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1. Wydarzenia historyczne, które okreś lamy nazwą Polskiego Paź dziernika2
były ź ródłem nadziei na ewolucję systemu komunistycznego. Nadzieję tę odnajdujemy
w dwóch wizjach, dwóch koncepcjach ewolucji. Nazywam je: „rewizjonistyczną” i
„neopozytywistyczną”.
Koncepcję
„rewizjonistyczną”
cechowała
specyficzna
perspektywa
„wewnątrzpartyjna”. Nigdy niesformułowana w postaci programu politycznego,
koncepcja ta zakładała moż liwoś ć humanizacji i demokratyzacji systemu sprawowania
władzy, a takż e zdolnoś ć oficjalnej doktryny marksistowskiej do przyswojenia sobie
nowoczesnych kategorii nauk społecznych i humanistycznych. Rewizjoniś ci pragnęli
działać w ramach partii komunistycznej i doktryny marksistowskiej; pragnęli
wspomagać „od wewnątrz” przeobraż enia doktryny i partii w stronę demokratycznych
form i zdrowego rozsądku. W bardziej długofalowej perspektywie skutkiem tych
działań miało być opanowanie partii przez ludzi ś wiatłych i idee progresywne.
Władysław Bieńkowski3, jeden z najbardziej typowych przedstawicieli tej formacji,
okreś lał ją mianem socjalistycznego absolutyzmu oś wieconego.
Czołowy przedstawiciel drugiej wizji ewolucjonizmu — Stanisław Stomma4 —
okreś lał swą orientację jako ,,neopozytywistyczną”. Jej istotą była próba przeniesienia
w nowe warunki historyczno-polityczne strategii Romana Dmowskiego5 z początku XX
wieku. Wychodząc z przesłanek geopolitycznych, uznając się za katolika i uznając
zarazem katolicyzm za trwały i niezbywalny składnik polskiego ż ycia publicznego,
przywódca grupy „Znak” Stomma pragnął powtórzyć manewr przywódcy i ideologa
obozu narodowej demokracji i — jak tamten w 1906 roku do carskiej Dumy — wszedł
wraz ze swymi kolegami w styczniu 1957 roku do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej. Celem grupy działaczy katolickich skupionych wokół Stommy było
zorganizowanie zaląż ków ruchu politycznego, który w sprzyjającym momencie mógłby
stanąć na czele narodu polskiego. Dla Dmowskiego takim momentem był wybuch I
wojny ś wiatowej; dla Stommy mógł to być np. moment dekompozycji bloku.
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W latach 1956—59 koncepcja Stommy popierana była w umiarkowany sposób
przez Episkopat, co było wynikiem znacznych koncesji udzielonych przez ekipę
Władysława Gomułki6 Koś ciołowi katolickiemu. Ewolucjonistyczna koncepcja Stommy
róż niła się istotnie od koncepcji rewizjonistycznej. „Neopozytywizm” zakładał przede
wszystkim lojalnoś ć wobec ZSRR, pojmowanego jako rosyjskie mocarstwo, przy
jednoczesnym odrzuceniu doktryny marksistowskiej i ideologii socjalistycznej.
Rewizjoniś ci — przeciwnie —skłonni byli raczej do antyradzieckich (np. w sprawie
węgierskiej) niż antymarksistowskich manifestacji. Jeś liby uznać metaforycznie
organizację państwową ZSRR za Koś ciół, a doktrynę ideologiczną marksizmu za Pismo
Święte, to rewizjonizm wierny był Pismu, chociaż na swój sposób je interpretował, zaś
neopozytywizm — Koś ciołowi, chociaż z nadzieją na jego mniej czy bardziej rychłe
zniknięcie.
Wspólną cechą obu tych koncepcji była rachuba na zmiany odgórne. I
„rewizjoniś ci” i „neopozytywiś ci” liczyli na pozytywną ewolucję partii będącą efektem
realistycznej polityki mądrych przywódców, a nie na wymuszanie tej ewolucji drogą
organizowania nieustającej społecznej presji. Stawiano na rozum komunistycznego
Księcia, a nie na walkę o niezależ ne instytucje kontrolujące aparat władzy. Bez takich
założ eń publiczna działalnoś ć „neopozytywistów” i rewizjonistów byłaby
prawdopodobnie niemoż liwa, ale te założ enia musiały doprowadzić do politycznej i
intelektualnej poraż ki. Stała się ona udziałem zarówno „rewizjonistycznych” krytyków
Koś cioła, jak i „neopozytywistycznych” oponentów wobec zasad Pisma.
2. Orientacja „rewizjonistyczna” miała — oprócz swych stron negatywnych —
równie zdecydowanie pozytywne aspekty. Wspomnieć tu należ y produkcję
intelektualną ówczesnych rewizjonistów, a takż e stymulowaną przez rewizjonizm
aktywnoś ć polityczną znacznych grup inteligencji.
Pierwsza sprawa jest oczywista: doś ć przypomnieć wybitne książ ki takich
autorów jak Leszek Kołakowski7, Oskar Lange8, Edward Lipiński9, Maria Hirszowicz10,
Włodzimierz Brus11, Krzysztof Pomian12, Bronisław Baczko13 czy Witold Kula14.
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Literackim wyrazem szeroko pojmowanego rewizjonizmu były utwory Kazimierza
Brandysa15, Adama Waż yka16, Wiktora Woroszylskiego17 czy Jacka Bocheńskiego18.
Wszystkie te książ ki — abstrahując nawet od ich wartoś ci naukowej czy artystycznej —
upowszechniały idee atakowane przez oficjalną propagandę, broniły prawdy i
humanizmu. Pojawienie się każ dej z tych książ ek na rynku stawało się rychło faktem
politycznym.
Poza pozytywnym wpływem na naukę i kulturę polską, rewizjonizm sprzyjał
aktywnoś ci politycznej obywateli. Przeciwstawiając się postawom biernoś ci i
wewnętrznej emigracji, rewizjonizm uzasadniał potrzebę krytycznego uczestnictwa w
ż yciu publicznym. Warunkiem koniecznym aktywnoś ci politycznej jest wiara w
moż liwoś ć wywierania efektywnego wpływu na losy społeczeństwa. W przypadku
rewizjonistów była to wiara w moż liwoś ć reformy partii. Ta wiara — jak dzisiaj jasno
widać — była oparta na złudzeniach, ale realnym i pozytywnym jej produktem była
aktywnoś ć obywatelska i jawnie demonstrowane postawy opozycyjne w latach 1956—
68. Ogromna większoś ć opozycyjnych inicjatyw tego okresu wyszła właś nie z tego
ś rodowiska, a nie z kręgu niezłomnych i konsekwentnych antykomunistów.
Rozpatrując problem odpowiedzialnoś ci za stalinizm lewicowej polskiej inteligencji,
problem tak często dzisiaj w Polsce dyskutowany, warto mieć tę okolicznoś ć na
uwadze. To właś nie rewizjonistyczni eks-stalinowcy stworzyli i upowszechnili w
ś rodowiskach inteligenckich model postaw opozycyjnych, które z czasem pozwoliły na
odrodzenie ż ycia obywatelskiego w trudnej polskiej rzeczywistoś ci.
Wszelako „rewizjonizm” skaż ony był u samych swych ź ródeł: skaż ony był wiarą
w toż samoś ć dąż eń i celów „liberalnego"’ skrzydła w aparacie partyjnym z postulatami
„rewizjonistycznej” inteligencji. Sądzę, i grzechem głównym „rewizjonistów” nie była
ich klęska w wewnątrzpartyjnej rozgrywce o władzę — tu nie mogli być zwycięzcami —
lecz charakter tej klęski: była to poraż ka poszczególnych ludzi eliminowanych z pozycji
władzy i wpływu, a nie przegrana rozwiniętej — lewicowej i demokratycznej —
platformy politycznej. Takiej platformy rewizjoniś ci nigdy nie sformułowali.
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3. Kresem „rewizjonizmu” były wydarzenia z marca 1968 roku19. W tym właś nie
momencie przerwana została pępowina łącząca rewizjonistyczną inteligencję z partią.
Od marca 1968 roku nigdy nie odż yły na szerszą skalę rachuby na istnienie
postępowego i demokratycznego skrzydła w kierownictwie partii, jednym z niewielu,
którzy i póź niej formułowali ten rodzaj politycznej nadziei był Władysław Bieńkowski,
wszelako potoczna opinia doszukiwała się w jego formułach — słusznie lub niesłusznie
— raczej barwy ochronnej ni rzeczywistej rachuby. Zresztą, upowszechniając swoje
prace publicystyczne, Bieńkowski tworzył zupełnie nowy styl działania politycznego.
Przedtem niepisanym kanonem rewizjonizmu była „wewnątrzpartyjnoś ć”, czyli
rezygnacja z odwoływania się do „bezpartyjnej” opinii publicznej. Bieńkowski stare
formuły nasycał nowymi treś ciami; w jego ujęciu „rewizjonizm” pomyś lany jako wiara
w istnienie mądrego kierownictwa partii, przeobraż ał się w bezlitosną i nieustanną
krytykę aktualnych przywódców i ich głupoty. Z jednej strony głosił idee oczywiś cie
wrogie władzy, formułował program jednoznacznie opozycyjny, ale z drugiej strony był
to program adresowany do władzy, a nie do społeczeństwa. Bezpartyjny czytelnik prac
Bieńkowskiego nie dowiadywał się jak ma ż yć, jak ma postępować, co ma czynić, by
sprzyjać sprawie demokratycznych przeobraż eń.
4. W tym samym 1968 roku, roku ś mierci rewizjonizmu, demonstrujący studenci
skandowali: „Cała Polska czeka na swego Dubczeka”20. Przywódca czeskich i
słowackich komunistów stał się na jakiś czas symbolem nadziei. Mit Dubczeka i
„praskiej wiosny” do dziś pełni w Polsce istotną funkcję, aczkolwiek sens tego mitu
daleki jest od jednoznacznoś ci. Albowiem jest on w tej samej mierze uzasadnieniem dla
promiennego optymizmu, co dla najczarniejszego pesymizmu; dostarcza argumentów
postawom konformistycznym i gestom heroicznym. Dlaczego tak się dzieje?
Groź ba radzieckiej interwencji w Polsce w paź dzierniku 1956 roku uczyniła
bohaterem narodowym człowieka, który zimą 1970 roku zszedł ze sceny politycznej
okryty niesławą i pogardą. Ten przykład ukazuje całą dwuznacznoś ć heroicznego mitu
któregokolwiek z partyjnych przywódców. Albowiem są powody by przypuszczać, ż e —
niezależ nie od zbrojnej interwencji — w Czechosłowacji musiałoby dojś ć do ostrej
polaryzacji i otwartego konfliktu „postępowego” skrzydła partii z opozycją
pozapartyjną (KAM, ruch studencki etc.). Trudno przewidywać nie zrealizowaną
przeszłoś ć, ale moż na przypuszczać, i nie jeden z „dubczekowców” przeobraziłby się
prędko w pogromcę niesfornej opozycji.
Mit „dobrego” przywódcy partii z natury swej musi być dwuznaczny. Wielu
wstępujących do PZPR motywowało swą decyzję następująco: „w ten tylko sposób
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służ yć mogę sprawie demokracji w Polsce, bowiem w ten tylko sposób będę mógł
efektywnie wspierać wysiłki przyszłego polskiego Dubczeka”. jak dotąd służ ba sprawie
demokracji sprowadza się do służ enia totalitarnej władzy. Na przykład Czechosłowacji
powołują się też ci, którzy nie wstępując do PZPR i deklarując integralny
antykomunizm starannie wystrzegają się opozycyjnych gestów i zachowań.
Opozycjonistów nazywają „politycznymi awanturnikami”, widząc w losie
Czechosłowacji i Dubczeka dowód, ż e „nic tu się nie moż e zmienić”.
Lekcja czechosłowacka jest dla mnie nade wszystko dowodem moż liwoś ci
zmian, ale zarazem ś wiadectwem ich ograniczonoś ci; jest przykładem tego, jak krucha
bywa totalitarna stabilizacja, ale takż e jak desperacka i bezwzględna jest reakcja
zagroż onego imperium. Lekcja czechosłowacka jest unaocznieniem granic ewolucji, ale
stanowi te dowód, ż e ewolucja jest moż liwa.
5. Na baczną uwagę zasługuje równie doś wiadczenie „neopozytywistów".
Niewątpliwie pozytywnym efektem ich działań było stworzenie pewnego marginesu
niezależ nej opinii publicznej i upowszechnienie sposobu myś lenia całkowicie
odmiennego od obowiązującego oficjalnie stylu partyjnej propagandy, nauki i kultury.
Punktem wyjś cia ruchu „.Znaku” w 1956 roku były – o czym już wspomniałem –
zasady realizmu geopolitycznego i – formułowane jako nauka wyniesiona z tragedii
powstania warszawskiego — odrzucenie tzw. „dyspozycji powstańczej” Polaków. W
zamian za poparcie nowego kierownictwa partii i Władysława Gomułki, ruch „Znaku”
uzyskał od władz znaczne koncesje. Stworzono kilka Klubów Inteligencji Katolickiej i
reaktywowano „Tygodnik Powszechny”, miesięcznik „Znak” i wydawnictwo „Znak”.
Ruch „Znaku” uzyskał moż noś ć przemawiania własnym głosem i moż liwoś ć
formułowania własnego modelu kultury narodowej. W tej perspektywie zasługi
„Znaku” są ogromne. Trudno wprost przecenić znaczenie, jakie miało przyswojenie
polskiemu ż yciu umysłowemu współczesnej myś li chrześ cijańskiej. Trudno równie
przecenić rolę książ ek Stefana Kisielewskiego21, Hanny Malewskiej22, Jerzego
Turowicza23, Jerzego Zawieyskiego24, Stanisława Stommy25, Antoniego Gołubiewa26
czy Jacka Woź niakowskiego27. Dzięki pracom tych ludzi powstał w Polsce szeroki
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margines dla kultury niezależ nej od oficjalnych norm i oficjalnej sztampy. Dzięki
wystąpieniom sejmowym Stefana Kisielewskiego, Jerzego Zawieyskiego czy
Stanisława Stommy, młodzi Polacy mieli okazję poznać choćby namiastkę pluralizmu
politycznego. W swym założ eniu bowiem grupa poselska ..Znak'’ miała odgrywać rolę
realistycznej, pragmatycznej i katolickiej „opozycji Jego Królewsko-socjalistycznej
Moś ci”.
Osobne miejsce zajmowała grupa „Więzi”, ś rodowisko polskiej lewicy
katolickiej, które łączyło rewizjonistyczne nadzieje z polityczną strategią
neopozytywistów ze „Znaku”. Formułowane przez T. Mazowieckiego28, A. Morawską29
i innych publicystów nowatorskie koncepcje „Więzi” stawiały redakcję w konfliktowe
sytuacje wobec Episkopatu, ale umoż liwiały zarazem zapoczątkowanie i prowadzenie
dialogu ideowego z laicką inteligencją. Właś nie „Więź ” – choć brzmi to paradoksalnie –
umoż liwiła lewicowej inteligencji rewizję tradycyjnych stereotypów do tyczących
chrześ cijaństwa i Koś cioła.
Poparcie udzielone przez „Znak” i „Więź ” Gomułce było poparciem dla
okreś lonej tendencji politycznej, dla tendencji rozszerzania sfery suwerennoś ci
państwa polskiego wobec ZSRR (rewizja traktatów handlowych, oddalenie radzieckich
doradców) i poszerzania sfery swobód obywatelskich. Istotnym elementem tego
drugiego były zagadnienia postępującej normalizacji w stosunkach Koś ciół – Państwo
(uwolnienie Prymasa Polski, zaniechanie szykan administracyjnych, legalizacja nauki
religii etc.). W tym kontekś cie ruchu „Znaku” zredukował swą aktywnoś ć do lojalnego –
choć pełnego umiaru i godnoś ci – popierania polityki władzy. Podobnie jak
rewizjoniś ci, katoliccy politycy liczyli raczej na odgórnie „darowane” koncesje i
uprawnienia, ni na organizowanie oddolnej presji. Liczyli na zgodę a nie na konflikty,
dbali o ład, dąż yli do porozumienia z partią wystrzegając się posądzenia o
opozycyjnoś ć.
Jakkolwiek nigdy nie popełnili przywódcy „Znaku” podstawowego błędu
rewizjonistów – tzn. zawsze dbali o uwydatnienie własnej odrębnoś ci ideowej i
politycznej – to jednak historia ruchu nasuwa nader krytyczne refleksje na temat
obranej przez katolickich „neopozytywistów” linii postępowania.
Wszelka polityka ugody ma sens tylko o tyle, o ile jest traktowana poważ nie
przez obie strony. Polityka taka w stosunkach z władzą komunistyczną, która nie
posiada słowa ugoda w swym politycznym wokabularzu, ma sens tylko wtedy, gdy jest
prowadzona z pozycji siły. W innym razie ugoda przeobraż a się w kapitulację, a polityka
po rozumienia w marsz ku politycznej samozagładzie. Taka właś nie była ewolucja koła
poselskiego „Znak”.
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Tadeusz Mazowiecki (1927–2013) – polski polityk i publicysta, działacz katolicki. Przewodniczący
Komisji Ekspertów przy Prezydium MKS w sierpniu 1980. W stanie wojennym internowany. W latach
1989-1991 premier RP.
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Anna Morawska (1922–1972) – pisarka i publicystka związana z „Więzią”, „Znakiem” i „Tygodnikiem
Powszechnym”.

Godzenie się z kolejnymi, dyktowanymi przez czynniki państwowe, zmianami
składu personalnego koła poselskiego „Znak” prowadziło do postępującej
konformizacji linii politycznej ruchu. Rezygnacja z zasad wiodła do utraty autorytetu
posłów „Znaku”, zarówno w oczach władzy, która liczy się tylko z siłą, jak i w oczach
społeczeństwa, które – choć samo na ogół bezsilne – szanuje odwagę i konsekwencję.
Droga posłów „Znaku” była drogą od kompromisu do kompromitacji. Mocne to słowa.
Aliś ci trudno w inny sposób okreś lić fakt głosowania posłów „Znaku” (wszystkich poza
Stanisławem Stommą) za po prawkami do Konstytucji PRL, którym to poprawkom
przeciwna była cała niezależ na opinia publiczna w Polsce. Był to końcowy etap i finalny
produkt nieustannego rezygnowania z zasad na rzecz doraź nych – iluzorycznych
zresztą – korzyś ci. Jednym z wielu paradoksów polskiej historii jest fakt, ż e Stanisław
Stomma, polityk zapatrzony we wzór Aleksandra Wielopolskiego i jego „realpolitik”,
zakończył swą karierę polityczną w PRL romantycznym gestem godnym Rejtana.
6. Koncepcje rewizjonistów i neopozytywistów były dwiema – zasadniczymi
zresztą – odpowiedziami na okreś loną sytuację lat 1957–1964, na sytuację społecznej
normalizacji i politycznej odwilż y, wzrostu zamoż noś ci społeczeństwa i stosunkowo
szerokiego marginesu swobód obywatelskich. Obie te koncepcje odzwierciedlały w
znacznej mierze atmosferę politycznego spokoju i społeczno-psychologicznej
stabilizacji.
Słaboś ć rewizjonizmu i neopozytywizmu ujawniła się w okresie zaostrzenia się
konfliktów społecznych w drugiej połowie lat 60-tych i w latach 70-tych. Ruch
studentów i intelektualistów w marcu 1968 roku, wybuch robotniczy w grudniu 1970
roku, niedawne wystąpienia intelektualistów przeciwko konstytucyjnej legalizacji
zależ noś ci Polski od Związku Radzieckiego i narodu od partii i wreszcie strajki
robotnicze w czerwcu bież ącego roku – wszystkie te spontaniczne wystąpienia
społeczeństwa dowodziły poraż ki rewizjonistów i neopozytywistów. Abstrakcyjne
formuły historiozoficzne i wynikające z nich taktyczne programy okazały swą
nieuż ytecznoś ć w zderzeniu z realnymi procesami społecznymi. Konflikty między
społeczeństwem a władzą dowodziły iluzorycznoś ci nadziei rewizjonistów i
neopozytywistów, stawiały też ich w sytuacji dramatycznego wyboru. Jeś li nie chce się
uznać wystąpień społeczeństwa za produkt policyjnej prowokacji – a jest to groź na
choroba inteligencji ż yjącej w ustrojach totalitarnych – to trzeba wyraź nie okreś lić
własne stanowisko wobec trwającego konfliktu. Trzeba powiedzieć, który punkt
widzenia uznaje się za własny: punkt widzenia bijących czy te punkt widzenia bitych.
Zarówno konsekwentny rewizjonizm, jak i konsekwentny neopozytywizm nie
uchronnie prowadzą, w obliczu takich otwartych konfliktów, do opowiedzenia się za
władzą i przyjęcia jej punktu widzenia. Solidarnoś ć ze strajkującymi robotnikami,
wiecującymi studentami, czy kontestującymi intelektualistami, stawia pod znakiem
zapytania koncepcje wewnątrzpartyjnej strategii „rewizjonistów” i ugodowej polityki

„neopozytywistów”. Z obu usunięty zostaje istotny, jeś li nie konstytutywny, element:
uznanie władzy za podstawowy układ odniesienia.
7. Dziewiętnastowieczny dylemat ruchów lewicowych: „reforma czy rewolucja”,
nie jest dylematem ludzi polskiej opozycji. Postulat rewolucyjnego obalenia dyktatury
partii i ś wiadome organizowanie dąż eń do tego typu rozwiązań jest tyle nierealistyczne
co niebezpieczne. Nierealistyczna jest rachuba na obalenia reż imu w Polsce, jeś li nie
ulegnie zmianie struktura polityczna ZSRR; niebezpieczne jest dąż enie do działań
konspiracyjnych. W warunkach braku istnienia autentycznej kultury politycznej i
jakichkolwiek norm demokratycznego ż ycia zbiorowego, istnienie konspiracji pogłębić
tylko musi te schorzenia, niewiele przy nosząc w zamian. Programy rewolucyjne i
praktyki konspiracyjne służ yć mogą jedynie policji, ułatwiając wywoływanie nastrojów
histerii i umoż liwiając policyjną prowokację.
Droga nieustępliwej walki o reformy, droga ewolucji poszerzającej zakres
swobód obywatelskich i praw człowieka jest – moim zdaniem – jedyną drogą dla
dysydentów w Europie Wschodniej. Przykład polski wskazuje, ż e drogą nieustających
nacisków społeczeństwa na władze moż na uzyskać istotne ustępstwa. Odwołując się
do przykładu z przeciwległego krańca kontynentu, powiedzieć moż na, ż e koncepcja
polskiej opozycji demokratycznej nawiązuje do wzorów hiszpańskich raczej niż
portugalskich; zakłada powolne, stopniowe, cząstkowe przeobraż enia, a nie gwałtowny
przewrót i zniszczenie przemocą istniejącego systemu.
Czynnikiem wyznaczającym granice moż liwej ewolucji jest – i na dłuż szy czas
zapewne pozostanie – militarna i polityczna obecnoś ć ZSRR w Polsce. Widmo
radzieckiej interwencji militarnej, widmo radzieckich czołgów na ulicach Warszawy
nader często paraliż uje wolę oporu. Pamięć Budapesztu i Pragi dyktuje wielu ludziom
przekonanie, ż e przywódcy ZSRR nie dopuszczą do jakichkolwiek zmian. Wszelako
przy bliż szym wejrzeniu sprawa zdaje się być znacznie bardziej skomplikowana.
Przypomnijmy: swą olbrzymią popularnoś ć w 1956 roku Władysław Gomułka
zawdzięczał umiejętnemu sformułowaniu „kwestii radzieckiej”. Za pomocą
umiejętnego ż onglowania strachem i społeczną potrzebą bezpieczeństwa każ dy
zręczny przywódca partyjny moż e uzyskać posłuch i poparcie. Na tej strunie próbował
grać Mieczysław Moczar30, do tych nastrojów społeczeństwa odwoływał się Franciszek
Szlachcic31 swą głoś ną w Warszawie formułą, iż „przyjaź ń polsko-radziecka powinna
być jak dobra herbata: mocna, gorąca ale nie przesłodzona”. Podjęty przez obu tych
działaczy marsz ku władzy, m.in. poprzez szuka nie szerszej popularnoś ci, został
przerwany, ale sprawa radziecka nie stała się przez to mniej efektownym terenem
eksploatacji politycznej.
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Mieczysław Moczar (1913–1986) – działacz komunistyczny, generał, minister spraw zagranicznych
PRL w latach 964–1968.
31
Franciszek Szlachcic (1920–1990) – działacz komunistyczny, generał, minister spraw wewnętrznych
1971, członek Rady Państwa 1972–1974, wicepremier w latach 1974–1976.

Analizując kompleks stosunków polsko-radzieckich od notować należ y przede
wszystkim fundamentalną zbież noś ć interesów kierownictwa politycznego ZSRR,
kierownictwa politycznego w Polsce i polskiej demokratycznej opozycji. Dla każ dej ze
stron radziecka interwencja militarna w Polsce byłaby polityczną katastrofą. Dla
polskich przywódców interwencja taka oznaczać musi detronizację bądź też
zredukowanie ze statusu wodza 34-milionowego państwa o ograniczonej
suwerennoś ci do poziomu stójkowych radzieckiego imperium. Z kolei przywódcy
radzieccy muszą mieć w ż ywej pamięci międzynarodowe konsekwencje interwencji na
Węgrzech i w Czechosłowacji; muszą równie pamiętać determinację polskich
robotników W trakcie wydarzeń z grudnia 1970 roku32 i z czerwca 1976 roku33. Jeś li
dodać do tego tradycyjnie antyrosyjskie nastroje Polaków i właś ciwą polskiej tradycji
zdolnoś ć prowadzenia walk desperackich (np. powstanie warszawskie 1944 r.), to
moż na przyjąć, ż e dla kierownictwa państwa radzieckiego decyzja interwencji
militarnej w Polsce jest toż sama z decyzją wojny z Polską. Byłaby to wojna, którą
Polska musiałaby militarnie przegrać, ale której nie mógłby politycznie wygrać Związek
Radziecki. Zwycięska wojna ZSRR z Polską oznaczałaby dla Polaków rzeź narodową,
ale dla przywódców radzieckich byłaby wielką polityczną klęską. Dlatego te – sądzę –
kierownicy państwa radzieckiego, a takż e przywódcy PZPR, uczynią wiele, aby takiego
konfliktu uniknąć. Ten stan rzeczy wyznacza teren moż liwego manewru politycznego;
ten układ interesów zakreś la pole moż liwego kompromisu.
Nie twierdzę, ż e interwencja radziecka w Polsce jest niemoż liwa. Przeciwnie:
sądzę, ż e moż e być nieunikniona, jeś li władze moskiewskie i warszawskie z jednej
strony i społeczeństwo polskie z drugiej utracą poczucie rzeczywistoś ci, umiaru i
zdrowego rozsądku. Jeś li chodzi o opozycję, to musi ona sobie uś wiadomić, ż e
przeobraż enia w Polsce dokonywać się muszą, przynajmniej w pierwszej fazie, w
ramach „doktryny Breż niewa”.
8. Program ewolucyjnych przeobraż eń w ramach za kreś lonych przez „doktrynę
Breż niewa” wyznawali również „rewizjoniś ci” i „neopozytywiś ci”. Tym co odróż nia,
moim zdaniem, dzisiejszą opozycję od wyznawców tamtych koncepcji jest
prześ wiadczenie, ż e właś ciwym adresatem ewolucjonistycznego programu winna być
niezależ na opinia publiczna a nie totalitarna władza. Program winien dostarczać
wskazówek społeczeństwu jak ma postępować, a nie władzy, jak się ma
autoreformować. Nic nie jest lepszą wskazówką dla władz od realnej oddolnej presji.
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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 podwyż ka cen.
Strajk brutalnie stłumiono na polecenie władz komunistycznych, w wyniku czego zginęło 45 osób, setki
odniosły poważ ne obraż enia, a 3 tys. osób aresztowano i poddano represjom.
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Czerwiec 1976 – okreś lenie strajków, które wybuchły w PRL po zapowiedzi przez władze
komunistyczne wprowadzenia podwyż ek cen. Najostrzejsze wystąpienia miały miejsce na Mazowszu.
Kilka osób zginęło, a setki poddano represjom. W wyniku tych represji powstał m.in. KOR.

Zasadniczym składnikiem formuły „nowego ewolucjonizmu” jest przekonanie o
sile ś rodowisk robotniczych, które swą twardą i konsekwentną postawą parokrotnie
zmuszały władze do spektakularnych ustępstw. Trudno przewidzieć rozwój sytuacji w
tych ś rodowiskach, ale zdaje się nie ulegać wątpliwoś ci, iż jest to grupa społeczna,
której elita władzy najbardziej się obawia i przed której naciskiem musi ustępować.
Nacisk ś rodowisk robotniczych jest warunkiem koniecznym ewolucji ż ycia zbiorowego
ku demokratycznym formom.
Nie jest to proces prosty i łatwy do przewidzenia: wymaga systematycznego
przełamywania bariery strachu i kształtowania nowej ś wiadomoś ci politycznej.
Czynnikiem hamującym ten proces jest brak wszelkich instytucji autentycznie
robotniczych oraz brak wzorów i tradycji politycznego oporu. Dzień utworzenia
pierwszej niezależ nej od oficjalnych instytucji, organizacji robotniczej samoobrony,
dzień utworzenia komitetów strajkowych w stoczniach Szczecina i Gdańska, otworzył
nowy etap robotniczej ś wiadomoś ci. Trudno przewidzieć kiedy i w jakich
okolicznoś ciach powstaną inne, bardziej trwałe instytucje reprezentujące interesy
robotnicze i jaki będzie ich kształt: czy będą to komisje robotnicze na wzór hiszpański,
czy niezależ ne związki zawodowe, czy te rodzaj kas oporu. Wszelako jeś li takie
instytucje powstaną, to wizja „nowego ewolucjonizmu” przestanie być tylko
konstrukcją rozumu szukającego nadziei.
9. Istotnym elementem polskiej sytuacji jest Koś ciół katolicki i rola jaką
odgrywa. Większoś ć społeczeństwa (polskiego czuje się związana z Koś ciołem, zaś
postawa katolickich kapłanów nierzadko ma istotną wagę polityczną. Na baczną uwagę
zasługuje ewolucja linii postępowania polskiego Episkopatu. Ewolucja, którą łatwo
wyczytać z oficjalnych, koś cielnych dokumentów. Konsekwentnie antykomunistyczna
postawa hierarchii koś cielnej, odrzucającej wszystkie zmiany społeczne i polityczne
dokonane po 1945 roku, przeobraż a się coraz wyraź niej w postawę konsekwentnie
antytotalitarną. Jeremiady przeciw „bezboż nikom” ustępują miejsca dokumentom
odwołującym się do zasad Deklaracji Praw Człowieka; polscy biskupi bronią w swoich
listach pasterskich prawa do prawdy, bronią wolnoś ci i godnoś ci osoby ludzkiej. Bronią
takż e – co w tym kontekś cie szczególnie waż ne – praw obywatelskich ludzi pracy a
zwłaszcza prawa do strajku i prawa do niezależ nych związków zawodowych.
Opierający się konsekwentnie naciskom władz Koś ciół katolicki. Koś ciół
broniący zasad etyki chrześ cijańskiej i zasad Deklaracji Praw Człowieka jest nolens
volens oś rodkiem utrwalającym w społeczeństwie postawy nonkonformizmu i
godnoś ci, jest on przeto istotnym czynnikiem stymulującym coraz bardziej powszechne
dąż enia do poszerzenia sfery swobód obywatelskich.
10. „Nowy ewolucjonizm” zakłada dąż enie do zmian powolnych i stopniowych,
co nie oznacza jednak, ż e ruch na rzecz tych zmian będzie zawsze pokojowy, ż e obywać
się będzie bez ofiar. Fragmentami tego ruchu były — i mogą być w przyszłoś ci —
masowe wystąpienia ś rodowisk robotniczych i studenckich. Reakcja na te wystąpienia

bywa zazwyczaj przedmiotem rozlicznych sporów w łonie elity władzy. Sformułować
przeto należ y pytanie: czy istnieją w partii i jej kierownictwie siły zdolne do podjęcia
programu reform, czy moż e się odrodzić wewnątrzpartyjny rewizjonizm? Albo też : czy
demokratyczną opozycja moż e znaleź ć sojusznika w którejś z partyjnych koterii?
„Rewizjonizm”, rozumiany jako ruch wewnętrznej od nowy, powstały w połowie
lat 50-tyoh, jest zjawiskiem historycznie przebrzmiałym. Ruch wykorzystujący
doktrynę marksistowsko-leninowską, czy pewne jej elementy, dla wymuszenia reform
istniejącego porządku jest o tyle trudny do wyobraż enia, ż e sama doktryna jest dziś w
Polsce martwym tworem, pustym gestem, urzędowym rytuałem. Nie prowokuje
sporów, nie wzbudza emocji, nie moż e stać się ź ródłem wewnętrznych napięć i
rozłamów.
Mimo to sądzę, ż e zmiany w partii są nieuchronne. Wś ród setek tysięcy jej
członków kompletnie niezainteresowanych sekretami materializmu dialektycznego
jest wielu takich, dla których przynależ noś ć do PZPR jest po prostu warunkiem
niezbędnym udziału w ż yciu publicznym. Poś ród tych ludzi wielu jest wyznawców
zasady „realpolitik”, pragmatyków, zwolenników ekonomicznych reform. Ich
przekonania polityczne i ich polityczne decyzje kształtują się pod presją nastrojów
ogólnospołecznych i warunkowane są wymogami sprawnego funkcjonowania
gospodarki narodowej. Pragmatyzm nakazuje tym ludziom optowanie za rozwojem
nauki, za zacieś nianiem współpracy naukowo-technicznej z krajami kapitalistycznymi,
za preferowaniem kompetencji przeciw ciasnym kryteriom ideologicznym. Nie oznacza
to — rzecz prosta — dąż enia do demokratyzacji. „Pragmatyk” partyjny nie ma powodu
dąż yć do przemian demokratycznych, do pluralizmu i autentycznego samorządu. Ale
„pragmatyk” partyjny ma powody, aby rozumieć, ż e skuteczniejszą polityką bywa
kompromis z siłami dąż ącymi do pluralizmu niż stosowanie brutalnych represji.
„Pragmatyk” wie bowiem doskonale, ż e represje niczego nie rozwiązują i przygotowują
kolejne wybuchy niezadowolenia społecznego, których konsekwencji przewidzieć nie
podobna.
„Pragmatyk” partyjny będzie zatem starał się unikać takich sytuacji. Dlatego
właś nie moż e być dla demokratycznej opozycji partnerem, z którym moż na zawrzeć
polityczny kompromis, ale nie będzie on nigdy politycznym sojusznikiem. Rozróż nienie
to uważ am za istotne. Sądzę mianowicie, ż e rezygnacja z odróż nienia rozmaitych
tendencji w łonie aparatu władzy zaprowadzić moż e ludzi demokratycznej opozycji do
ignorowania realiów, do fanatycznego maksymalizmu, na bezdroż a politycznej
awantury. Z kolei utoż samianie własnych dąż eń z celami pragmatycznego skrzydła
partii prowadzić moż e do powtórzenia błędu rewizjonistów, do fałszywych aliansów,
do utraty własnej toż samoś ci ideowej. Ludzie demokratycznej opozycji nie powinni
pokładać przesadnych nadziei w „rozumnych” przywódcach partyjnych, nie wolno im
takż e ulegać argumentom-kneblom o tym, ż e „nie należ y utrudniać sytuacji
aktualnemu kierownictwu, bowiem następne moż e być gorsze”. Ludzie demokratycznej

opozycji powinni wyraź nie sformułować własne, odrębne cele polityczne i dopiero w
oparciu o te cele mogą zawierać polityczne kompromisy. Kiedy władza w obliczu
robotniczego buntu zamiast organizować krwawą masakrę formułuje postulat
„konsultacji z klasą robotniczą”, ludzie demokratycznej opozycji nie powinni traktować
tego ani jako wystarczającego ustępstwa („przecież nie strzelają”), ani też jako nic
nieznaczącej fikcji. Przeciwnie: ich powinnoś cią jest systematyczny i nieustanny udział
w ż yciu publicznym, stwarzanie politycznych faktów w postaci zbiorowych wystąpień,
formułowanie programów alternatywnych. Reszta jest złudzeniem.
11. Formułowanie programów alternatywnych i obrona imponderabiliów to
zadanie ś rodowisk inteligenckich. Mówiąc precyzyjnie — niewielkiej cząstki tych
ś rodowisk, która poczuwa się do obowiązku kontynuowania tradycji „niepokornej”
inteligencji z początku XX wieku, tradycji Brzozowskiego i Wyspiańskiego, Żeromskiego
i Nałkowskiego. Poczuwając się do solidarnoś ci z tymi tradycjami i z tymi ludź mi,
najdalszy jestem od przeceniania wagi ich wystąpień. Aliś ci nie lekceważ yłbym tych
głosów, które — choć słabe i sporadyczne — są jednak głosami autentycznymi, formują
niezależ ną opinię publiczną, kształtują postawy nonkonformistyczne i myś l opozycyjną.
Tą drogą podąż ają dzisiaj ludzie róż nych tradycji i ś rodowisk: eks-rewizjoniś oi (jak
niż ej podpisany), byli neopozytywiś ci, a takż e ci, którzy wkroczyli w ś wiadome ż ycie
ideowe po 1968 roku.
Od zespolenia głosów tych ś rodowisk z wystąpieniami klasy robotniczej zależ y
kierunek ideowych dąż eń młodego pokolenia, a takż e trend przemian politycznych w
Polsce i w innych krajach Europy wschodniej. W warunkach braku wolnej prasy i
niezależ nych organizacji, moralna i polityczna odpowiedzialnoś ć tych ś rodowisk jest
większa niż kiedykolwiek. W imię tej wyjątkowej odpowiedzialnoś ci wolno od ludzi z
tego kręgu ż ądać rezygnacji z materialnych profitów i oficjalnego uznania, wolno ż ądać
od nich prawdy.
Żądając prawdy, czy też — wedle formuły Leszka Kołakowskiego — „ż yjąc w
godnoś ci”, inteligenccy opozycjoniś ci walczą nie tylko i nie tyle o tak zwane lepsze
jutro, ale o lepsze dzisiaj. Każ dy akt oporu ocala jakąś sumę wolnoś ci, godnoś ci i
prawdy, ocala wartoś ci, bez których ż aden naród nie moż e egzystować. Każ dy akt
oporu pozwala i umoż liwia wybudowanie już dziś zrębów struktury socjalizmu
demokratycznego, który winien być nie tylko — i moż e nawet nie głównie — strukturą
prawną i instytucjonalną, ale nade wszystko rzeczywistą, co dziennie współtworzoną,
wspólnotą ludzi wolnych.

