
	 	 	
Jan Tomasz Gross1, Opozycja polityczna we współczesnej Polsce, „Aneks”, 1977, nr 15, s. 

11–29. 

Hasła przedmiotowe: opozycja, opozycja w Polsce, wolność  słowa, prawa człowieka. 

 

 

 

Zacznijmy od ustaleń terminologicznych. Sięgnąwszy po Webstera albo 

Larousse'a znajdziemy pod hasłem „opozycja” wytłumaczenie, że w odniesieniu do 

polityki używa się tego terminu dla okreś lenia partii politycznej niebędącej u władzy. 

Dowiemy się także, że podobnie jak partia, opozycyjną w sensie politycznym, może być  

równie gazeta. 

Wielka Encyklopedia Powszechna nie zawiera hasła „opozycja polityczna”. 

Znajdujemy w niej natomiast hasło „opozycja parlamentarna”, którego znaczenie 

dokładnie pokrywa się z wyżej przytoczonym. Pojęcie „opozycji” w języku rosyjskim – w 

każdym razie wedle Bolszoj Sowieckoj Encyklopedii z 1974 roku – występuje tylko w 

dwóch znaczeniach: jako termin specjalistyczny w astronomii oraz w lingwistyce. 

Jednakże jeś li pilny czytelnik zapragnie poszerzyć  swą wiedzę poza wysoce 

wyspecjalizowane dziedziny nauki i będzie kontynuował lekturę 434 strony 18. tomu 

tego cennego dzieła, jego ciekawość  zostanie zaspokojona. Następne w kolejności 

hasło brzmi: oportunizm. 

Przytaczam te obserwacje leksykalne nie dla żartu jedynie, ale aby zwrócić  

uwagę na pozorną tylko oczywistość  zjawiska, o którym tutaj dzisiaj mówimy. No bo 

właściwie co to takiego jest opozycja polityczna w Polsce współczesnej? W odniesieniu 

do jakich zjawisk używamy terminu „opozycja polityczna” w kontekście współczesnej 

Polski? Bowiem, mówiąc o opozycji, nie mamy przecie na myś li jakiejś  partii politycznej 

niebędącej u władzy a pragnącej ją zdobyć , ani tym bardziej pisma przez taką 

nieistniejącą partię wydawanego! Wygląda na to, że definicje słownikowe nie na wiele 

nam się przydadzą. Jesteśmy zatem zmuszeni, na samym wstępie, wyjaśnić  jakie 

zdarzenia, jakie fakty, jakie działania podejmowane przez obywateli okreś lamy mianem 

opozycji politycznej. 

Z grubsza, dadzą się wyróżnić  dwie kategorie działań, co do których bez trudu 

zgodzimy się, że przedsiębrane są w duchu „niepokory” i z zamiarem okazania 

sprzeciwu wobec rozmaitych politycznych posunięć  władz. Do jednej grupy 

zaliczyłbym zjawiska mające tę cechę wspólną, że akt protestu wyraża się w nich, by tak 

rzec, bezpośrednio – poprzez fizyczną obecność  ludzi, którzy są w nim zaangażowani. 

A więc przede wszystkim strajki robotnicze, ale także i wiece studenckie oraz 

manifestacje organizowane poza terenem zakładu pracy czy uczelni jak, na przykład, 

należąca już  do historii manifestacja w Teatrze Narodowym w Warszawie z okazji 

																																																													
1 Jan Tomasz Gross (ur. 1947) – polsko-amerykański socjolog. Od 1969 na emigracji. 



	 	 	
zdjęcia „Dziadów” przez cenzurę, która poprzedziła właściwy wybuch Marca2. Częstą 

okazją do zbiorowych wystąpień są pogrzeby, albo rocznice śmierci, i to wcale 

niekoniecznie ofiar reżymu – na przykład niedawny pogrzeb nieodżałowanego 

Antoniego Słonimskiego3 – albo choćby jego przeciwników. W 1965 r. zebraliśmy się w 

rocznicę śmierci na grobie Zygmunta Modzelewskiego4, którego jedyną chyba zasługą 

dla sprawy opozycji przeciwko dyktaturze partii komunistycznej w Polsce było to, że 

usynowił Karola5, współautora, wraz z Jackiem Kuroniem6, świetnego „Listu 

Otwartego do Partii”7. 

Oczywiście, zbierając się wtedy na cmentarzu wojskowym wyrażaliśmy naszą 

solidarność  z Karolem i Jackiem, którzy siedzieli w więzieniu. Otóż  właśnie – 

manifestacje solidarności z ofiarami prześ ladowań należą do repertuaru opozycji 

politycznej w Polsce. Do tych zaliczyć  wypada uczęszczanie na procesy, w których 

oskarżeni sądzeni są za nieortodoksyjne poglądy polityczne lub za egzekwowanie 

swych konstytucją zagwarantowanych praw – jak prawo do zrzeszeń, swobody słowa 

czy do strajku – które reżym respektuje wszelako jedynie na papierze.  

Zatem bezpośrednio, przez swą fizyczną obecność , ludzie podejmują 

opozycyjną działalność  polityczną w Polsce albo w obronie innych, konkretnych ludzi a 

przez to ogólnych zasad, które wydają się być  złączone z ich losem; albo w obronie 

ogólnych zasad protestując przeciwko konkretnym posunięciom władz, które są z nimi 

w jawnej sprzeczności; albo, wreszcie, domagając się zmian konkretnych decyzji władz 

– jak na przykład strajki przeciwko podwyżkom cen.  

Widzimy więc w tej kategorii działań opozycyjnych olbrzymią rozmaitość : 

zarówno liczba osób biorących w nich udział różna jest w różnych okolicznościach – od 

2-3 osób próbujących wcisnąć  się na salę sądową do tysięcy wychodzących na ulice 

Radomia – jak i cele działania dotyczą wielu aspektów życia społecznego: konkretnych 

spraw, ale i ogólnych zasad; konkretnych ludzi, ale i całego społeczeństwa. 

Nie obecność  fizyczna, lecz słowo jest zasadniczym elementem działania 

opozycyjnego, które zaklasyfikujemy do drugiej grupy. I ta kategoria zachowań 

opozycyjnych cechuje się wielką rozmaitością form działania – „słowo” używane przez 

opozycję pojawia się w różnych gatunkach literackich, adresowane jest do rozmaitej 

publiczności, różne bywają treści przekazu. Spróbujmy odnaleźć  jakieś  reguły 

porządkujące tę rozmaitość . 

																																																													
2 Nawiązanie do wydarzeń marcowych 1968.  
3 Antoni Słonimski (1895–1976) – poeta i pisarz. Od lat 60. wspierał inicjatywy opozycyjne, m.in. 
współtworzył List 34 (1964). 
4 Zygmunt Modzelewski (1900–1954) – polski działacz komunistyczny i dyplomata.  
5 Karol Modzelewski (ur. 1937) – polski historyk, działacz opozycji demokratycznej w PRL, jeden z 
inicjatorów strajków studenckich w 1968, pomysłodawca nazwy „Solidarnoś ć” i pierwszy rzecznik 
prasowy NSZZ „Solidarnoś ć” w latach 1980–1981, więzień polityczny w PRL.  
6 Jacek Kuroń (1934–2004) – polityk, działacz opozycyjny, współzałożyciel KOR, po wprowadzeniu 
stanu wojennego internowany, uczestnik obrad Okrągłego Stołu w 1989. 
7 Nawiązanie do listu z 1964, w którym Modzelewski i Kuroń krytykowali politykę partii. 



	 	 	
Zacznijmy od listów, apeli i petycji. Zauważmy, że choć  mogą się one różnić  

między sobą długością, treścią, ilością sygnatariuszy, to mają jedną niezwykle istotną 

cechę wspólną: niemal wszystkie bez wyjątku kierowane są do władz. Niezależnie od 

tego czy adresatem jest rektor uniwersytetu, Sejm, Rada Państwa czy I-szy sekretarz 

partii, a więc bardzo różnorodny zbiór osób i instytucji, to wszystkich tych adresatów 

łączy wspólna cecha: jest w ich mocy załatwić  sprawę, która jest poruszana w liście, czy 

te przynajmniej zainicjować  jej rozpatrzenie. W ten sposób opozycja stawia sprawę 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje i zmusza władze do ustosunkowania się do 

wydarzeń, które wolałyby one przemilczeć . 

Listy, apele i petycje wysyłane są zazwyczaj albo w obronie praw łamanych przez 

przedstawicieli władzy (tortury stosowane przez milicję, bezprawne usunięcie z 

uniwersytetu, protesty przeciwko cenzurze i zakazom druku) albo w celu 

„poinformowania” przywódców partii i rządu, że decyzje, które podejmują w 

konkretnych sprawach, rzekomo na podstawie mandatu udzielonego im przez 

społeczeństwo, sprzeczne są z odczuciem dużych odłamów opinii publicznej (np. 

protesty w sprawie poprawek do Konstytucji). Zwracając się do władz w tych 

draż liwych sprawach opozycja obnaża schizofreniczną rzeczywistość , w której obrońcy 

prawa posługują się torturami, zaś  idole całego społeczeństwa — wybrani 99% głosów 

— własnoręcznie (tzn. głosując w Sejmie przez wyciągnięcie ręki) zakładają kaganiec 

społeczeństwu, wprowadzając na przykład konstytucję, w której prawa człowieka 

uzależnione zostają od wypełniania obowiązków obywatelskich, zaś  suwerenność  

kraju zastąpiona zasadą miłości do Związku Radzieckiego. 

Oczywiście działalność  opozycji niekoniecznie musi mieć  ten skutek, że władze 

zaniechają niepopularnych decyzji czy też  bezprawnych poczynań (choć  jak wiemy, 

projekt poprawki do Konstytucji, w której była mowa o uzależnieniu praw od 

obowiązków został zarzucony). Obalenie schizofrenicznej rzeczywistości przez 

opozycję nie na tym polega, że zostaje, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, 

przywrócona praworządność  a rząd zaczyna się cieszyć  gorącym poparciem całego 

społeczeństwa. Rezultat działania opozycji jest inny, ale niemniej ważny – a mianowicie 

zostaje obalona fikcja praworządności i popularności. Król zostaje obnażony. 

Bezprawie zostaje nazwane bezprawiem, a decyzje sprzeczne z powszechnym 

odczuciem interesu narodowego – samowolą i serwilizmem wobec rosyjskiego 

imperializmu. Na tym polega potęga słów: jeś li nawet w ich mocy nie leży, jak 

pragnęlibyśmy tego, tworzenie nowej rzeczywistości, to jest w ich mocy 

zdemaskowanie rzeczywistości zastanej. 

W rezultacie władza nie może zasłaniać  się ignorancją, nie może podtrzymywać  

fikcji, że wszystko co złe dzieje się rzekomo bez jej wiedzy, z inicjatywy nadgorliwych 

biurokratów czy lokalnych sekretarzy. Przełamanie tej fikcji jest bardzo doniosłym 

krokiem na drodze do ujawnienia i zapobieżenia przemocy uprawianej przez reżym, 

bowiem rozbija jeden z najważniejszych mechanizmów, który funkcjonował jako zawór 



	 	 	
bezpieczeństwa, jako środek uśmierzający niezadowolenie społeczne. Wedle tej fikcji 

epoka stalinowska daje się wytłumaczyć  jako seria „błędów i wypaczeń” zasadniczo 

słusznej idei. Jeszcze inną jej wersją, jakże szeroko rozpowszechnioną w 

społeczeństwie rosyjskim za życia Stalina, było przekonanie, że „gdyby Stalin tylko 

wiedział”, nie dopuściłby na pewno do tych wszystkich nadużyć  praworządności. 

Oczywiście nikt dziś  nie wierzy w ignorancję władz. Protesty pisane są w 

związku z zajściami, co do których nie ma się wątpliwości, że władze były o nich 

poinformowane, że udzieliły na nie zgody, a najprawdopodobniej same je inspirowały. 

Dlatego te owe listy nie mieszczą się w poetyce „listów do Stalina” bowiem w intencji 

autorów nie leży poinformowanie władz o stanie faktycznym, o którym rzekomo 

miałyby nic nie wiedzieć . Intencja autorów i funkcja owych listów jest zupełnie inna. 

Jest nią mianowicie – pociągnięcie władz do odpowiedzialności za to co czynią. 

W braku partii opozycyjnej, która mogłaby postawić  wniosek o votum zaufania 

dla rządu, w braku wolnej prasy, w braku wolnych wyborów – nie ma, zdawałoby się, 

mechanizmu poprzez który obywatele mogliby uczynić  władzę odpowiedzialną. Otóż  

owe listy pełnią funkcję takiego mechanizmu kontroli. Bowiem ujawniając akty 

nadużycia władzy, łamania praworządności i działania sprzecznego z odczuciem opinii 

publicznej zmuszają władze do otwartego wyboru między łamaniem prawa a 

praworządnością, między samowolą a postępowaniem zgodnym z preferencją 

większości. Na tym polega polityczne znaczenie epistolarnej działalności. Nagle, po 

latach niczym nieskrępowanej samowoli, władza staje się odpowiedzialna przed opinią 

publiczną. 

Opozycja posługuje się słowem nie tylko w celu porozumiewania się z władzą. 

Znacznie częściej słowo adresowane jest przez opozycję do innych obywateli. Poprzez 

słowo ustanawiają się więzy między ludźmi, kształtowana jest opinia publiczna, 

odnajdują się i zbliżają do siebie ludzie podobnie myś lący. Powstają grupy literackie i 

kabarety, środowiska i „salony”, wreszcie kółka samokształceniowe. Idee i postawy 

opozycyjne rozprzestrzeniają się po całym kraju. Docierają tam wszędzie, dokąd 

dochodzi książka, piosenka, wiersz albo dowcip. 

I znów różnorakość  form działania, czy też  form literackich, które są nośnikiem 

poglądów opozycji jest olbrzymia. Poważne książki, które się czyta wspólnie i omawia 

w kółku dyskusyjnym w przekonaniu, że nabyta wiedza pozwoli łatwiej zdemaskować  

przygniatającą rzeczywistość  i obronić  się przed nią. Wiersze, którymi łatwiej mówić  

nie narażając się na śmieszność , o uczuciach, o moralności, o etyce przechowując w ten 

sposób przywiązanie do wartości i imponderabiliów w społeczeństwie, w którym 

nagradzane są przede wszystkim cynizm i nieugięty konformizm. Piosenka, w której 

przechowuje się pamięć  o wydarzeniach, o których nigdy nie pisały gazety; wreszcie 

dowcip, który uczy ironii, sceptycyzmu i krytycznego spojrzenia. 

Jakże łatwo, z pozycji obserwatora żyjącego na Zachodzie, zignorować  te 

wszystkie objawy niepokory i uznać , że są bez większego znaczenia. A przecież  my, 



	 	 	
którzy niedawno jeszcze byliśmy w Polsce wiemy, że byłaby to ocena lekkomyś lna i 

błędna. Przede wszystkim pragnę zwrócić  uwagę na jedną zasadniczą funkcję owych 

produkcji literackich, o których rzadko się mówi w rozważaniach nad dyktaturą. Otóż  

przełamują one monopol interpretacji, monopol na komentarz, równie zazdrośnie 

strzeżony przez dyktaturę jak monopol informacji. Trudno właściwie powiedzieć , który 

z tych monopoli jest dla niej ważniejszy. Bo przecie fakty same przez się, oprócz tych 

najstraszniejszych, najbardziej jaskrawych, są niejednoznaczne, i często nawet nie 

trzeba wcale ich ukrywać , bowiem dają się zinterpretować . 

Tak więc nieustający potok słów, wymiana myś li czy też , jak to okreś lił 

piekielnie dowcipny Szpotański8 – „gęganie”, pełni doniosłą rolę społeczną przełamując 

monopol interpretacji, najważniejszy z punktu widzenia skuteczności rządowej 

propagandy, działa jako cząstkowy substytut wolnej prasy. Rezultat tego „gęgania” 

przypomina wpływ na społeczeństwo szeroko rozpowszechnianych druków 

nielegalnych, które kiedy tylko stają się powszednie i łatwo dostępne, wedle słów 

Piłsudskiego nie straszą ludzi i nie nasuwają myś li o prześ ladowaniach rządowych, lecz 
podrywają w umysłach ludzkich autorytet rządu i wiarę w jego potęgę. Z drugiej zaś  strony 

rezultatem tej działalności jest podtrzymanie „potrzeby wolności” w społeczeństwie. 

Potrzeby, o której Mochnacki pisał, że jest pierwszym warunkiem wolności i którą, jak 

mi się wydaje, Kołakowski9 miał na myś li pisząc o konieczności duchowej obrony przed 

sowietyzacją. 

Nie będziemy przewlekać  rozważań typologicznych na temat różnorodnych 

form działalności opozycyjnej w Polsce. Mam nadzieję, że udało nam się w wielkiej ich 

rozmaitości zaprowadzić  pewien porządek przez odsłonienie ich funkcji 

demaskatorskiej w stosunku do polityki władz, i, z drugiej strony, ich funkcji 

zachowawczej względem wartości i postaw, na których opiera się, by znów zacytować  

Mochnackiego, towarzyskie jestestwo, społeczny związek narodu. Chciałbym jednakże, 

zanim przejdziemy do omówienia ewolucji politycznej w Polsce, zwrócić  uwagę na 

podobieństwa współczesnych form działalności opozycyjnej do działań 

protestacyjnych podejmowanych przez naszych rodaków w XIX i XX wieku. Jak to się 

dzieje, że dowcipy, plotki i niecenzuralne informacje podawane z ust do ust, listy i 

petycje podpisywane przez kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, pogrzeby i rocznice, 

manifestacje – jakże często prowokowane przez policję, czytanie książek, z których 

wiele, w normalnych warunkach, tylko studenci kujący się do egzaminów braliby do ręki 

– jak to się dzieje, że tego rodzaju działalność , że to, mówiąc ściś le, życie towarzyskie, 

bierzemy na poważnie i okreś lamy mianem opozycji politycznej? 

																																																													
8 Janusz Szpotański (1929–2001) – poeta i satyryk, autor utworów wyśmiewających działaczy PZPR i 
politykę PRL. 
9 Leszek Kołakowski (1927–2009) – polski filozof, historyk idei, pracownik Uniwersytetu 
Warszawskiego. Od 1968 na emigracji, gdzie wykładał m.in. na Uniwersytetach Oksfordzkim, Yale i 
Berkeley. 



	 	 	
Odpowiedzi na to pytanie udzieliliśmy po części przed chwilą. Dodamy teraz, że 

zawsze – przed powstaniem listopadowym i styczniowym a także i w czasie okupacji – 

opozycja wyrażała się w Polsce przez takie, z pozoru niepoważne i niedające nadziei na 

widoczne rezultaty, formy działania. 

W czasie sądu sejmowego zwołanego w 1827 roku dla osądzenia oskarżonych o 

zbrodnie stanu organizatorów Towarzystwa Patriotycznego, ogrom publicznej niechęci – 

informuje nas Mochnacki w swej świetnej pracy o tajnych związkach – wszystkimi 
wyrażał się sposoby, przez kułaki i zbiegowiska, przez kartelusze przybijane na rogach ulic i 
kościołów, w bajkach i satyrach, wierszem i prozą. Zjawiały się i karykatury rysowane.... 
Warszawska ulica, znana z poczucia humoru, już  150 lat temu natrząsała się z władców 

świata – w listopadzie, ale zanim jeszcze wybuchło powstanie, rozklejano po mieście na 

drzewach, rogach ulic i kościołach „kartelusze” z napisem: Belweder do wynajęcia od 
nowego roku. 

Że w XIX wieku pełno jest rozmaitych kółek samokształceniowych o tym nie 

trzeba przypominać . Są te i pogrzeby – np. Zygmunta Krasińskiego w 1859, czy 

generałowej Sowińskiej w 1860. W XXX rocznicę powstania listopadowego w 

Warszawie ma miejsce uliczna manifestacja. Nie bardzo wiadomo kto ją urządził, w 

każdym razie biorą w niej udział studenci. Statut jednego z kółek młodzieżowych z tego 

okresu, który się przypadkiem zachował, przytacza Stefan Kieniewicz – członkowie 

mieli ćwiczyć  się w fechtunku i strzelaniu, szerzyć  ducha narodowego, brać  udział w 

demonstracjach, zabiegać  o zdobycie sobie zaufania włościan i wreszcie, wyprawiać  

„psikusy” zaborcom – np. wysyłać  anonimy z pogróżkami. Zaś  Narcyza Żmichowska tak 

pisała w liście wysłanym z Warszawy w styczniu 1861 roku: Zestarzałam się i różne 
pamiętam chwile, a takiego żniwa anegdot nigdy jeszcze na bruku warszawskim nie 
zebrałam... Najgrubsze figury w strachu jakby im się ziemia pod nogami trzęsła, a 
rzemieś lnicy tak o rewolucji gadają, jak gdyby już  policji na ratuszu nie było. Wreszcie, dla 

niewielu będzie nowością stwierdzenie, że olbrzymia i chyba te najbardziej widoczna 

część  działalności konspiracyjnej w czasie ostatniej wojny to prasa podziemna – a więc 

znów „słowo”, a także tzw. „mały sabotaż ” czyli, jak w statucie kółka młodzieżowego 

sprzed stu lat, „psikusy” najrozmaitsze wyczyniane okupantom. 

A jednak gdy myś li się o tych formach działania opozycyjnego, trudno jest 

czasem powstrzymać  się od uśmiechu – sympatii wprawdzie, ale i niedowierzania – że 

ci młodzi zapaleńcy potrafią dopiąć  czegoś  przez swoje manifestacje, oprócz wilczego 

biletu; że najlepsze nawet dowcipy rozjaśnią mrok w ciemnych duszach pozbawionych 

humoru dzierżymordów; że listy i memoriały trafią do przekonania adresatom, a nie do 

kosza na śmieci w komisariacie policji. Cóż  to za opozycja, za którą nie stoją setki 

tysięcy a nawet miliony wyborców, potężne związki zawodowe, albo przynajmniej parę 

poczytnych pism? 

Otóż  w moim przekonaniu tego rodzaju sceptyczno-ironiczna postawa, choć  

często spotykana, świadczy o kompletnym niezrozumieniu zjawiska, o którym tu dziś  



	 	 	
mówimy. Bowiem opozycja polityczna w Polsce nie ukształtowała się i nie działa w 

państwie, w którym respektowane są wolności demokratyczne. Dlatego te przybiera 

zupełnie inne formy niż  jej odpowiednik w wolnym kraju. Naszym zadaniem było 

pokazać , że owe nieortodoksyjne formy działania wypełniają funkcję opozycji 

politycznej. Udało nam się równie odnaleźć , choć  tylko pobieżnie odnieś liśmy się do tej 

kwestii, ciągłość  historyczną owych zaskakujących i, z pozoru, niepoważnych form 

działania. Wszędzie, w każdym kraju pod dyktaturą, opozycja polityczna wyrażać  się 

będzie przez dziwne, czasem śmieszne, czasem patetyczne działania ludzi, którym 

odebrano wolność  słowa i zrzeszania się. 

Przejdźmy teraz do bardziej szczegółowej analizy działalności opozycyjnej we 

współczesnej Polsce. Nawet niezbyt uważny obserwator, pobieżnie tylko 

zainteresowany tą problematyką, dostrzec musi wydatne zmiany jakie zaszły w ciągu 

kilku ostatnich lat w położeniu i powadze ruchu opozycyjnego w kraju. Prześ ledźmy 

proces, który doprowadził do tej nowej sytuacji. Zacznijmy od 1956 roku. 

Zmiany, które nastąpiły po śmierci Stalina, symbolicznie nazywane mianem 

odwilży czy też  Października 5610, inspirowane były, jak mi się wydaje, wewnątrz elity 

władzy. Co prawda w trakcie procesu destalinizacji, który trwał przecież  kilka lat i 

odbywał się pod ogólnym hasłem liberalizacji, społeczeństwo przebudziło się niejako z 

letargu, opinia wielu środowisk zaczęła przemawiać  własnym głosem, a także w 

zakładach pracy, związkach twórczych czy organizacjach młodzieżowych rozwinęła się 

tzw. „inicjatywa oddolna”. Wszystko to jednak było jakby uboczną konsekwencją 

destalinizacji, której partia poddała się sama! Oczywiście, w Październiku istniała 

opozycja, ale dominującym odczuciem w świadomości społeczeństwa było poczucie 

jedności w obliczu zagrożenia zewnętrznego, które brutalnie unaocznił los niedalekich 

Węgier. Patriotyzm Polaków oraz liberalizacja ustroju dostarczyły władzy pewnego 

surogatu legitymizacji, której dotychczas nie posiadała i dzięki której mogła sterować  

procesem przemiany ustroju. W trakcie tego procesu momentami, ale tylko 

momentami, traciła ona kontrolę nad biegiem wydarzeń. Ostatecznie odzyskała tę 

kontrolę w Październiku. Stopniowo zaczęto z powrotem zwężać  margines wolności 

obywatelskich, który aż  do Października rozrastał się ograniczając faktycznie 

hegemonię aparatu partyjnego. Dlatego też , wydaje mi się, w mitologizacji Października 

tkwi dość  zasadnicze nieporozumienie. Istotnie był Październik definitywnym 

zatwierdzeniem destalinizacji przez rządzącą partię, niejako przepisaniem stalinizmu z 

teraźniejszości do historii. W praktyce oznaczało to wyrzeczenie się terroru fizycznego 

jako metody sprawowania władzy – zmiana ogromna i choćby za to należy święcić  

Październik co roku. Ale przecie dla nas Październik wyraża inną treść  – mianowicie 

demokratyzację, swobodę słowa i wolność . I w tym tkwi nieporozumienie. Bo choć  

																																																													
10 Październik 1956 – wydarzenia polityczne, które zapoczątkowały złagodzenie systemu w PRL i 
odejście od stalinowskiego terroru. 



	 	 	
system zmienił się po śmierci Stalina i zaprzestał terroru fizycznego, to jednak nigdy 

rządząca partia nie zamierzała ograniczyć  swej hegemonii. W okresie przejściowym do 

nowej fazy – absolutyzmu bez tortur – pojawiły się demokratyzacja, swoboda słowa i 

wolność . Ale jako produkty przejściowe, jako zło konieczne. W Październiku system 

okrzepł, skończyła się żałoba i niepewność  po zgonie wielkiego wodza rewolucji, 

rozpoczęła się faza nowej stabilizacji – nazwanej później „naszą małą stabilizacją”. 

Zatem w okresie 1954–56 system przekształca się przede wszystkim z 

inicjatywy elity władzy, nie zaś  pod wpływem nacisku opozycji. W 1968 r. mamy do 

czynienia z prowokacją ze strony władz, ale i z opozycją, głównie inteligencką. W 1970 

r. ciągle można się doszukać  elementu prowokacji, ale przede wszystkim widzimy falę 

strajków, a więc potężną opozycję robotniczą, której rząd ulega. Wreszcie w 1976 r. 

inteligencja i robotnicy występują przeciwko władzom niemal równocześnie – akcja 

protestacyjna przeciwko zmianom Konstytucji, a później strajk przeciw podwyżce cen 

– a potem wręcz solidarnie – myś lę o działalności Komitetu Obrony Robotników i 

protestach samych robotników już  po Czerwcu. Z biegiem czasu zmiany systemu są 

coraz bardziej funkcją działania opozycji, funkcją autonomicznych działań 

podejmowanych przez społeczeństwo. 

Inaczej patrząc na te wydarzenia można powiedzieć , że z upływem czasu system 

wyobcowuje się stopniowo od coraz to nowych grup w społeczeństwie. I tak, od 1968 

roku nie może już  liczyć  na tzw. „postępową inteligencję", od 1970 roku zaczyna się bać  

robotników, a od 1976 roku ma przeciwko sobie i jednych i drugich i na dodatek jeszcze 

hierarchię kościelną. 

W ciągu tych dwudziestu lat 56–76 opozycja zamiast pogrążać  się w próżni 

społecznej, jak to jest udziałem władzy, wydobywa się z izolacji, przebija próżnię 

społeczną, w jakiej się znajdowała, odnajduje świadomość  siebie samej jako jednolitego 

ruchu. Następuje konsolidacja, zetknięcie się ośrodków opozycyjnych, które uprzednio 

były od siebie izolowane. Proces ten zachodzi, moim zdaniem, po pierwsze dzięki 

zmianom światopoglądowym w środowisku inteligencji postępowej; po drugie, dzięki 

zmianom w roli społecznej, a także i świadomości, klasy robotniczej. W rezultacie 

pojawia się nowy temat w myś leniu opozycji – a mianowicie temat suwerenności i 

obrony substancji narodowej, oraz rozszerza się jej potencjalna baza społeczna – o 

robotników. W tej sytuacji Kościół i inteligencja katolicka, które od zakończenia wojny 

oddawały się organicznej pracy ochrony tradycji narodowej, przyłączyły się otwarcie 

do aktywnej opozycji. 

Parę słów komentarza na temat zmian światopoglądowych w środowisku 

postępowej inteligencji. Mam na myś li oczywiście tzw. „rewizjonistów”. I ten termin, jak 

większość  terminów dotyczących polityki w Polsce Ludowej, jest niejednoznaczny. 

Służył on za stygmat nadawany przez przedstawicieli ortodoksji i tzw. „linii partii” tym 

wszystkim, których aparat z jakichś  względów chciał się pozbyć . Używany przez 

władze termin rewizjonista nie odnosił się do żadnych konkretnych treści poglądów 



	 	 	
politycznych – w pewnym momencie rewizjonistą nazywany był zarówno Schaff jak i 

Kołakowski. Jednakże o tyle o ile różni ludzie zgadzali się samych siebie nazywać  

rewizjonistami rozumieć  przez to należało, że, po pierwsze, nie zgadzają się z polityką 

partyjnych władz i że, po drugie, ich krytyka oficjalnej polityki formułowana jest z 

pozycji socjalistycznych. Tak więc deklarowali się rewizjoniści jako zwolennicy ustroju 

zaprowadzonego w Polsce w 45 r. choć  również  jako zwolennicy poddania go pewnym 

modyfikacjom. 

Wydaje mi się, że już  ta sama zasada ogólna rewizjonizmu wplątywała go w 

sprzeczności, które nie dawały się prze zwyciężyć . Bowiem aparat pojęciowy 

marksizmu, a więc i rewizjonizmu, nie pozwala na cząstkową krytykę jakiej bądź  

formacji społeczno-politycznej. Narzuca niejako konieczność  przeprowadzenia analizy 

krytycznej w perspektywie całości, w kategoriach całego systemu, a nie zaś  

poszczególnych rozwiązań poszczególnych problemów – np. dominacji politycznej. Że 

tak jest łatwo się przekonać  biorąc do ręki przemyś laną do ostatecznych konsekwencji 

marksistowską krytykę polskiej rzeczywistości z lat 60-tych – a mianowicie „List 

Otwarty” Kuronia i Modzelewskiego. Autorzy ujawniają w tym tekście klasowy 

charakter, w marksowskim sensie, ustroju w Polsce powojennej, a więc – nieunikniona 

konkluzja – negują moż liwość  jego „rewizji” czy też  cząstkowej modyfikacji i 

konkludują o nieuchronności rewolucji, jako że rewolucja jedynie może przezwyciężyć  

antagonizm klasowy. Rewizjonizm popełnił więc w tym tekście niejako samobójstwo. 

Dlatego też  „rewizjoniści” nie bardzo wiedzieli jak się odnieść  do „Listu Otwartego” 

choć  również  nie wiedzieli skąd się bierze ich ambiwalencja.  

Wszelako nie tylko w planie doktrynalnym, ale także i w wyborze strategii 

działania politycznego rewizjoniści skazani byli na przegraną. Uznając istniejący system 

za, bądź  co bądź , socjalistyczny (choć  może z nieludzką twarzą) starali się tak 

postępować , aby przypadkiem nie dać  argumentów propagandowych „wrogom 

socjalizmu” ; przeciwstawiając się polityce władz partyjnych uważali równocześnie, że 

obowiązuje ich dyscyplina partyjna. Tak więc podejmując działalność  opozycyjną 

przyjęli logikę i reguły gry narzucone przez przeciwników. Argumentując za partią, 

choć  nie w jej istniejącej postaci, pozbawiali się poparcia zarówno tych, którzy 

korzystali z tego, że partia znajduje się u władzy, jak i tych, którzy z tej przyczyny byli 

upoś ledzeni. Przyjmując wraz z całym bagażem marksistowskiej aparatury pojęciowej 

także i komunistyczną nomenklaturę dotyczącą historii współczesnej uznawali, że 

radziecka może być  tylko rewolucja, zaś  imperializm może być  tylko rosyjski. Pojęcie 

radzieckiego imperializmu wydawało im się wewnętrznie sprzeczne, woleli mówić  o 

konieczności współpracy i dobrosąsiedzkich stosunków ze Związkiem Radzieckim. 

Dlatego też  nie umieli poruszyć  tematu suwerenności Polski socjalistycznej. Tak więc 

znaleź li się w próżni społecznej. Że się o nich ciągle słyszało w latach 60-ych było 

wynikiem nie tyle ich popularności w społeczeństwie, co tego że mówiła o nich bez 

przerwy władza. Byli bowiem dla władzy idealnym przeciwnikiem – przyjmowali 



	 	 	
narzucone im i skazujące ich z góry na przegraną, reguły gry; argumentowali na gruncie 

ideologii socjalistycznej a więc nie mogli przyciągnąć  większości społeczeństwa, której 

ta ideologia była obca; wreszcie przy okazji nacjonalistycznej hecy zainscenizowanej 

przez reżym okazali się znakomitym kozłem ofiarnym. Ale rewizjonizm odegrał 

doniosłą rolę w historii opozycji politycznej w Polsce. Dzięki niemu przetrwała tradycja 

aktywności politycznej, idealizmu i zaangażowania. Był, jak mi się wydaje, swego 

rodzaju kontynuacją postawy romantycznej. W każdym razie tym był dla nas, którzy 

urodziliśmy się tu po wojnie, w Październiku byliśmy jeszcze w szkole podstawowej, a 

w połowie lat 60-tych zaczynaliśmy studia. W szczególności mam na myś li środowisko 

młodzieży warszawskiej, które bezpieka opatrzyła w Marcu mianem „komandosów”11. 

Uważaliśmy się za socjalistów, ale nie mogliśmy zrozumieć  dlaczego za 

upaństwowienie środków produkcji społeczeństwo ma płacić  wolnością i swobodą 

słowa. W literaturze marksistowskiej znacznie bardziej interesowała nas „Zdradzona 

Rewolucja” niż  „Manifest Komunistyczny”, a dyscyplinę partyjną uważaliśmy za 

towarzyskie nieporozumienie. W rezultacie staliśmy się wkrótce nieznośni – i to nie dla 

kogo innego jak dla naszych duchowych, a niekiedy i osobistych, przyjaciół – 

„dorosłych” rewizjonistów. (O nas, dla odróżnienia, mówiono także raczkujący 

rewizjoniści). Ponieważ  sami znaczyliśmy bardzo niewiele intuicja polityczna 

podpowiadała nam (mówię „nam”, choć  mam na myś li głównie Adama Michnika12, 

najbardziej wśród nas politycznie dojrzałego, którego rola, z czasem, wyrosła daleko 

poza ramy środowiska), że należy doprowadzać  do konfrontacji między rewizjonistami 

a władzami partyjnymi. Udało nam się wreszcie dopiąć  swego w 1966 r., kiedy to 

Leszek Kołakowski i Krzysztof Pomian13 zgodzili się wystąpić  na otwartym zebraniu 

studenckim zwołanym z okazji X rocznicy Października, po którym to wystąpieniu 

wyrzucono ich z partii. Od tej pory, a do Marca 68 rewizjoniści oddawali legitymacje 

partyjne, albo byli z partii wyrzucani. Wreszcie w Marcu 68 nastąpił definitywny koniec 

rewizjonizmu. Wszelako nie oznaczało to przypieczętowania losu opozycji lecz 

całkowitą i nieodwołalną utratę złudzeń wśród inteligencji, że reżym da się 

zreformować  od wewnątrz. Potop kłamstwa, ksenofobii i antysemityzmu, który rozlał 

się w Marcu z tzw. „publikatorów” był kompletnym zaskoczeniem nie tylko dla 

rewizjonistów, ale i dla większości społeczeństwa, szczególnie zaś  dla młodzieży. 

Mądrze napisał o tym Feliks Niedolski we wstępie do tomiku poezji Jacka Bieriezina14 

																																																													
11 Komandosi – okreś lenie grupy studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy pojawiali się na 
zebraniach partyjnych, sesjach i rocznicach, zadając niewygodne pytania. Do grupy należeli m.in. Jacek 
Kuroń, Karol Modzelewski, Adam Michnik. 
12 Adam Michnik (ur. 1946) – polski historyk i publicysta. Działacz opozycji demokratycznej w PRL, 
członek KOR, współpracownik pism drugiego obiegu, więzień polityczny w PRL. 
13 Krzysztof Pomian (ur. 1934) – filozof i historyk. Od lat 70. we Francji, wspierał opozycję 
demokratyczną i „Solidarnoś ć”. 
14 Jacek Bierezin (1947–1993) – poeta, działacz opozycji demokratycznej w PRL, współpracownik KOR. 
W stanie wojennym internowany, od 1982 na emigracji, gdzie współpracował z „Kulturą” paryską i 
Radiem Wolna Europa. 



	 	 	
wydanego w paryskiej Kulturze: „Ci, którzy to widzieli pamiętają zapewne: w czasie 

studenckich demonstracji w marcu 1968 roku ponad głowami wzburzonego tłumu 

wykwitały – w każdym chyba większym mieście Polski – płomienie. Palono gazety. 

Skandowany okrzyk „Prasa kłamie” i podpalanie gazet – to były wówczas manifestacje 

jednomyś lne i jednoznaczne. Wielu spośród nas nie miało sprecyzowanych poglądów 

politycznych, wielu w tych pierwszych dniach nie orientowało się jeszcze, co właściwie 

dzieje się w Polsce i przeciw czemu należy protestować  – ale to jedno nie ulegało 

wątpliwości. Prasa kłamała... Co pozostawało? Tylko bezsilny gest ręki, wymachującej 

gazetową pochodnią. To był kaganek oświaty, który rozjaśnił w głowach temu 

pokoleniu”. Albowiem, i to jest niezwykle istotny punkt, Marzec był dla tej generacji 

doświadczeniem pokoleniowym. Doświadczeniem pokoleniowym, którego treść  

wychodzi na jaw w twórczości całej plejady świetnych młodych poetów. Ustami swego 

znakomitego przedstawiciela, poety i krytyka zarazem, Stanisława Barańczaka15, 

nazwali oni swoją poezję „romantyzmem dialektycznym”. Jest to poezja nieufna 

względem zastanej rzeczywistości i zarazem poszukująca prawdy; jest programowo 

krytyczna, ale i programowo konstruktywna. Jak to napisał Barańczak romantyzm 
dialektyczny demaskuje antynomie zastanego porządku rzeczy z punktu widzenia moż liwej 
ich syntezy. Cóż  to oznacza w praktyce, gdzie odnaleźć  przykład działania 

demaskującego rzeczywistość  zastaną i proponującego zarazem alternatywny model 

postępowania? Odpowiedź  dziś  jest bardzo łatwa - to Komitet Obrony Robotników, 

którego Barańczak jest jednym z członków założycieli. 

Tak więc pokolenie marcowe ma już  dziś  swoją literaturę, ma również  swoją 

emigrację. Od paru lat wychodzi na Zachodzie kwartalnik „Aneks”, który jest jakby 

nieocenzurowanym pismem marcowego pokolenia. Nie sposób w tym miejscu 

analizować  znaczenia faktu, że część  pomarcowej emigracji to pierwsza, od wojny, 

polska emigracja polityczna. Zawierzmy w tej sprawie intuicji Mochnackiego. Wielkie i 
głębokie jest każdej emigracji polskiej znaczenie – pisał on w cytowanej już  przeze mnie 

pracy „Tajne Związki” - bo to nie fakcja pokonam w kraju przez drugą, ale żywa, jawna 
protestacja, którą cały lud podziela przeciwko obcym najeźdźcom. No a jeżeli robotnicy 

wychodzą na ulice; kościół z ambony krytykuje władze; inteligencja młoda i wiekowa, 

katolicka i świecka występuje solidarnie w obronie prześ ladowanych; jeżeli ludzie ze 

wszystkich środowisk wpłacają przeszło milion złotych na tę pomoc – to czy nie jest 

prawdą, że jawna protestacja objęła cały lud? 

Jak do tego doszło?  

O 1968 już  była mowa. W 1970 rozstrzelano robotników na Wybrzeżu. Okazało 

się, że to nie wystarczy dla przywrócenia porządku. Nowy I sekretarz wraz z całym 

garniturem luminarzy musiał pojechać  do stoczni, gdzie po raz pierwszy od 15 lat nie 

mógł rozkazywać  robotnikom, ale musiał z nimi dyskutować . I robotnicy postawili na 

																																																													
15 Stanisław Barańczak (1946–2014) – poeta, tłumacz i krytyk literacki, działacz opozycji 
demokratycznej w PRL, członek KOR. 



	 	 	
swoim — cofnięto podwyżkę cen i zamrożono ceny na dwa lata. Dla robotników było to 

niezwykle ważne doświadczenie. Uświadomili sobie, że strajk nie jest z ich strony tylko 

aktem desperacji, ale narzędziem politycznego nacisku. Nowi przywódcy zrozumieli z 

grudnia znacznie mniej. Pojęli oczywiście, że sytuacja jest chwiejna i 

nieznormalizowana, a Gierek rozumiał, że dostać  władzę a ją utrzymać  to dwie różne 

rzeczy. Jednakże arogancja nabyta po kilkunastu latach sprawowania absolutnej 

władzy nie pozwalała mu uznać , że demonstracje wyrażają rzeczywiste 

niezadowolenie ludności, że mają miejsce w obronie podstawowych interesów, 

których, w opinii demonstrantów, partia nie potrafiła zaspokoić . Demonstracje nadają 

się do tego, żeby je zakazywać , rozpędzać , manipulować  nimi, albo czasem je 

prowokować , ale prawdziwe zagrożenie dla władzy – mówiło Gierkowi16 własne 

doświadczenie – leży w samym aparacie. Dlatego te, aby umocnić  się u władzy 

postanowił zreformować  strukturę partii, po to żeby nie dopuścić  do wyłonienia się w 

przyszłości ośrodka władzy niezależnego od jego kontroli. Chciał mieć  pewność , że już  

nie będzie nowego Edwarda Gierka – stąd te reforma administracyjna kraju i, zarazem, 

aparatu partyjnego.  

Scenariusz rządów Gierkowych tak mniej więcej wyglądał: aby uspokoić  lud 

Gierek uzyskał kredyty zagraniczne, za pomocą których dało się „rzucić  na rynek” 

towary i podnieść  płace. W ten sposób pragnął uzyskać  wolną rękę ,aby zaszachować  

swych potencjalnych przeciwników w aparacie i definitywnie „rozwiązać” kryzys. Grał 

na zwłokę za pożyczone pieniądze, aby zniszczyć  swe wyimaginowane alter ego. Oto 

portret wielkiego męża stanu. A jednak, nie udało się. I ku przerażeniu władzy – która 

ciągle niewiele rozumie z tego co się dzieje, bo w jej pojęciu sztuka rządzenia tylko na 

tym polega, żeby kiełbasę do rzeźnika dostarczyć  na porę – opozycja, która przedtem 

była rozbita na części, występuje solidarnie. Najpierw upadł podział między 

„postępowymi” a „katolickimi” intelektualistami i hierarchią kościelną. Jak to ładnie 

napisał Kołakowski w 12 numerze „Aneksu”: A cały ten układ kulturalny do diabła poszedł 
i już  go nie ma. Laicki humanizm w walce z katolickim obskurantyzmem” – to sytuacja już  
tylko wyimaginowana, frazes bez pokrycia, próba fikcyjnej kontynuacji nieistniejącego 
świata. Nie ma już  miejsca dla owych dzielnych i rozumnych antyklerykałów i 
wolnomyś licieli niegdysiejszych... Ci co dziś  powtarzają ich hasła, dzielą się na głuptasów i 
urzędników od ideologii, produkują martwy papier. Co więcej, opozycja wystąpiła z 

tematem suwerenności, który partia od dawna usiłowała ukradkiem sobie 

przywłaszczyć . Bo jeś li się przyjrzeć  dokładnie dyskretnie rozsiewanym plotkom w 

chwilach kryzysów – 56, 68, 70 – to znajdziemy w nich chytre odwoływanie się do 

antyrosyjskich uczuć  ludności. „Dajcie nam rządzić  w spokoju, bo inaczej Rosjanie 

przyjdą. Tak naprawdę, to właśnie my bronimy przed nimi Polski”. Otóż  w czasie 

kampanii na temat poprawek do Konstytucji, czar prysł nieodwołalnie. W żargonie 

warszawsko-studenckim mówi się o aktywistach partyjnych – „Komuchy”, trochę 
																																																													
16 Edward Gierek (1913–2001) – działacz komunistyczny, I sekretarz KC PZPR w latach 1970–1980. 



	 	 	
komuniści, a trochę „ruchy”. Wreszcie, po strajkach czerwcowych powstał K.O.R. Nie 

można przecenić  znaczenia tego Komitetu. Po raz pierwszy, od Października, 

intelektualiści i robotnicy występują solidarnie. Po raz pierwszy, od zawsze, opozycja w 

Polsce Ludowej zwraca się do społeczeństwa, a nie do władz. Po raz pierwszy 

społeczeństwo masowo solidaryzuje się z ofiarami prześ ladowań.  

Nową formułą opozycji jest „żyj jak wolny człowiek”. Im więcej spośród nas 

będzie w ten sposób postępować , tym więcej wolności będzie w Polsce. Domagaj się, 

aby respektowano prawo w stosunku do Ciebie. Pamiętaj, że nie jesteś  przedmiotem 

administracji – rzeczą, a podmiotem polityki – obywatelem. 

Opozycja nie poprzestaje na dawaniu dobrych rad – opozycja żyje życiem 

obywatelskim. Członkowie Komitetu Obrony Robotników i ludzie z nim związani żyją 

jak wolni ludzie w wolnym kraju. I jest ich coraz więcej.  

 


