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Cz. I Bariery rozwoju 

W miarę umacniania się środowisk opozycji demokratycznej w Polsce coraz 

wyraźniej zaznacza się pewna dwoistość  wypełnianych przez nią zadań i funkcji 

społecznych. 

Z jednej strony środowiska te podjęły się jawnego wyrażania poglądów i 

aspiracji społeczeństwa, występowania w obronie jego najbardziej podstawowych 

praw i organizowania form samopomocy społecznej. Z drugiej jednak strony, musiały 

one podjąć  również  zadanie wskazywania moż liwie konkretnych dróg, prowadzących 

do zasadniczych przemian w politycznej sytuacji narodu polskiego. 

To drugie zadanie, dotychczas wypełniane przez środowiska opozycji 

demokratycznej w znacznie mniejszym zakresie niż  pierwsze, nakłada na nie 

obowiązek formułowania zasadniczych celów politycznych, stojących przed 

społeczeństwem oraz sposobów ich realizowania. Coraz częściej spotykamy się z 

ludźmi, wyrażającymi uznanie dla działań podejmowanych przez nas na rzecz 

poszanowania w naszym kraju praw człowieka i obywatela, solidaryzujących się z 

prowadzoną przez opozycję krytyką systemu PRL-owskiego i rządów monopartii 

komunistycznej. Uważają oni jednak, że w sferze programowej opozycja 

demokratyczna posiada na razie jedynie program – „na nie”, zarzucają jej, że nie 

precyzuje w dostateczny sposób dróg prowadzących do trwałego poszanowania praw 

ludzkich w Polsce oraz przywrócenia narodowi jego wewnętrznej i zewnętrznej 

suwerenności. Oczekują, że opozycja demokratyczna zaproponuje konkretne, 

alternatywne modele urządzenia życia politycznego i społecznego Polski, i że będzie 

umiała wykazać  realność  ich urzeczywistnienia w dającej się okreś lić  perspektywie 

czasowej. 

Aby było to jednak moż liwe, środowiska opozycji demokratycznej powinny 

podjąć  w znacznie szerszym zakresie niż  dotychczas, pracę nad kształtem polskiej 

myś li politycznej i na jej podstawie budować  propozycje programowe, które będą 

mogły być  przedstawione społeczeństwu. 

Muszą one odpowiadać  na pytania, jak należy rozwiązywać  zasadnicze 

problemy naszego życia zbiorowego, pokazywać  nie tylko ideały, wizję przyszłej 

Rzeczypospolitej, ale również  politykę, która ma do niej doprowadzić . 

Moje rozważania są bardzo ogólną próbą wskazania podstawowych barier, 

utrudniających rozwój myś li politycznej w środowiskach polskiej opozycji 
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demokratycznej, dokonania analizy jej obecnego położenia oraz zasygnalizowania 

przewidywanych kierunków jej dalszego rozwoju. 

Spróbujemy uporządkować  główne przyczyny, utrudniające wypracowanie przez nasze 

środowiska nowego kształtu polskiej myś li politycznej i odpowiedzieć  na pytanie, 

dlaczego dysponujemy tak niewieloma tekstami programowymi i sformułowanymi na 

piśmie poważnymi analizami położenia sprawy polskiej we współczesnym świecie. 

1. Świadomość  polityczna społeczeństwa polskiego 

Trzeba stwierdzić , że stan świadomości społeczeństwa polskiego nie jest 

wysoki. Jest to w decydującej mierze konsekwencją działania systemu politycznego, 

narzuconego Polsce przez ZSRR. Jednym z podstawowych kierunków działania 

komunistów w naszym kraju, było niszczenie samodzielnej, autentycznej myś li 

politycznej i tych środowisk, które były jej nośnikami. W wyniku wojny i terroru czasów 

stalinowskich nastąpiła w znacznym stopniu likwidacja elit politycznych, związanych z 

przedwojennymi partiami i stronnictwami. Na skutek zaś  totalnego oddziaływania 

systemu propagandowego, „ideowo-wychowawczego”, wspieranego zawsze ilekroć  

zachodziła potrzeba przez aparat policyjny, w latach następnych zrobiono bardzo 

wiele, aby zapobiec wytwarzaniu się nowych elit politycznych. Cały olbrzymi aparat 

propagandowy nowoczesnego państwa, środki masowego przekazu zostały 

wprzęgnięte do wpajania Polakom przekonania, że rządy komunistyczne w Polsce i ich 

zależność  od ZSRR /bo nawet nie usiłowano tego zbytnio kamuflować/, to logiczna 

konsekwencja całej naszej historii, i że żadnej alternatywy nie ma i nie będzie. Jeś li 

weźmiemy pod uwagę, że dopuszczone do udziału w życiu politycznym ugrupowania 

niekomunistyczne /mam tu na myś li głównie koncesjonowane grupy katolickie/ stanęły 

na gruncie tzw. „realizmu politycznego”, akceptując zarówno zależność  od ZSRR, jak i 

„kierowniczą rolę” partii komunistycznej w Polsce, to okaże się, że społeczeństwo 

polskie zostało faktycznie pozbawione krajowych ośrodków, mogących tworzyć  i co 

ważniejsze upowszechniać  na szerszą skalę myś l polityczną i budowane przy jej 

pomocy programy. Ich funkcji nie mógł również  przejąć  Kościół Katolicki, który 

zgodnie ze swym powołaniem, unikał występowania w roli par excellance politycznej, 

spełniając i tak doniosłą rolę w walce o obecność  podstawowych wartości w życiu 

Narodu Polskiego i działając zawsze, na rzecz poszanowania praw osoby ludzkiej w 

naszym kraju. 

Rezultatem scharakteryzowanego powyżej stanu rzeczy jest sytuacja, w której 

ogół społeczeństwa zdając sobie sprawę z zależności Polski od ZSRR, gardząc 

utrwalającą tę zależność  Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą i wykazując na ogół 

dużą odporność  na prowadzoną przez nią polityczną indoktrynację, nie wierzy w 

moż liwość  wyemancypowania się Polski spod dominacji radzieckiej i odsunięcia od 

władzy, tylekroć  już  skompromitowanej partii komunistycznej. 



	 	 	
Ten stan świadomości politycznej społeczeństwa oddziałuje w dwojaki sposób 

na środowiska opozycji demokratycznej. 

- Wielu ich uczestników, mimo przełamania bariery strachu i zaangażowania się 

w walkę o poszanowanie praw ludzkich i obywatelskich, w sferze umiejętności 

myś lenia w kategoriach politycznych nie odbiega od ukształtowanych w 

społeczeństwie stereotypów, obawiając się wysuwania zasadniczych postulatów 

politycznych ze względu na przekonanie, że musi to za sobą prędzej czy później 

pociągnąć  uderzenie ze strony władzy, mogące zahamować  rozwój niezależnej 

działalności społecznej. 

- Z drugiej strony, środowiska i grupy, dopracowujące się programu, 

zawierającego jako podstawowy cel polityczny odzyskanie niepodległości przez Polskę 

obawiają się, że zostanie on uznany przez społeczeństwo za nierealny, czego 

następstwem będzie społeczna izolacja środowisk niepodległościowych. 

Stan świadomości politycznej ogółu społeczeństwa, mimo niewątpliwie 

korzystnego kierunku jej przemian, wciąż  trzeba uwzględniać  jako czynnik 

utrudniający kształtowanie nowej polskiej myś li politycznej. 

2.Struktura środowisk opozycji demokratycznej 

Uważam, że istotne trudności w wypracowaniu przez opozycję demokratyczną 

polskiej myś li politycznej i propozycji programowych są również  konsekwencją składu i 

struktury samych środowisk opozycyjnych. 

Opozycja demokratyczna w swym obecnym kształcie, uformowała się w latach 

1975-77, chociaż  oczywiście istniały już  przedtem środowiska, prowadzące jawną 

działalność  opozycyjna wobec władzy PZPR-owskiej. Jednak właśnie w tym okresie 

zasięg ich oddziaływania na społeczeństwo uległ znacznemu rozszerzeniu. Ujawniły się 

w nim również  grupy, które do tej pory prowadziły zorganizowaną działalność  

wymierzoną przeciwko reż imowi, nie ujawniając się w oficjalny sposób. Wreszcie, i to 

może jest zjawisko najbardziej charakterystyczne dla tego okresu, ukształtował się 

szereg zupełnie nowych środowisk opozycyjnych, przeważnie złożonych z ludzi 

młodych, głównie studentów i młodej inteligencji. 

Ważnymi etapami kształtowania się tej nowej opozycji były kampania 

przeciwko zmianom w konstytucji, prowadzone na przełomie 1975 i 76 roku, protest 

przeciwko antyrobotniczym represjom po wydarzeniach czerwcowych z Radomia i 

Ursusa, znajdujący swój pełny wyraz w powstaniu i działalności Komitetu Obrony 

Robotników, wreszcie zainicjowania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w 

marcu 1977. 

Jest oczywiste, że w podjęciu tych działań, znaczny udział mieli w pełni dojrzali 

działacze polityczni, społeczni, prowadzący od wielu już  lat walkę z rządami monopartii 

komunistycznej w Polsce. Sądzę jednak, że w tym czasie główna siłą opozycji zaczęły 

się stawać  liczne nowe środowiska, złożone przeważnie z młodych ludzi. 



	 	 	
Postawy ich kształtował Grudzień 702. Czerwiec 763 oraz cała coraz bardziej 

beznadziejna i zakłamana rzeczywistość  PRL-owska. Podjęcie przez nich działalności 

opozycyjnej było spowodowane przede wszystkim motywami natury moralnej, było 

wyrazem wraż liwości na krzywdę ludzką, w wymiarze indywidualnym i 

ogólnospołecznym, było protestem przeciwko polityce skompromitowanej PZPR. Chęć  

czynu i wola wyrażenia protestu przełamywały barierę strachu. 

Zdecydowana większość  tych, kształtujących się wówczas młodych środowisk opozycji 

demokratycznej, zdając sobie doskonale sprawę z ideologicznej, politycznej a przede 

wszystkim moralnej kompromitacji partii, nie posiadała jednak sprecyzowanych 

przekonań ideowych i politycznych. 

Potrzeba okreś lenia się ideowego, podjęcia pracy nad koncepcjami działania 

politycznego i refleksji nad perspektywicznym programem przychodziła na ogół 

znacznie później, w miarę dostrzegania ideowego pluralizmu „starych” środowisk 

opozycyjnych i uświadamiania sobie, że moralny protest to jeszcze nie wszystko, że 

społeczeństwo oczekuje na wskazanie mu propozycji działań, służących realizacji 

konkretnych celów politycznych i społecznych. 

Do dziś  nie wszystkie środowiska opozycyjne ten fakt sobie uświadomiły. A 

nawet te, które odczuwają potrzebę ideowego samookreś lenia się i pragną podjąć  

pracę nad budową politycznych programów, na ogół nie mają do rozpoczęcia tych 

ambitnych zamierzeń odpowiedniego przygotowania. Stąd stosunkowo niski poziom 

wielu naszych dyskusji ideowych i politycznych, dający się zauważyć  chaos pojęciowy i 

czasami uciekanie we frazesy i pustosłowie. Daje się to niestety zauważyć   także w 

prasie opozycyjnej. Nie może to oczywiście stanowić  zarzutu pod adresem środowisk 

opozycji demokratycznej. Brakuje nam odpowiedniego przygotowania teoretycznego, 

gdyż  partia zrobiła wszystko, żebyśmy go nie mieli, z drugiej zaś  strony bieżąca 

działalność  narzuca swe trudne prawa. Przy ogromie zadań jakie trzeba podejmować  i 

stosunkowo wąskiej w stosunku do nich grupie aktywnych uczestników opozycji, na 

refleksję zostaje niewiele czasu. A przecież  konstruowanie myś li politycznej i 

programu, to zadanie wymagające systematycznej lektury, pracy wielu zespołów 

seminaryjnych, problemowych. Wypracowane koncepcje wymagają wszechstronnej 

analizy, dyskusji itp. Na to wszystko brakuje po prostu czasu, zwłaszcza jeś li dodać , że 

opozycjoniści to na ogół ludzie obarczeni licznymi obowiązkami zawodowymi, 

rodzinnymi itp., traktujący niezależna działalność  społeczną i polityczną jak „drugi 

etat” /do czasu kiedy uniemoż liwi im się pracę zawodową/. Konsekwencją tego stanu 

																																																													
2 Grudzień 1970 – nazwa protestów społecznych, do jakich doszło głównie w Gdańsku, Gdyni, Elblągu i 
Szczecinie w dniach 14–22 grudnia 1970. Bezpoś rednią przyczyną strajków była wysoka podwyżka cen. 
Strajk brutalnie stłumiono na polecenie władz komunistycznych, w wyniku czego zginęło 45 osób, setki 
odniosły poważne obrażenia, a 3 tys. osób aresztowano i poddano represjom. 
3 Czerwiec 1976 – okreś lenie strajków, które wybuchły w PRL po zapowiedzi przez władze 
komunistyczne wprowadzenia podwyżek cen. Najostrzejsze wystąpienia miały miejsce na Mazowszu. 
Kilka osób zginęło, a setki poddano represjom. W wyniku tych represji powstał m.in. KOR. 



	 	 	
rzeczy jest jednak sytuacja, w której refleksja teoretyczna i programowa staje się 

udziałem stosunkowo niewielkiej ilości osób i rozwija się wolniej niż  pozostałe, czasami 

jednak mniej istotne sfery działalności opozycyjnej. 

3. Pokusa rezygnacji z własnych poszukiwań. 

Kolejną barierą utrudniającą rozwój myś li politycznej polskiej opozycji 

demokratycznej jest pokusa rezygnowania z własnych, samodzielnych poszukiwań w 

tym względzie, na rzecz mechanicznego, nietwórczego posługiwania się zasadami 

programowymi i systemami ideologicznymi bądź  to wypracowanymi w przeszłości 

przez polskie obozy politycznego powstałe w końcu XIX wieku i rozwijające swą 

działalność  do końca istnienia II Rzeczypospolitej, bądź  wprost przenoszonymi z 

demokracji zachodnich. 

Nie chciałbym w żadnym wypadku, aby moja odpowiedź  odebrana została jako 

wezwanie do rezygnowania czy odcinania się od przeszłości polskiej myś li politycznej i 

dyskwalifikowania tworzących ją obozów politycznych. Nie chciałbym również  aby 

uznano, że wzywam do rezygnacji z korzystania z myś li politycznej, wypracowanej w 

innych krajach naszego kręgu cywilizacyjnego, hermetycznego zamknięcia się na to 

wszystko, co nie powstało w Polsce lub bezpośrednim z nią związku. 

W szczególności uważam, że obecna polska myś l polityczna i tworzące ją 

środowiska opozycji demokratycznej muszą korzystać  w moż liwie pełnym zakresie z 

tego wszystkiego, co okazało się trwałe i aktualne w dorobku naszych poprzedników. 

Sądzę, że jeszcze czynimy to w stopniu wysoce niewystarczającym, znając jedynie 

pewną cząstkę tego, co nasi Rodacy stworzyli w tym zakresie w przeszłości. Chodzi mi 

jednak o to, aby zachowywać  przy tym postawę twórczych kontynuatorów i 

spadkobierców, a nie dogmatycznych epigonów. Nie można mechanicznie przenosić  

rozwiązań programowych i polityki z jednej epoki historycznej w całkowicie inną. To 

jest niemoż liwe wobec przerwania ciągłości dawnych obozów i instytucji politycznych, 

wobec zupełnej przemiany warunków życia Polaków na przestrzeni ostatnich 

kilkudziesięciu lat. 

Wiele ze starych kontrowersji i podziałów naprawdę należy już  do zupełnej 

przeszłości, pojawiły się natomiast nowe problemy, powstałe już  w PRL, których 

rozwiązania nie znajdziemy wyłącznie w oparciu o doświadczenie dawnych obozów i 

stronnictw politycznych. 

Niebezpieczeństwo mechanicznej kontynuacji czy mechanicznego przenoszenia nie 

należy niestety do wyłącznie teoretycznych. Jest ono zupełnie naturalne w sytuacji 

występowania wymienionych poprzednio barier, utrudniających rozwój myś li 

politycznej w środowiskach opozycji demokratycznej. Jest to pokusa dla wszystkich 

umysłów dogmatycznych, nietwórczych, poszukujących gotowych reguł i schematów. 

Prowadzić  może jednak nie tylko do epigonizmu i zastoju myś li, ale nawet do 



	 	 	
wyciągania zupełnie fałszywych wniosków z rzeczywistości przeciwników. Tak jest 

zawsze, gdy realia zastępuje się schematami, a obserwację rzeczywistości dogmatami. 

4. Skrajności: minimalizacja celów i tromtadracja polityczna 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z olbrzymiej przepaści między środkami, jakimi 

dysponujemy w chwili obecnej, a celami jakie sobie stawiamy. Nie będzie chyba 

zdradzaniem tajemnicy, że dla zdecydowanej większości środowisk opozycyjnych 

zasadniczym celem politycznym, któremu ma służyć  nasza działalność , jest 

przywrócenie suwerenności narodowi i państwu polskiemu, budowa Niepodległej 

Rzeczypospolitej. 

Zestawienie tego celu z aktualnym położeniem sprawy polskiej i siłami, jakimi 

obecnie dysponuje opozycja demokratyczna, może powodować  niekiedy utratę wiary 

w realność  osiągnięcia celu zasadniczego. 

Teoretycznie, ale chyba nie tylko teoretycznie, można sobie wyobrazić  dwa 

niebezpieczeństwa, zagrażające tym środowiskom opozycji demokratycznej, które 

utracą wiarę w realność  niepodległości Polski. 

Pierwsze, to minimalizacja celów. Rezygnacja z celu zasadniczego i koncentracja 

wysiłków na realizacji celów cząstkowych, co może zresztą przynieść  znaczne efekty, 

ale i również  powodować  zaniedbania sprawy zasadniczej. 

Drugie, to zastępowanie rzetelnej pracy nad kształtem myś li politycznej i 

wypracowaniem narodowego programu działań na rzecz niepodległości, polityczną 

tromtadracją: składaniem deklaracji, używaniem wielkich słów i mnożeniem 

protestów. Nie oznacza to lekceważenia akcji tego typu, mających zawsze moralne 

znaczenie, z pewnością jednak nie można nimi zastąpić  prac nad programem 

politycznym. 

Doskonale zdaję sobie sprawę z ogólności i niekompletności moich rozważań o 

czynnikach utrudniających rozwój myś li politycznej polskiej opozycji demokratycznej. 

Traktowałem je jednak przede wszystkim jako zasygnalizowanie problemów, które do 

tej pory nie były w należyty sposób dostrzegane.  

Mam nadzieję, że spowodują one dyskusję, która pozwoli zweryfikować  

sformułowane przeze mnie opinie. 

         

  

           


