selekcja w aparacie 

władzy.  

9) Znacznie większa byłaby rola niezależnych ekspertów. Decyzje z zakresu 

polityki ekonomicznej i społecznej stałyby się przedmiotem dyskusji publicznej.  

10) Zmieniony zostałby system prawny tak, aby prawa i obowiązki obywatela i 

władzy zostały dokładnie okreś lone. Władza w znacznie większym stopniu 

przestrzegałaby istniejących praw.  

11) Zmniejszyłaby się znacznie przepaść  między władzą a społeczeństwem i 

zaszłaby generalna zmiana w ich postawach wobec siebie. Stałoby się moż liwe 

akceptowanie władzy przez znaczną część  społeczeństwa.  

* * * 

Jeś li komuś  taka ewolucja systemu komunistycznego wyda się nierealna, to 

należy zdać  sobie sprawę, jak bardzo zmieniła się sytuacja w Rosji od czasów 

stalinowskich.  

Nie poruszam tutaj problemu ustroju w sensie marksistowskim. Problem ten 

bowiem, według mnie, w naszych warunkach nie istnieje. Przejście z powrotem do 

systemu kapitalistycznego, tzn. do odgrywania przez sektor prywatny dużej roli w 

przemyś le, jest niemoż liwe – po pierwsze ze względu na Rosję, a po drugie dlatego, że 

nie istnieją siły społeczne i mechanizmy ekonomiczne, które by to umoż liwiały. 

Przeważająca większość  społeczeństwa akceptuje podstawowe ideały socjalizmu. Hasło: 
„socjalizm – tak, komunistyczny totalitaryzm - nie” mogłoby liczyć  na poparcie 
społeczeństwa, gdyby samo słowo „socjalizm” nie było tak skompromitowane przez obecny 
system. Wśród samej opozycji, a zwłaszcza wśród młodego pokolenia, idee dawnej 

socjaldemokracji stanowczo przeważają nad ideami liberalizmu ekonomicznego. 

* * * 



	 	 	
Niektórzy opozycjoniści w Polsce uważają, że system demokracji 

parlamentarnej jest moż liwy do osiągnięcia w warunkach rosyjskiej dominacji. Ja 

uważam, że „komunizm z ludzką twarzą” jest jedynym realnym celem w istniejącej 

sytuacji. (Na Węgrzech i w Czechosłowacji zasadniczą przyczyną interwencji rosyjskiej 

było właśnie to, że dążenia społeczeństwa zaczęły wykraczać  poza model „komunizmu 

z ludzką twarzą”). Takie rozbieżności nie mogą jednak dzielić  opozycji. Działania, jakie 

należałoby podjąć , aby dojść  do demokracji parlamentarnej, są takie same jak te, które 

ja proponuję. 

„Komunizm z ludzką twarzą” może być  uznany za system optymalny jedynie w 

warunkach dominacji rosyjskiej. Gdyby dominacja ta się skończyła, lub zasadniczo 

osłabła, dążenia narodu polskiego powinny pójść  znacznie dalej, gdyż  nawet taki 

„komunizm z ludzką twarzą” byłby zbyt niedoskonałym systemem i zapewniałby o 

wiele za mały zakres wolności i demokracji. Jednak żelazną zasadą polityki jest 

„mierzyć  zamiary podług sił”. Stawiane przez opozycję cele polityczne powinny zależeć  

od sytuacji międzynarodowej, sytuacji wewnętrznej i od siły opozycji. 

Opozycja w Polsce powinna być  skupiona nie wokół konkretnych celów politycznych 

(jak „komunizm z ludzką twarzą” czy demokracja parlamentarna), ale wokół realizacji 
wartości – wolności, demokracji, suwerenności. 

     * * * 

Inicjowanie ewolucji systemu – to cel opozycji, który najszerzej analizuję w tym 

artykule. Trzy pozostałe cele to:  

— Kształtowanie świadomości i postaw społeczeństwa. 

— Tworzenie nieoficjalnej kultury, niezależnej myś li politycznej, społecznej i 
filozoficznej.  

— Tworzenie elit kulturalnych i politycznych. 

Nic nie gwarantuje, że będzie zachodzić  ewolucja systemu w pożądanym 

kierunku. Mogą nastąpić  rządy silnej ręki, może być  zbyt silny nacisk rosyjski, może 

udać  się władzy osiągnąć  pewną poprawę stopy życiowej poprzez reformy 

ekonomiczne i zadowolić  tym masy, mogą wreszcie okazać  się zbyt silne bierność  i 

zniewolenie społeczeństwa. Wtedy zadaniem opozycji będzie tworzenie potencjału 

społecznego i kulturalnego, który będzie można wykorzystać  w przyszłości. 

Zaryzykowałbym twierdzenie, że istotnym powodem, dla którego droga 

stopniowej demokratyzacji może być  nie tylko realniejsza, ale i korzystniejsza, jest to, 

że społeczeństwo polskie nie jest obecnie przygotowane do demokracji. Wynika to z 

braku tradycji demokratycznych, braku umiejętności myś lenia politycznego, braku 

dyscypliny społecznej, oraz z powszechności postaw autorytarno-represywnych. 



	 	 	
Być  może, więc, realizacja tych pozostałych celów (zwłaszcza kształtowanie 

świadomości i postaw społeczeństwa) okaże się na dłuższą metę zadaniem ważniejszym, niż  
sama walka o zmianę systemu. Ma ona służyć  temu, aby naród był przygotowany do 

wolności, aby istniał w pogotowiu potencjał, który będzie można wykorzystać , gdy 

osłabnie rosyjska dominacja. 

Drogi działania dla społeczeństwa 

Aby mogła zajść  zmiana istniejącego systemu, konieczna jest zasadnicza przemiana 
świadomości i postaw społeczeństwa. Przemiana świadomości musi polegać  na tym, że 

ogół społeczeństwa zrozumie, że tylko jego działalność  może spowodować  zmianę 

istniejącego stanu rzeczy, zrozumie istniejącą sytuację i głębsze mechanizmy tego 

systemu, oraz uświadomi sobie, w jaki sposób ten stan rzeczy można zmienić . 

Przemiana postaw musi polegać  na aktywizacji polityczno-społecznej znacznej części 

społeczeństwa, na rozpowszechnieniu się postaw nonkonformistycznych i wzroście 

odwagi cywilnej – na tym, że ludzie przestaną wyłącznie narzekać , a zaczną działać . 

 Podobna przemiana miała miejsce na przykład w Polsce w II połowie XVIII w., 

czy w Polsce i w Rosji w końcowym dwudziestoleciu XIX wieku. Przemianę taką inicjują 

nieliczne jednostki i grupy, a następnie rozszerza się ona stopniowo na znaczną część  

społeczeństwa. Ważnym czynnikiem, umoż liwiającym taką przemianę, jest głęboki 

kryzys społeczno-polityczny – taki, jak ma obecnie miejsce w Polsce. 

 Absurdem obecnej sytuacji jest to, że istnieją spore moż liwości działalności 

legalnej – realizowania samorządu i demokracji na dolnych szczeblach poprzez rady 

zakładowe, związki zawodowe, organizacje młodzieżowe i in. Moż liwości te są 

niewykorzystane z powodu bierności społeczeństwa i z powodu odcinania się 

wartościowych ludzi od działalności społecznej. Instytucje te są obecnie całkowicie 

zbiurokratyzowane i kontrolowane przez partię, znaczna większość  działaczy to 

karierowicze, oportuniści i biurokraci. (Ze schematu tego wyłamują się w pewnym 

stopniu rady zakładowe). Tymczasem poprzez te instytucje można by nie tylko 

realizować  samorząd, ale i wywierać  nacisk na aparat władzy. Dotyczy to zwłaszcza rad 

zakładowych i organizacji studenckich. Władzom jest znacznie trudniej przeciwdziałać  

wykorzystywaniu legalnych ram, niż  przeciwdziałać  działalności nielegalnej. Całkowite 

podporządkowanie sobie przez władzę legalnych instytucji samorządowych jest 

moż liwe tylko dzięki powszechnej bierności, konformizmowi i brakowi odwagi 

cywilnej. 

 W zakładach pracy powinny się tworzyć  nieformalne, luźne grupy, których 

zadaniem byłaby walka o interes pracowników. Powinny one prowadzić  propagandę 

wewnątrz zakładu, reprezentować  pracowników wobec dyrekcji i związków 

zawodowych i starać  się o zdobycie przedstawicielstwa w radach zakładowych. To 

samo jest moż liwe na wyższych uczelniach, a nawet w szkołach średnich. Tej 

umiejętności samorzutnego zrzeszania się – nawet nie w celu prowadzenia 



	 	 	
długotrwałej działalności, ale w celu walki o konkretne sprawy – dotkliwie brak 

naszemu społeczeństwu.  

Działalność  samorządowa jest niezbędna, choć  moż liwości, jakie stwarza są 

ograniczone, bowiem podstawowe zło leży w strukturze systemu, w rzeczach, których 

nie zreformuje się na terenie zakładu pracy.  

Oprócz uczestniczenia w legalnych formach działalności, każdy z nas może 

wypełniać  słynny postulat Sołżenicyna – odmowę kłamstwa. Nikt, posiadający 

elementarną świadomość  polityczną, nie powinien uczestniczyć  w wyborach, które są 

farsą, w pochodach pierwszomajowych, w spędzanych wiecach, w akademiach ku czci... 

Wymaga tego podstawowe poczucie godności, a osobiste ryzyko, jakim to grozi, jest 

minimalne.  

Powszechnymi formami oporu może też  być  podpisywanie masowych 

protestów, uczestnictwo w takich akcjach, jak zbiórka pieniędzy dla represjonowanych 

robotników, czy powielanie i rozpowszechnianie samizdatu. 

     * * * 

Z reguły opozycja przeciwko dyktaturze wywodzi się w pierwszym etapie 

spośród inteligencji. Potwierdzają to nie tylko współczesne polskie, rosyjskie, 

czechosłowackie i węgierskie doświadczenia, ale również  cała historia ruchu 

socjalistycznego i ruchu oporu podczas ostatniej wojny.  

Inteligencja polska jest bardzo zróżnicowana – także i pod względem poziomu 

kulturalnego i moralnego. W ruchu oporu przeciwko komunistycznemu 

totalitaryzmowi mogą odegrać  ogromną rolę najbardziej kulturalne i twórcze warstwy 

inteligencji. W te warstwy najbardziej godzi totalitaryzm, niszcząc kulturę i nauki 

humanistyczne. Te warstwy posiadają obecnie najwyższą świadomość  polityczną. 

Podstawowym zadaniem inteligencji twórczej powinno być  tworzenie nieoficjalnej, 
podziemnej kultury. 

Dotychczas środowiska twórcze działały w ramach zakreś lonych przez cenzurę. 

Minimalna ilość  książek autorów krajowych ukazywała się w wydawnictwach 

emigracyjnych. Praktycznie nie istniał samizdat literacki i naukowy. Jest to szokujące, 

biorąc pod uwagę, jak wielu pisarzy uczestniczyło w akcjach protestacyjnych. Głównym 

tego powodem była względna liberalność  cenzury w Polsce w porównaniu z 

pozostałymi państwami komunistycznymi.  

Tymczasem autentyczna twórczość  w warunkach istnienia cenzury jest nie do 

pomyś lenia. Literatura może stawić  czoło istotnym zagadnieniom współczesności 

tylko wtedy, jeś li z założenia będzie przeznaczona dla samizdatu i wydawnictw 

emigracyjnych. Tylko to może uchronić  kulturę polską od wyjałowienia, od całkowitego 

oderwania od najważniejszych problemów społecznych i moralnych narodu. 

Podziemna kultura może objąć  także nauki humanistyczne – polityczne, 

społeczne, ekonomiczne, historyczne. Jest to ważne nie tylko dla rozwoju polskiej 



	 	 	
kultury. Nie możemy walczyć  o zmianę rzeczywistości, której dobrze nie znamy. Myś l 

polityczna obecnie w Polsce nie istnieje. W sferze socjologii istnieje cały szereg 

zagadnień, których nie wolno badać , lub nie wolno z wyników badań wyciągać  

wniosków. Zagadnienia te powinny stać  się tematem nieoficjalnych prac. W 

przyszłości, jeś li ruch opozycyjny się rozszerzy, może istnieć  moż liwość  prze 

prowadzania nielegalnych ankiet. (Nawet obecnie istnieje moż liwość  rozszerzania 

oficjalnych ankiet i wywiadów o dodatkowe pytania). W sferze ekonomii jest to 

trudniejsze, gdyż  potrzebne są informacje, które nie są zbierane, lub do których nie ma 

dostępu. Tym niemniej jest moż liwe dokonanie pewnych analiz, i jest moż liwe 

opracowanie projektów reform. Bardzo potrzebne są nieoficjalne prace na temat 

historii Polski po 1918 r., a nawet okresu zaborów. Chodzi tu nie tylko o prace 

źródłowe, ale przede wszystkim o prace historiozoficzne i publicystyczne. Ważne 

byłoby także powstawanie opracowań z zakresu historii Rosji – zarówno 

komunistycznej jak i carskiej – zwłaszcza dotyczących historii opozycji wobec caratu. 

Ułatwiłoby to nam korzystanie z doświadczeń analogicznych ruchów oporu. 

Specjaliści z tych dziedzin, nawet niezwiązani czynnie z opozycją, mogą tworzyć  

anonimowe prace i przekazywać  je dla samizdatu. Samizdat mógłby zapewniać  

wydawanie takich prac czy książek co najmniej w kilkudziesięciu egzemplarzach, i 

umoż liwiałby zapoznanie się z nimi specjalistom i opozycjonistom. Istniałaby 

moż liwość  stworzenia w niektórych polskich bibliotekach na Zachodzie działu tych 

wydawnictw samizdatowych, które nie byłyby wydane w szerszych nakładach.  

Taka kultura podziemna miałaby oczywiście charakter elitarny, ale istnienie elit 

jest niezbędne dla społeczeństwa. Istnienie wartościowej kultury podziemnej mogłoby 

mieć  ogromne znaczenie dla opozycji na płaszczyźnie między narodowej. (Wystarczy 

uświadomić  sobie, ile dla ruchu rosyjskich dysydentów znaczy Sołżenicyn.)  

Bardzo ważnym zadaniem inteligencji jest kształtowanie świadomości 

społecznej w duchu postaw liberalno-demokratycznych i zwalczanie tendencji 

represywno-autorytarnych. Zadanie to można w znacznym stopniu realizować  w 

ramach jawnej kultury.  

 

 

* * * 

 Inteligencja nie jest w stanie wywrzeć  skutecznego nacisku na władze. Są to w stanie 
uczynić  jedynie robotnicy poprzez strajki i manifestacje. 

 Wydarzenia 1970 r. i 1976 r. uświadomiły robotnikom ich siłę. Jednak brak 

wszelkiej organizacji i brak świadomości politycznej uniemoż liwiają im skuteczną 

walkę o swe prawa, uniemoż liwiają nawet przeciwstawienie się represjom. Poziom 



	 	 	
kulturalny robotników jest niski. Ich dotychczasowe wystąpienia były reakcją na próby 

obniżenia stopy życiowej, oraz na kłamstwa propagandy, które robotnicy odczuwają 

bardzo ostro w momentach dużego napięcia.  

Losy walki o zmianę tego systemu prawdopodobnie zależą od tego, czy powstanie 
opozycja robotnicza. Aby wystąpienia robotnicze były skuteczne, aby nie ograniczały się 

do krótkotrwałych wybuchów, muszą powstać  elity robotnicze – gotowe do walki o 

swe prawa i o ogólnospołeczne cele polityczne, posiadające szersze zainteresowania, 

wyższy poziom kulturalny i wyższą świadomość  polityczną. Elity takie mają szansę 

powstać  przede wszystkim w tradycyjnych środowiskach robotniczych. Musiałyby one 

przede wszystkim wywalczyć  autentyczny samorząd robotniczy. 

Powstawaniu elit robotniczych i wzrostowi świadomości całego narodu może 

sprzyjać  ogólny wzrost poziomu kulturalnego społeczeństwa. Poziom kultury 

społeczeństwa wzrósł znacznie od czasów powojennych i prawdopodobnie będzie 

nadal istotnie wzrastać  – głównie pod wpływem wymagań postępu technologicznego i 

potrzeb nowoczesnego społeczeństwa.  

Podstawowym niebezpieczeństwem dla ruchu robotniczego jest poprzestanie 

na walce o własne problemy bytowe, o podwyżkę zarobków. Robotnicy 

wielkoprzemysłowi mogą łatwo wywalczyć  sobie uprzywilejowaną pozycję materialną, 

ponieważ  władze są skłonne dać  im wyższe zarobki kosztem reszty społeczeństwa, aby 

zapewnić  sobie ich poparcie. Ale zasadniczy wzrost stopy życiowej jest moż liwy tylko 

poprzez zmianę obecnego systemu – i to muszą uświadomić  sobie elity robotnicze. Od 

elit robotniczych zależy też , czy dążenia robotników wykroczą poza sprawy materialne 

i samorządowe, czy robotnicy podejmą walkę o wolność , demokrację i suwerenność . 

Podstawowym środkiem walki klasy robotniczej są strajki i manifestacje, lub 

groźba ich użycia. Robotnicy nie powinni dopuszczać  się aktów gwałtu, do jakich doszło w 
1970 r. i 1976 r. Akty gwałtu nie mają sensu, skoro nie jest moż liwe zniszczenie tego systemu 
drogą rewolucyjną. Akty gwałtu zastraszają władze i mają duże znaczenie 

propagandowe, ale rodzą obustronną nienawiść  i nowy gwałt, i mogą doprowadzić  do 

nieobliczalnego konfliktu, do krwawej rzezi i do interwencji rosyjskiej. Muszą one 

powodować  represje, gdyż  jeś li rozpoczyna się walkę przy pomocy gwałtu, to represje 

są ceną, jaką płaci się za przegraną. Gdy opozycja, lub zrewoltowany tłum dopuszczają 

się aktów gwałtu, to ukaranie winnych przez władze jest usprawiedliwione. (W 

wydarzeniach czerwcowych haniebny był nie sam fakt wyroków sądowych, haniebne 

było postępowanie policji, wysokość  wyroków i to, że wyroki te spadły bardzo często 

na niewinnych.) Strajki i manifestacje mogą być  jako środek nacisku równie skuteczne 

jak akty gwałtu, a karanie ich represjami jest całkowicie bezprawne. Akty gwałtu ze 

strony robotników są dopuszczalne tylko jako odpowiedź  na gwałt ze strony policji 

wobec pokojowego strajku czy manifestacji. 

Obecnie formę protestu robotniczego stanowi obniżanie wydajności i jakości 

pracy. Jest to zjawisko szczególnie szkodliwe, gdyż  powoduje to trwałą demoralizację, 



	 	 	
trwałe odzwyczajanie się od dobrej roboty, której Polacy i tak nigdy robić  nie umieli. A 

jednocześnie nie można winić  za to robotników, którzy widzą obecny kryzys i 

przerażające marnotrawstwo tej gospodarki, którzy muszą wiecznie wysłuchiwać  

kłamliwych frazesów i żądań władzy, nieprzyznającej się do najmniejszego błędu ze 

swej strony, i którzy są wyrzucani z pracy za korzystanie ze swego naturalnego prawa 

do strajku. 

Istotnym niebezpieczeństwem dla społeczeństwa jest powstanie ostrego 

kontrastu i przedziału między intelektualnymi elitami a resztą społeczeństwa. Mogłaby 

powstać  sytuacja, w której elity, reprezentujące wysoki poziom kultury, są opozycyjne 

w stosunku do systemu, a reszta społeczeństwa, kształtowana przez kulturę masową i 

zjednana pewnym wzrostem stopy życiowej, aprobuje system i nie przejawia głębszych 

aspiracji. W takiej sytuacji mogłoby dojść  do wzajemnej niechęci i do konfliktu między 

elitami a resztą społeczeństwa na tle odmiennych dążeń i poglądów. 

Drogi działania dla opozycji 

Przyszłe losy Polski zależą od tego, czy powstanie silna polityczna opozycja przeciwko 
komunistycznemu totalitaryzmowi – czy znajdzie się dosyć  ludzi gotowych do 

długotrwałej nielegalnej działalności politycznej i do poświęceń. Istnienie takiej 

opozycji jest niezbędne, aby społeczeństwo mogło przeciwstawić  się władzy 

totalitarnej. Na opozycji musi spoczywać  główny ciężar walki i ona musi tą walką 

kierować .  

Na obecnym etapie formą zorganizowania opozycji powinny być  „kółka" – luźne 
nieformalne grupy o charakterze koleżeńskim, zespolone wspólnymi dążeniami. Ich 

działalność  na co dzień obejmowałaby samokształcenie, dyskusje, propagandę, 

powielanie i kolportaż  samizdatu. W chwilach konfliktów brałyby czynny udział w 

nielegalnych akcjach i kierowałyby ruchem masowym. Między poszczególnymi grupami 

istniałby luźny kontakt.  

W warunkach takiego ruchu elita opozycji powstaje samorzutnie poprzez 

wyłanianie się z niego najzdolniejszych i najaktywniejszych jednostek. Do elity należy 

inicjowanie akcji, firmowanie dokumentów i występowanie jako rzecznik opozycji 

wobec władz i wobec zagranicy.  

Niezbędne jest istnienie jawnie działających komitetów, tworzonych przez elitę 
opozycji. Powinien powstać  i stale działać  Komitet Obrony Praw Człowieka. Inne komitety 

mogłyby być  tworzone na pewien czas, dla spełnienia okreś lonych zadań, jak Komitet 

Obrony Robotników. 

Z czasem w szeregach opozycji musi dojść  do konsolidacji prądów ideowych i 

powstania ugrupowań, które następnie mogą przekształcić  się w partie polityczne. 

Nielegalne organizacje – partie polityczne i związki zawodowe – są bardzo potrzebne 

ruchowi oporu. Ich utworzenie nie jest jednak obecnie moż liwe. Mogłyby one powstać  

dopiero po etapie „kółek” – gdy opozycja się rozrośnie i nauczy metod nielegalnego 



	 	 	
działania, gdy skonsolidują się prądy ideowe i rozwinie podziemna myś l polityczna, a 

przede wszystkim gdy nastąpi przemiana świadomości i postaw społecznych. 

Wszelka działalność  opozycji jest nielegalna, ponieważ  jako nielegalną traktują 

ją władze. Istotne jest pytanie, w jakiej mierze jest moż liwe i ma sens przestrzeganie 

tradycyjnych reguł konspiracji. Działalność  opozycji musi mieć  charakter półjawny ze 

względu na współczesne moż liwości techniczne policji. Nie jest moż liwe utajnienie 

większych grup dyskusyjnych, czy takich akcji, jak pomoc robotnikom. Samo 

podpisywanie masowych protestów musi powodować  to, że władze orientują się, kto 

należy do opozycji. Przede wszystkim muszą pozostać  jawne elity opozycji – a więc jej 

niekoronowani przywódcy, stanowiący autorytet intelektualny i moralny. Nie 

konspiracja więc, ale ograniczona zdolność  władz do stosowania represji może 

umoż liwić  działalność  opozycyjną. Tym niemniej w takim stopniu, w jakim jest to 

moż liwe i w jakim nie utrudnia zasadniczo działalności, potrzebne jest przestrzeganie 

zasad konspiracji, polegające głównie na zachowaniu pewnej dyskrecji wewnątrz 

opozycji i poufnym załatwianiu spraw, za które najbardziej grożą represje. 

Przestrzeganie tych reguł utrudnia pracę policji i utrudnia stosowanie wybiórczych 

represji, oraz wykształca nawyki niezbędne w działalności nielegalnej. 

Wśród elitarnych warstw inteligencji istnieje dostatecznie duża więź , aby było 

moż liwe powstanie sieci grup inteligenckich, pozostających ze sobą w kontakcie, aby 

było moż liwe sprawne krążenie informacji i materiałów. Nie istnieje jednak kontakt 

pomiędzy elitami inteligencji a robotnikami, co radykalnie ogranicza działalność  

opozycji. Obecnie jedynym środkiem „kontaktu” między opozycją inteligencką a 

środowiskiem robotniczym jest zagraniczne radio. (Młodzi robotnicy z „Ursusa” robią 

nagrania magnetofonowe audycji Wolnej Europy.) Kontakty, nawiązane podczas akcji 

pomocy robotnikom, mają wyjątkowy charakter i posiadają czysto symboliczne 

znaczenie. Opozycja inteligencka mogłaby dotrzeć  do środowisk robotniczych poprzez 

inteligencję techniczną, jeś li i ją objąłby ruch opozycyjny. Być  może jednak opozycja 

robotnicza wytworzy się samorzutnie. Wtedy kontakt pomiędzy nią, a opozycją 

inteligencką może nawiązać  się w wyniku wystąpień organizowanych przez robotniczą 

opozycję, mogą go te ułatwić  jawnie działające komitety opozycyjne. 

 

* * * 

Spróbujmy okreś lić  podstawowe zadania opozycji. Są nimi:  

1) Wywieranie nacisku na władze; organizowanie nacisku mas. Zagadnienie to 

rozpatruję szczegółowo w jednym z dalszych rozdziałów.  

2) Kształtowanie świadomości i postaw społecznych. 

 Jak już  podkreś lałem, ewolucja systemu jest moż liwa tylko, jeś li zajdzie 

zasadnicza zmiana świadomości i postaw, jeś li powstanie ogólnospołeczny ruch oporu. 



	 	 	
Działanie opozycji może być  ważnym czynnikiem, powodującym taką przemianę. 

Zasadniczą rolę w kształtowaniu postaw odgrywa sam przykład jej działalności i 

reprezentowany przez nią wzorzec moralny. Kształtowanie świadomości społecznej 

wymaga ogromnej pracy intelektualnej i propagandowej. Opozycja musi uświadomić  

jak najszerszym masom, że ich interes wymaga walki z obecnym systemem, i musi 

ukazać  im drogi walki. 

Podstawowym środkiem masowej propagandy może być  zagraniczne radio, pod 

warunkiem, że poziom audycji byłby dostatecznie wysoki. Dużą rolę może odegrać  

polityczny samizdat, gdyby wyszedł poza elitarne warstwy inteligencji. (Wydawnictwa 

emigracyjne mogą mieć  tylko ograniczony zasięg, póki nie zostanie zniesiony zakaz 

przywożenia ich.) Najsilniejszy jednak wpływ mogą wywierać  grupy opozycyjne, 

chociaż  wpływ ten obejmuje głównie ich najbliższe środowiska. 

   

3) Tworzenie podziemnej myś li politycznej i projektów reform. 

Tworzenie prądów ideowych, tworzenie publicystyki politycznej, dyskusje – to 

oczywiste funkcje opozycji. Zasadniczym elementem działalności intelektualnej 

opozycji powinno być  też  tworzenie projektów konkretnych reform. Opozycja nie 

może ograniczać  się do rzucania haseł wolności, demokracji, suwerenności. Dyskusje o 

idealnym kształcie przyszłej, wymarzonej Polski są potrzebne, ale mają charakter 

czysto akademicki. Opozycja powinna ukazywać  społeczeństwu konkretne cele, konkretne 
koncepcje reform, mogących być  etapami ewolucji systemu. Takie projekty reform 

mogłyby być  wysuwane jako żądania pod adresem władz. Społeczeństwu jest o wiele 

łatwiej angażować  się w walkę o realne, konkretne cele. Reformy takie byłyby 

traktowane oczywiście nie jako cele ostateczne, ale jako etapy ewolucji systemu. 

4) Wpływanie na opinię publiczną Zachodu.  

Opinia publiczna Zachodu jest obecnie głównym czynnikiem, powstrzymującym rządy 
komunistyczne od rozszerzania zakresu represji. Rządy krajów zachodnich mogą poprzez 

umiejętną politykę popierać  tendencje ewolucyjne systemów komunistycznych, a w 

każdym razie przeciwdziałać  stosowaniu represji wobec opozycji. Kontakty z 

intelektualistami i dziennikarzami zachodnimi, kontakty z organizacjami typu Amnesty 

International, oraz przygotowywanie materiałów dla prasy zachodniej stanowią więc 

bardzo ważne zadanie opozycji. 

* * * 

W sytuacji obecnego kryzysu gospodarczego chyba najważniejsze jest, aby 

opozycja zażądała przeprowadzenia reform ekonomicznych.  

Intelektualiści mają skłonność  do traktowania problemów ekonomicznych jako 

spraw drugorzędnych. To właśnie dzieli ich najbardziej od reszty społeczeństwa, dla 



	 	 	
której sprawy materialne są zawsze ważniejsze od wolności i demokracji. Dla opozycji 

ogromne znaczenie ma wyjście naprzeciw tej postawie. Powinna ona eksponować  w 

krytyce systemu jego niesprawność  ekonomiczną i ukazywać , że rozwiązanie 

problemów ekonomicznych nie jest moż liwe bez zwiększenia zakresu wolności i 

demokracji. Lekceważenie spraw materialnych jest niesłuszne nie tylko z punktu 

widzenia politycznego, ale i moralnego. Patologia społeczna wynikająca z frustracji, 

istnienie całych obszarów społecznych nędzy, tragiczna sytuacja mieszkaniowa, 

ogromne marnotrawstwo ludzkich sił i czasu – to cena, jaką społeczeństwo płaci za 

nieefektywność  gospodarki i za bezsensowną politykę ekonomiczną. 

Projekty reform gospodarczych właściwie istnieją – dość  dobrze wiadomo, co 

należałoby zrobić . Być  może, pożytecznym byłoby utworzenie przez opozycję 

Komitetu Ekonomicznego, zajmującego się problemami gospodarczymi. Fakt 

przeznaczania ponad 30% dochodu narodowego na inwestycje powinien wywołać  

równie gorące protesty ze strony opozycji, jak zmiana Konstytucji. Fakt ten posiada 

bowiem nierównie większe znaczenie, a protesty w tej sprawie mogłyby liczyć  na 

znacznie silniejszy oddźwięk w społeczeństwie. 

Projekty reform, wysuwanych przez opozycję mogłyby obecnie objąć  m.in.: 

zmianę statutów i ordynacji wyborczych rad zakładowych i związków zawodowych w 

celu zwiększenia zakresu samorządu pracowniczego, rewizję systemu prawnego, 

zastąpienie cenzury kontrolą, realizowaną przez redaktorów pism i wydawnictw (jest 

to forma znacznie elastyczniejsza i umoż liwiająca stopniowe zwiększanie swobody 

kultury i informacji, pod warunkiem, e wystąpią w społeczeństwie procesy odnowy 

moralnej), utworzenie legalnych klubów dyskusyjnych (takich, jakie powstały w 1956 

r.), zniesienie zakazu wwożenia wydawnictw emigracyjnych (w ramach zobowiązań 

podjętych przez rząd polski w Helsinkach5), reformę więziennictwa, rewizję 

przeprowadzonej przez państwo reformy szkolnictwa. Niektóre z tych zagadnień 

mogłyby stać  się tematem raportów opracowanych przez opozycję. Pożądana byłaby 

współpraca z odpowiednimi ekspertami, niezaangażowanymi czynnie w opozycyjną 

działalność . 

     

Władza a opozycja 

Działająca w aparacie ujemna selekcja prawie uniemoż liwia wybicie się 

wybitniejszych i wartościowszych jednostek. Głupota, prymitywizm, znikoma wiedza, 

egoizm, oportunizm, cynizm, skorumpowanie – to cechy ogromnej większości jego 

przedstawicieli. Młode – ZMS-owskie pokolenie – nie jest lepsze od starszego – nie 

można liczyć  na rychłe podniesienie się poziomu sprawujących władzę. 

																																																													
5 Konferencja w Helsinkach – nawiązanie do konferencji KBWE w 1975, kiedy przyjęto Akt końcowy 
KBWE. 



	 	 	
Dla ekipy rządzącej głównym celem jest utrzymanie się przy władzy, a dla jej 

konkurentów i dla ś redniego aparatu – rozszerzenie zakresu władzy i zwiększenie swego 
znaczenia. Na drugim dopiero miejscu, i w związku z pierwszym celem, stoi troska o kraj, 
którym rządzą. Pocieszającym zjawiskiem jest to, że zarówno ekipa Gierka jak i Gomułki 

troskę tę jednak przejawiała – oczywiście w takiej mierze, w jakiej nie podważało to ich 

władzy. Rządy w Polsce nie stały jeszcze nigdy na poziomie niektórych dyktatur, dla 

których jedynym celem jest korzystanie z władzy. Komunistycznym rządcom zależało 

zawsze na postępie, na wzroście gospodarczym i wzroście znaczenia Polski. Ale ich 

ograniczoność , ich doktrynerstwo i nieudolność  stawały się przyczyną katastrofalnych 

błędów, oraz sprawiały, że nie byli oni w stanie zdać  sobie sprawy, że dla pokonania 

bezustannie występujących trudności niezbędne są zasadnicze zmiany systemu – 

zarówno gospodarcze, jaki polityczne. A gdyby nawet zdawali sobie z tego sprawę, to 

podjęcie próby reform wymagałoby od nich zaryzykowania własną władzą – narażenia 

się zarówno Rosji, jak i średniemu aparatowi. 

Aby utrzymać  się przy władzy, polscy przywódcy komunistyczni przejawiają 

wobec Rosji bezmierny serwilizm, na stałe ingerencje w zakres swej władzy, na stałe 

poświęcanie interesów Polski, na bezustanne zmniejszanie zakresu suwerenności. 

Teoretycznie polscy przywódcy mogliby prze prowadzić  daleko idące reformy systemu 

i wywalczyć  większą suwerenność . Wymagałoby to jednak od nich sporej inteligencji i 

zręczności politycznej, a przede wszystkim zaryzykowania własną władzą dla dobra 

Polski. Nie jest do tego zdolny Gierek, i znikoma jest szansa, że w bliskiej przyszłości 

wyłoni się z aparatu partyjnego ekipa, skłonna pójść  tą drogą. Nie jest więc obecnie 

moż liwe powtórzenie się w Polsce schematu praskiej wiosny. Wszelkie ustępstwa, 

wszelkie głębsze zmiany muszą być  wymuszane na sprawujących władzę przez nacisk 

społeczeństwa. 

 

 

* * * 

Zastanówmy się, jak powinna zareagować  władza totalitarna na istnienie 

opozycji, z punktu widzenia swych interesów. 

Pierwszym moż liwym rozwiązaniem jest zastosowanie represji. O tym, jak silne 

represje są niezbędne, decyduje siła i ofiarność  opozycji, oraz stopień poparcia 

udzielanego jej przez społeczeństwo. Zasadą jest, że zbyt słabe i niekonsekwentne 

represje wzmacniają jedynie opozycję i pogłębiają kryzys polityczny. Nie ulega jednak 

wątpliwości, że dostatecznie silny i konsekwentny terror jest w stanie zdusić  wszelki 

opór. 

Za rozwiązanie takie Polska musiałaby zapłacić  stagnacją gospodarczą, 

upadkiem kultury i postępującą degeneracją społeczeństwa i aparatu władzy a jej 



	 	 	
przywódcy — utratą prestiżu, znaczenia i poparcia w krajach zachodnich. Jak już  

zaznaczyłem, to właśnie opinia publiczna krajów Zachodu jest głównym czynnikiem, 

powstrzymującym rządy komunistyczne od rozszerzania zakresu represji. Gospodarka 

krajów komunistycznych, a zwłaszcza Polski, jest obecnie zależna od pomocy i 

współpracy Zachodu, od zachodnich kredytów i importowanych technologii. Również  

imperialistyczne interesy Rosji wymagają pewnego liczenia się z opinią światową i 

liczenia się z postawą zachodnich komunistów. 

Posługiwanie się terrorem wymaga odpowiednich predyspozycji psychicznych 

(wydaje się, e ekipa Gierka nie jest do tego zdolna) i dostatecznego oparcia w aparatach 

władzy i przemocy. Trudno powiedzieć , czy jest moż liwy obecnie w Polsce nawrót do 

metod stalinowskich. Nie jest jednak wykluczone, że mogłaby się znaleźć  frakcja 

gotowa się tego podjąć , że uzyskałaby ona poparcie części aparatu, która boi się i 

nienawidzi wszelkiej opozycji, boi się społeczeństwa i pragnie, aby panował spokój, oraz 

że frakcja taka mogłaby uzyskać  poparcie Rosji. 

Drugim moż liwym rozwiązaniem problemu opozycji jest nie robienie niczego. 

Kiedy opozycja jest nieliczna i ma znikomy zasięg społeczny, wówczas ignorowanie jej 

wystąpień i nie dostrzeganie jej jest najlepszym wyjściem. 

Stosowanie tej metody jest zgubne dla władzy, kiedy opozycja rozwija się i 

wzrasta w siłę, a hasła jej znajdują szeroki oddźwięk społeczny. Zachodzi to przeważnie 

w sytuacji kryzysu gospodarczego i politycznego, kiedy niedoskonałość  systemu i błędy 

popełnione przez rządzących są powszechnie widoczne. Wówczas, aby powstrzymać  

rozwój opozycji, należy albo zastosować  terror, albo te trzecie rozwiązanie – „odwilż  

polityczną” i ograniczone reformy. Jeś li u źródeł kryzysu leżą głównie błędy 

popełnione przez władzę, wówczas wystarczy te błędy naprawić . Ale jeś li źródłem 

kryzysu jest przede wszystkim niedoskonałość  systemu, wówczas pewne reformy są 

konieczne. W obu przypadkach niezbędna jest pewna „odwilż  polityczna”, aby 

rozładować  napięcie i niezadowolenie, stworzyć  wrażenie jedności między władzą i 

społeczeństwem, oraz uspokoić  inteligencję. W groźnej dla siebie sytuacji kryzysu 

władza powinna również  iść  na pewne ustępstwa wobec żądań opozycji i dokonać  

pewnych gestów pojednawczych. Kryzysu nie można zlikwidować  od razu i podczas 

jego trwania władza powinna starać  się zapewnić  sobie przychylność  społeczeństwa i 

neutralność  opozycji. Dopiero gdy kryzys zostanie zlikwidowany, władza może 

przystąpić  do stopniowego zwalczania opozycji. Bardzo skuteczne jest stosowanie nie 

jaskrawych represji, ale stopniowo następujących, drobnych szykan, i to nie w stosunku 

do leaderów opozycji, ale wobec jej szeregowych członków. 

Dla władzy totalitarnej najgroźniejsze jest długotrwałe utrzymywanie się 

silnego rozdźwięku między świadomością społeczeństwa a istniejącym stanem rzeczy 

– sytuacja, gdy masy uświadamiają sobie błędy systemu i błędy władzy, gdy 

uświadamiają sobie szczególnie mocno rozbieżność  między swym interesem a 

postępowaniem władzy. W warunkach takiego rozdźwięku tylko terror albo głęboka 



	 	 	
bierność  społeczeństwa są w stanie zapewnić  stabilność  systemu. Nic nie robiąc w 

warunkach kryzysu gospodarczego i politycznego, władza stwarza opozycji 

najdogodniejsze warunki rozwoju, i tylko od opozycji zależy, czy potrafi ona to 

wykorzystać . 

Dla opozycji i dla społeczeństwa zabójcza jest postawa „wszystko albo nic”. 

Władza uważa, że może zachować  „wszystko”, ponieważ  „nic” jej nie grozi pod osłoną 

rosyjskich czołgów. Toteż  rozdźwięk między istniejącą sytuacją a świadomością 

społeczeństwa może mieć  charakter permanentny. Zadaniem opozycji jest 

wykorzystać  ten stan – zdobyć  szerokie społeczne oparcie, obudzić  naród i sprawić , 

aby jego reakcją było racjonalne działanie. 

     * * * 

Zanalizujmy sytuację władzy i opozycji w dwóch konfliktach w 1976 r.  

 

Zmiana Konstytucji spowodowała najostrzejszą reakcję opozycji od 1968 r. 

Sama zmiana nie miała w gruncie rzeczy istotnego znaczenia politycznego, czego nie 

uświadamiała sobie przeważająca większość  opozycjonistów. Zmieniając Konstytucję 

władze pragnęły jedynie uprawomocnić  istniejący stan polityczny. W społeczeństwie 

polskim poczucie praworządności jest znikome (co ułatwia psychologicznie opór 

przeciwko totalitarnej władzy) i zawartość  Konstytucji ma dla Polaków małe znaczenie. 

Prawomocność  istniejącego systemu opiera się jedynie na sile i na dominacji rosyjskiej, 

i gdyby ta dominacja znikła, to wszelkie akty prawne, jakie władza narzuciła narodowi, 

stałyby się bezwartościowymi świstkami papieru (tak jak np. Francuzów nie 

obowiązują prawa wydane przez rząd Pétaina). Charakter zmian Konstytucji nie był 

taki, aby mogły one istotnie przeszkodzić  ewolucji systemu w moż liwych obecnie 

granicach. Ale zmiana Konstytucji stała się dla Polaków symbolem znienawidzonej 

dominacji rosyjskiej i komunistycznej dyktatury. Choć  zmiana ta nie miała znaczenia 

politycznego, to protest przeciwko niej był niesłychanie potrzebny ze względów 

moralnych i propagandowych. Akt zmiany Konstytucji był świadectwem głupoty ekipy 

rządzącej i absolutnej nieznajomości nastrojów panujących w społeczeństwie. Nie 

dawał on w gruncie rzeczy niczego władzy, a antagonizował przeciwko niej naród w 

warunkach narastającego kryzysu gospodarczego i w obliczu koniecznej podwyżki cen 

żywności. W chwili gdy powstała jawna opozycja przeciwko zmianie Konstytucji, 

zarówno wycofanie się ze zmiany, jak i jej przeprowadzenie oznaczało dla władzy 

klęskę polityczną. 

Znacznie poważniejszym politycznym problemem jest obecny kryzys 

gospodarczy i polityczny. Ekipa Gierka nie potrafi zrozumieć  własnych błędów i nie 

potrafi zdać  sobie sprawy, że stały się niezbędne reformy gospodarcze, które 

próbowała przeprowadzić  na początku swych rządów. Nie jest ona w stanie oprzeć  się 

na konsekwentnym terrorze ze względu na uzależnienie od zachodnich kredytów i 



	 	 	
technologii, i nie widzi, że jedyną moż liwością wybrnięcia z kryzysu jest „trzecie 

rozwiązanie” – odwilż  polityczna, dokonanie pewnych ustępstw, nawiązanie 

rzeczywistego dialogu ze społeczeństwem i opozycją. Obecny kryzys gospodarczy jest 

tak głęboki, że czeka nas kilka „chudych” lat, nawet gdyby zastosowano optymalną 

strategię ekonomiczną. W tej sytuacji ekipie rządzącej jest niezbędne pewne poparcie i 

zrozumienie ze strony narodu. Tymczasem ekipa Gierka stosuje metodę nie robienia 

niczego – dokonuje dalece niewystarczających posunięć  gospodarczych, dialog ze 

społeczeństwem zastępuje frazesami i fikcjami, dla opozycji ma tylko obelgi i pogróżki. 

Na początku swych rządów Gierek potrafił wydobyć  państwo z kryzysu, idąc na ugodę 

ze społeczeństwem. Pięć  lat sprawowania rządów spowodowało, że tak stracił kontakt 

z rzeczywistością, i nie jest w stanie powtórzyć  swej taktyki z 1971 r., ani też  zdać  sobie 

sprawy z głębi kryzysu. 

W sprawie represji przeciwko robotnikom i działalności KOR-u jedynym 

rozsądnym wyjściem dla władz jest amnestia i przyjęcie do pracy wszystkich 

zwolnionych robotników. Odebrałoby to uzasadnienie istnieniu KOR-u, ograniczyło 

rozwój opozycji, zjednałoby opinię krajową i zagraniczną. Wobec tego, że część  

uwięzionych nie brała w ogóle udziału w wydarzeniach, że przy okreś leniu winy 

stosowano nagminnie zasadę odpowiedzialności zbiorowej, że wszyscy byli po 

aresztowaniu bici i że niejednokrotnie przyznanie się do winy wymuszano torturami, 

przeprowadzenia amnestii wymagają nie tylko względy polityczne, ale i elementarna 

sprawiedliwość . Zastosowane represje nie są zdolne zastraszyć  społeczeństwa i 

powstrzymać  od następnych wystąpień. Wzbudzają one tylko nienawiść . 

Wydaje się, że przy obecnym układzie sił wewnątrz partii istnieje niewielka 

moż liwość , aby ekipa Gierka została rychło odsunięta od władzy – i to w dodatku przez 

frakcję, która dokonałaby niezbędnych reform. Należy się spodziewać  wystąpienia 

długotrwałego kryzysu politycznego i gospodarczego, przechodzącego w stagnację. W 

tej sytuacji działalność  opozycji jest bezwzględnie konieczna i ma duże szanse rozwoju. 

     * * * 

Zarówno w sprawie zmiany Konstytucji, jak i w sprawie KOR-u, zwycięstwem 

opozycji jest sam fakt jej istnienia i działania. W obu tych przypadkach mogła ona liczyć  

na szerokie poparcie opinii krajowej i zagranicznej, mogła się rozwijać  i wzmacniać . 

Część  opozycji nie rozumie, że z politycznego punktu widzenia nie jest wcale konieczne 

wymuszenie ustępstwa ze strony władzy. Wypuszczenie uwięzionych robotników jest 

bardzo ważne z punktu widzenia moralnego. Ale jeszcze ważniejsze z moralnego 

punktu widzenia jest zmienienie systemu, w którym mogły mieć  miejsce takie 

wydarzenia. Nieustępliwa postawa władzy ułatwia opozycji walkę z tą władzą i z tym 

systemem, moralnie i politycznie kompromituje komunistycznych przywódców w 

oczach społeczeństwa i w oczach Zachodu. W obu tych przypadkach władza sama 



	 	 	
postawiła się w sytuacji, w której każde rozwiązanie stanowiło dla niej klęskę. I w obu 

przypadkach poniosłaby mniejszą klęskę, ustępując żądaniom opozycji. 

   Opozycja a władza 

Opozycja nie może liczyć  na ustępliwość  władzy, czy na to, że władza zrozumie 

swoje błędy i zacznie postępować  tak, jak tego wymaga interes narodu polskiego. 

Obecnie środki nacisku, jakimi opozycjoniści dysponują, są znikome. W pierwszym 

etapie opozycja musi przede wszystkim dążyć  do przemiany świadomości i postawy 

społeczeństwa. Dopiero „obudzone” społeczeństwo jest w stanie wywrzeć  skuteczny 

nacisk na władzę. Budzenie społeczeństwa jest zadaniem na wiele lat. 

Obecnie żądania opozycji, kierowane do władz, mogą spełniać  głównie funkcje 

propagandowe, przedstawiać  stanowisko opozycji w większym stopniu na użytek 

społeczeństwa i zagranicy, niż  władzy. Kierowane do władz apele nie powinny zawierać  

wyłącznie nieskonkretyzowanych żądań demokratyzacji, zwiększenia wolności 

politycznej, ograniczenia cenzury, itp., bowiem dla władz są to wrogie frazesy, a dla 

przeciwników systemu i dla zagranicy – banały. Bezcelowe jest te stawianie żądań 

całkowicie nierealnych w obecnej sytuacji – np. domaganie się pluralizmu politycznego, 

wolnych wyborów, niezależnych związków zawodowych, czy dostępu opozycji do 

środków masowego przekazu. Żądania opozycji powinny dotyczyć  konkretnych i 

stosunkowo realnych zmian – np. zmniejszenia wydatków na inwestycje, zasadniczego 

wzrostu budownictwa mieszkaniowego, budowy szpitali, zezwolenia na legalne kluby 

dyskusyjne, praworządności, zmian w kodeksie prawnym i w statutach rad 

zakładowych i związków zawodowych, zmian w regulaminie więziennym i in. żądania 

takie i fakt odrzucania ich przez władze mają znacznie większy efekt propagandowy. 

W odpowiednich okolicznościach postulaty opozycji mogłyby zostać  przez 

władze spełnione – np. pod naciskiem opinii światowej, lub w celu zapewnienia sobie 

pewnej neutralności opozycji podczas kryzysu. Znacznie bardziej prawdopodobne jest 

jednak zignorowanie tych żądań, i opozycja nie powinna się tym przejmować . 

Odrzucanie przez władze jawnie słusznych i popieranych przez opinię publiczną 

postulatów jest korzystne z punktu widzenia długoplanowych celów opozycji. W 

sytuacji takiej społeczeństwo coraz lepiej rozumie, że opozycjoniści reprezentują jego 

interesy, i zaostrza się konflikt między władzą a społeczeństwem – co jest może nawet 

na obecnym etapie ważniejsze, niż  połowiczne ustępstwa ze strony władz. 

Istnieje niebezpieczeństwo zniechęcenia się opozycji i społeczeństwa stałym 

odrzucaniem ich żądań, i upadku wiary, że system ten w ogóle da się zmieniać  drogą 

ewolucji. Niebezpieczeństwu temu opozycja musi przeciwdziałać  poprzez umiejętną 

propagandę. 

 * * *  



	 	 	
Za wcześnie jest teraz na analizowanie gry opozycja – władza na następnym 

etapie – kiedy nastąpi masowa aktywizacja społeczeństwa, kiedy utworzą się 

politycznie aktywne elity robotnicze, gdy powstanie nieoficjalny samorząd 

pracowniczy (rady robotnicze i in.) i cała sieć  nielegalnych grup. Tym bardziej za 

wcześnie jest mówić  o kolejnym etapie – gdy powstaną nielegalne partie polityczne i 

związki zawodowe, gdy, być  może, skonsoliduje się socjaldemokratyczna opozycja 

wewnątrzpartyjna. Rozważania takie mają ograniczony sens, ponieważ  nie wiadomo, 

czy w ogóle opozycja w Polsce osiągnie te etapy rozwoju, a jeś li osiągnie – to jaka 

będzie wówczas sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa. 

Dopiero na tych etapach rozwoju opozycji byłoby moż liwe wywieranie przez nią 

naprawdę skutecznego nacisku na władze poprzez strajki i manifestacje – przede 

wszystkim robotnicze – poprzez masowe protesty i inne metody biernego oporu. 

Doświadczenie uczy, że w takich warunkach nie jest już  moż liwe dla władz stosowanie 

taktyki „nie robienia niczego”, że muszą się one zdecydować  na znaczne ustępstwa, 

albo na terror. Opozycja i społeczeństwo muszą w przyszłości podjąć  ryzyko generalnej 

konfrontacji z władzą, jeś li będą do takiej konfrontacji zdolne. Muszą też  podjąć  

ryzyko, wynikające z tego, że Rosja może profilaktycznie stłumić  proces odradzania się 

polskiego społeczeństwa. Nie podejmując tego ryzyka, naród polski skazuje się na 

nieodwracalną klęskę, na postępującą degenerację i sowietyzację. 

Opozycja i społeczeństwo muszą te zachować  rozsądek i pamiętać , że ich 

dążenia muszą być  ograniczone realiami politycznymi. W warunkach dominacji 

rosyjskiej „komunizm z ludzką twarzą” jest prawdopodobnie wszystkim, co można 

osiągnąć  – jest stanem optymalnym w danych warunkach. Po osiągnięciu takiego stanu 

byłaby moż liwa sytuacja pewnego rozejmu pomiędzy opozycją a władzą. Władza 

tolerowałaby opozycję i ustępowałaby niektórym jej żądaniom, a opozycja nie dążyłaby 

do ostrego konfliktu z władzą, ale zajmowałaby się głównie tworzeniem nieoficjalnego 

życia politycznego i kulturalnego. (Sytuacja taka istniała np. w zaborze austriackim). 

* * *  

Rzeczą, która powinna budzić  najaktywniejszy sprzeciw opozycji, są represje. 
Działalność  i cele opozycji mieszczą się w ramach elementarnych praw człowieka, choć  
niewątpliwie są sprzeczne z prawami narzuconymi społeczeństwu przez totalitarną władzę. 
Dopuszczając się represji wobec opozycji władza łamie prawa człowieka i popełnia 
przestępstwo przeciwko narodowi.  

Na represje polityczne opozycja musi reagować  zbiorowymi protestami, apelami 

do opinii Zachodu i do organizacji między narodowych, a nawet manifestacjami. 

Władze muszą wiedzieć , że stosowanie represji jako środka uspokajającego nie opłaca 

się, że powoduje tylko nasilenie działalności opozycji, eskalację konfliktu i 

kompromitację w oczach opinii światowej.  



	 	 	
Masowemu terrorowi opozycja nie jest w stanie się przeciwstawić . Musiałaby 

zejść  w podziemie i znacznie ograniczyć  swą działalność . Im bardziej rozwinie się ruch 

opozycyjny, tym większe rozmiary musiałby mieć  terror i tym trudniej byłoby władzy 

uciec się do niego. Ze swojej strony społeczeństwo powinno unikać  aktów gwałtu, 

które mogą spowodować  rozpętanie terroru.  

Opozycja jest w stanie reagować  na bardziej drastyczne przypadki stosowania 

represji (przede wszystkim na represje masowe, na metody nacisku fizycznego, na kary 

więzienia i całkowitego pozbawienia pracy). Mało prawdopodobne jest i tak, aby udało 

się całkowicie wyeliminować  stosowanie drastyczniejszych represji. Członkowie 

opozycji będą zawsze narażeni na dyskryminację, wyrzucanie z pracy, ograniczanie 

wyjazdów zagranicznych, na rewizje i przesłuchania. Jest to naturalna cena walki z 

dyktaturą, i ludzie decydujący się na działalność  opozycyjną muszą być  zdecydowani ją 

zapłacić .  

* * *  

  Doświadczenia marca 1968 r.6 zraziły opozycję do manifestacji studenckich. W 

1968 r. miała miejsce prowokacja ze strony narodowych komunistów. Do akcji 

antysemickiej, antyinteligenckiej i antyrewizjonistycznej doszłoby i bez wystąpień 

studenckich – znalazłby się inny pretekst. Niebezpieczeństwo prowokacji zawsze 

istnieje, i opozycja musi je brać  pod uwagę w swej taktyce. Nie należy go jednak 

przeceniać .  

Manifestacje studenckie nie są oczywiście równie silnym środkiem nacisku, jak 

manifestacje robotnicze. Tym niemniej wywierają ogromny efekt propagandowy, 

kształtują świadomość  szerokich warstw inteligencji, wyłaniają nowych 

opozycjonistów, stanowią moralny i polityczny protest, i mogą skłonić  władze do 

pewnych ustępstw (skuteczniej jeszcze może skłonić  do tego ich groźba). Opozycja nie 

może rezygnować  z użycia jako środka walki manifestacji i strajków studenckich. Nie 

mogą one wymóc głębszych ustępstw, ale mogą być  odpowiedzią na represje, formą 

solidarności z wystąpieniami robotniczymi, oraz środkiem walki studentów o ich 

własne prawa. Manifestacje studenckie mogą spowodować  represje, i spowodowały je 

w 1968 r., ale represje może powodować  wszelka działalność  opozycyjna.  

Zakończenie 

Przyszłość  Polski zależy od tego, czy nastąpi przemiana świadomości i postawy 

społeczeństwa i od tego, czy powstanie silna opozycja. Walka z komunistycznym 

totalitaryzmem nie wymaga od społeczeństwa nadzwyczajnego heroizmu. Wystarczy 

																																																													
6 Marzec 1968 – nazwa protestów społecznych wywołanych demonstracjami studenckimi w obronie 
wolności słowa w dniach 8–23 marca 1968. Wystąpienia miały miejsce w wielu miastach kraju i zostały 
brutalnie stłumione przy użyciu milicji. Ich uczestników represjonowano. 



	 	 	
przypomnieć  sobie dzieje Polski porozbiorowej, dzieje ruchu przeciwko caratowi w 

Rosji, dzieje ruchów oporu przeciwko hitlerowskiej okupacji, aby stwierdzić , że nieraz 

w historii stać  było narody na znacznie więcej. Czy skarleliśmy tak bardzo, że nie 

jesteśmy już  do tego zdolni? Musimy uświadomić  sobie, że nie znajdujemy się w jakiejś  

szczególnej sytuacji w porównaniu z resztą świata. Istniały i istnieją systemy stokroć  

bardziej nieludzkie, ni komunizm w Polsce, czy nawet w dzisiejszej Rosji. Nie ma 

porównania między tym, co się dzieje u nas, a co się dzieje w Chile, Indonezji, Ugandzie i 

innych krajach Trzeciego Świata. Nie pamiętamy już  nawet międzywojennej Polski – 

gdzie równie policja nie raz strzelała do demonstrujących robotników i chłopów, gdzie 

równie znęcała się nad więźniami politycznymi. W większości krajów, rządzonych przez 

dyktatury, znajdowali się ludzie, gotowi z nimi walczyć , i gotowi płacić  najwyższą cenę. 

Dziś  w Polsce członkom opozycji grozi najwyżej kilkuletnie więzienie i pobicie, a nie 

śmierć , tortury, dożywotnie zesłanie.  

I musimy też  uświadomić  sobie, że nie wolno oczekiwać  łatwych zwycięstw, że 

opozycja musi nastawić  się na wieloletnie działanie, że historia każdego ruchu 

przeciwko dyktaturze obfituje w więcej klęsk, ni zwycięstw. I że nie ma żadnej 

gwarancji ostatecznego zwycięstwa.  

 

 


