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1. Zasadniczą przesłanką tych rozważań jest obawa, że grozi nam eksplozja 

społecznego gniewu na skalę większą niż  czerwiec 56, grudzień 70, czerwiec 76 i 

marzec 68 roku razem wzięte. Zaś  eksplozja taka łatwo może się stać  ogólnonarodową 

tragedią /prawdopodobieństwo sowieckiej interwencji zbrojnej/. 

 Skąd płynie moja – i nie tylko moja – obawa? 

Obniżanie się stopy życiowej społeczeństwa, z jakim mamy do czynienia obecnie 

porównać  można tylko z rokiem 1953, kiedy to załamał się plan 6-letni. Przy czym 

sytuacja społeczna jest dziś  zasadniczo różna od ówczesnej. Wtedy panował terror 

sięgający praktycznie wszystkich ogniw życia społecznego, a wraz z nim strach i 

niemożność  porozumienia. Wymagany standard życia był ograniczony przez świeżą 

pamięć  nędzy wojennej i bezpośrednio powojennej oraz brak dostępnych przykładów 

społeczeństw dobrobytu. Znaczna większość  robotników przybyła świeżo ze wsi, 

wciąż  odczuwali oni awans jaki stanowiła zmiana, nie mieli przy tym żadnych tradycji 

walk robotniczych. W świadomości tej grupy, a wydaje się również  i innych, 

funkcjonowała wciąż  wiara w prawdziwe lub urojone osiągnięcia nowego systemu. 

Całe zaś  społeczeństwo przeświadczone było o sile nowego systemu i jego 

skuteczności, dla jednych tylko negatywnej, dla innych także lub tylko pozytywnej. Elity 

społeczne, a mam tu na myś li wszelkiego typu i zasięgu przywódców opinii, a także 

tych, którzy chcą i potrafią zajmować  się działalnością polityczną, czy występować  w 

sprawach publicznych – otóż  elity takie w tamtych latach były rozbite albo opowiadały 

się po stronie nowej władzy. 

Piszę tak wiele o tamtym okresie ponieważ  wszelkie inne próby obniżania stopy 

życiowej, kryzysy gospodarcze wywoływały ostry sprzeciw społeczny i mniej lub 

bardziej lokalne wybuchy. Obecny spadek stopy życiowej jest najostrzejszy z 

dotychczasowych i najgłębszy przeżywamy kryzys. Nie ma terroru, jest natomiast 

pamięć  wszystkich sukcesów robotniczej walki wraz z tym ostatnim, który w zasadzie 

odbył się bez przelewu krwi. Nadto każdy z tych sukcesów był tylko częściowy i po 

każdym pozostawał osad nienawiści i pragnienie zemsty. 

Jesteśmy społeczeństwem na tyle otwartym, aby powszechne było 

oddziaływanie wschodnich standardów życia, wzmacniane i zawyżane przez mit. W 

początkach lat siedemdziesiątych nastąpił względnie szybki wzrost płac realnych, co 
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zaostrzyło apetyty i obudziło nadzieje na dobrobyt. Tym więc dotkliwiej odczuwany 

jest obecnie regres. W ostatnich latach – od czerwca 76 poczynając – nastąpiła w 

świadomości społecznej radykalna kompromitacja władzy jako władzy właśnie, tj. 

załamanie się wiary w jej zdolność  do kierowania życiem społecznym. Wiele zaś  

różnorodnych faktów wskazuje na to, że świadomość  ta jest w pełni uzasadniona. 

Następuje bowiem paraliż  władzy i anarchizacja społeczeństwa na skalę dotąd 

niespotykaną. 

Brak terroru umoż liwia kształtowanie się elit społecznych, a wydaje się, że 

niemal wszyscy, których możemy do tych elit zaliczyć , są obecnie nastawieni 

negatywnie do władzy partyjno-państwowej. Dotyczy to również  członków partii, a 

pewnie i części aparatu. Istotnym czynnikiem odróżniającym sytuację obecną od 

wszystkich dotychczasowych kryzysów jest powszechna w społeczeństwie 

świadomość  zorganizowanego działania przeciwników systemu. Mam tu na myś li nie 

bezpośrednie oddziaływanie niezależnych ruchów społecznych, które wciąż  jeszcze 

jest bardzo ograniczone, ale na samą świadomość  ich istnienia. O ile jednak 

bezpośrednie oddziaływanie wskazuje drogi realizacji żądań i tym samym 

powstrzymuje wybuch, o tyle sama świadomość  istnienia opozycji po prostu osłabia 

strach i mobilizuje przeciw władzy, a więc wybuchowi sprzyja. Analogiczną funkcję 

pełni zwykły tryumf Kościoła, jakim był wybór polskiego kardynała papieżem. Władze 

robią wszystko, co tylko można, aby Kościół w społecznym odczuciu był uznany za 

przeciwnika systemu. W konsekwencji tryumf Kościoła jest odczuwany jako klęska 

władzy. 

Najprawdopodobniej sytuacja płacowa i rynkowa jest mimo wszystko lepsza niż  

ogólna sytuacja kraju. Władze hamują spadek stopy życiowej osłabiając tempo życia 

gospodarczego. Zapewne jeszcze w tym roku moż liwości takiej polityki się wyczerpią. 

Nastąpi gwałtowne pogorszenie się warunków życia. 

Wydarzenia z grudnia 1970 roku i czerwca 76 były wywołane bezpośrednio 

podwyżką cen. Decyzje te stanowiły atak na całe społeczeństwo i w związku z tym 

sygnał dla protestów. Niewykluczone, że władze takiej decyzji nie podejmą i tym 

samym nie dadzą sygnału. Obawiam się jednak, że to niczego nie zmienia. 

Jak już  podkreś lałem, obecny atak na stopę życiową dotyczy całego 

społeczeństwa, a jej obniżenie będzie się przyśpieszać . W opisanych warunkach 

sygnałem może być  wiele zdarzeń różnych i stale się powtarzających: strajk w 

większym przedsiębiorstwie – jeś li władze nie zechcą ustąpić ; zamieszki pod sklepem; 

pierwsza lepsza brutalna interwencja policji, czy – jak to miało miejsce w Tychach – 

próba usunięcia krzyża z centrum miasta. Wystarczy aby takie, czy jakiekolwiek inne 

zdarzenie dało początek lokalnym rozruchom, a pożar może ogarnąć  cały kraj. Przy 

czym powstrzymać  wybuch lokalny, który się zaczyna – tak właśnie jak to miało 

miejsce w Tychach – może tylko ustępstwo. To zaś  wzmacnia gotowość  do następnego 

wybuchu i to w całym kraju. Widzę i inne mniej ważne czynniki eksplozji, natomiast nie 



	 	 	

	

widzę żadnych, które by ją powstrzymywały. Ludzie co prawda na ogół lubią spokój, 

mają swoje zwyczajne życie, którego nie chcą ani tracić , ani zmieniać . Tyle, że jest to 

czynnik stały, a mimo to zdarzają się od czasu do czasu powstania, bunty, rewolucje. 

2. Nie wątpię, że rozruchy wszyscy uważamy za złe, któremu winniśmy 

zapobiegać . Niezależnie jak bowiem od groźby sowieckiej interwencji, władze PRL – jak 

tego dowiodły  wydarzenia grudniowe – nie cofną się przed ludobójstwem, a siły do 

tego jeszcze znajdą. Cała opozycja demokratyczna swoje dążenia do demokracji 

parlamentarnej i niepodległości państwa chce realizować  stopniowo środkami 

pokojowymi. Dążenie do obalenia systemu już  teraz – jeś li nie zostaniemy do tego 

zmuszeni /patrz p. 7 niniejszych notatek/ - uważam za awanturnictwo. Olbrzymie 

społeczne koszty takiego przedsięwzięcia są niewątpliwe, ogólnonarodowa tragedia 

bardzo prawdopodobna, zaś  sukces wątpliwy. 

3. Program samoorganizowania się społeczeństwa polskiego w niezależne ruchy 

społeczne i ich instytucje /Komitety Samoobrony Chłopskiej, Wolne Związki 

Zawodowe, Studenckie Komitety Solidarności, Towarzystwo Kursów Naukowych etc./ 

jest obecnie jedyną drogą realizowania celów opozycji i aspiracji społeczeństwa. Tym 

samym jest to środek powstrzymujący eksplozję. Choć  sytuacja, o której piszę znacznie 

przyspiesza samoorganizację społeczeństwa – postępuje znacznie wolniej niż  

narastanie społecznego gniewu. Jest po temu wiele powodów, ale tu wystarczy 

wskazać , że dla samoorganizowania się trzeba przezwyciężyć  strach i niewiarę w 

skuteczność  działania, które to uczucia nie występują wcale w emocjach tłumu. 

Słowem, wybuchowi, który nam grozi nie zdołamy zapobiec samoorganizacją. 

4. Co może zrobić  opozycja, aby  zapobiec wybuchowi? 

Zapytałem, czy możemy zapobiec wybuchowi nie tylko dlatego, że wierzę w taką 

moż liwość , ale także dlatego, że podjęcie takich  prób uważam za elementarny 

obowiązek obywatelski, patriotyczny, ludzki. Sądzę, że demokratyczna opozycja 

znajduje się dziś  w sytuacji podobnej do tej, jaką w odniesieniu do PPS w 1905 roku 

analizował Piłsudski. Nasz autorytet jest znacznie większy niż  nasze organizacyjne 

moż liwości. Staram się uzasadnić , że zwiększenia tych moż liwości możemy się już  nie 

doczekać . Zatem, zapobiegniemy eksplozji tylko wówczas, gdy wypracujemy i 

rozpowszechnimy, korzystając z autorytetu, takie wzorce działań, które mogą być  

naś ladowane przez wszystkich bez względu na nasze organizacyjne moż liwości. Myś lę, 

że warunki takie spełnia nacisk społeczeństwa zorganizowanego w oficjalnych 

strukturach na władze i wymuszenie w ten sposób ustępstw. Rzecz w tym, że niemal 

wszyscy obywatele naszego kraju przynależą do różnych oficjalnych organizacji /PZPR 

nie wyłączając/i uczestniczą w ich zebraniach. Jeś li uda się nam spowodować , aby 

kilkadziesiąt czy kilkaset takich zebrań uchwaliło rezolucje z okreś lonymi, konkretnymi 

żądaniami i fakt ten poda się do publicznej wiadomości, to można oczekiwać , że w ś lad 

za nimi pójdą inne zebrania i inne organizacje. Protesty przeciwko bojówkom 



	 	 	

	

organizowanym przez Socjalistyczne Związki Młodzieży uchwalone przez komórki 

tychże związków, oficjalne stowarzyszenia naukowe i kadrę uniwersytecką świadczą, 

że pomysł, który tu prezentuję jest realny. Rezolucja zabrania może się stać  

programem w wyborach do władz organizacji /np. związkowych, jak proponuje 

redakcja „Robotnika”/. Co – nawet jeś li nie doprowadzi do zwycięstwa w wyborach – 

stanowi niezwykle skuteczny środek nacisku. Zabranie głosu na zebraniu i to w imię 

najbardziej oczywistych zadań załogi nie wymaga ani w części takiej odwagi jak 

przyłączenie się do niezależnych ruchów społecznych. Zaś  na głosowanie za rezolucją 

w tych sprawach mogą się zdobyć  nawet osoby najbardziej ostrożne. Jeś li więc ludzie 

czują się zagrożeni w swoich elementarnych prawach, to wzorce takiego działania mają 

szansę na upowszechnienie.  

Czy jednak nacisk, o którym tu mowa rzeczywiście może zapobiec rozruchom? 

Ruch żądań w ramach oficjalnych struktur jest formą organizowania się 

społeczeństwa. Jeś li więc staje się masowy, to radykalnie ogranicza niebezpieczeństwo 

eksplozji. Stanowi inny niż  rozruchy sposób artykulacji żądań i ich realizacji. Tyle tylko, 

że jeś li ruch ten ogranicza się do żądań płacowych – co najbardziej prawdopodobne – 

to ustępstwa ze strony władzy szybko staną się niemoż liwe czy nieefektywne /wzrost 

płac przyspiesza wzrost cen/. Tkwi w tym niebezpieczeństwo pogłębiana kryzysu 

gospodarczego, ale zarazem nacisk taki zmusza władzę do ujawnienia stanu gospodarki 

i tym samym zapoczątkowania publicznej dyskusji nad sposobami naprawy. Dyskusja ta 

jest dodatkowym środkiem nacisku i wraz z ruchem rewolucji i żądań popycha władze, 

czy ściś lej jakąś  ich część  do ogłoszenia programu naprawy i zarazem elementy tego 

programu narzuca. 

Postawmy sprawę jasno, zainicjowany przez nas ruch nacisku staje się w ten 

sposób społeczną siłą tego ugrupowania w kierownictwie partii, którego program 

najpełniej realizuje żądania społeczne. Myś lę tu o poparciu dla okreś lonego programu 

udzielanym nie przez demokratyczną opozycję a przez szeroki ruch społecznych żądań 

/rewindykacji/. Kiedy program taki /czy programy/ zostanie ogłoszony, wówczas 

opozycja musi się do niego ustosunkować . Przy czym, w każdym przypadku musi to być  

stosunek krytyczny, tj. ocena z punktu widzenia programu demokracji parlamentarnej i 

niepodległości. 

5. Problem, czy tego typu działanie stanowi udział w grze frakcji partyjnych nie 

jest nowy, ale za to naiwny. Od pierwszych moich prób opozycyjnej działalności, a za 

dwa lata będę świętował ćwierćwiecze, słyszałem tego rodzaju obiekcje. Raz moje 

działanie miało służyć  partyjnym zamordystom, bo dawało im pretekst do twardej 

polityki, to znowu pomagać  miałem partyjnym liberałom organizując im społeczne 

poparcie. To wszystko oczywiście prawda, tyle że nie ma w naszym kraju działań 

publicznych, które nie stanowiłyby przedmiotu walk klikowych w kierownictwie partii. 

Przedmiotem tych walk jest bowiem właśnie życie publiczne, zaś  zasadniczą formą 

podejmowania decyzji w tych sprawach są walki klikowe. Jeś li chcemy uzyskać  



	 	 	

	

ustępstwo władz, to liczymy na to, że zorganizowany przez nas nacisk społeczny jakieś  

ugrupowanie w kierownictwie zechce wykorzystać  do swoich celów. Na tym na ogół 

polegała szansa sukcesu naszej walki o uwolnienie radomskich robotników czy 

Świtonia, powstrzymywanie represji karnych przeciwko działaczom niezależnych 

ruchów społecznych, nie mówiąc już  o prawie do strajku, warunkach rozwoju rodzinnej 

gospodarki rolnej, czy o pociągnięciu do odpowiedzialności pracowników aparatu 

represji winnych naruszania prawa. Można o tym nie wiedzieć , ale nie należy z 

naiwności robić  cnoty. Na ogół jednak nie wiemy jakie ugrupowanie wykorzystuje 

nacisk i przeciw komu. Nie ma więc sensu zajmować  się tą sprawą. Dopiero kiedy 

frakcja ogłasza program dotyczący żywotnych spraw społeczeństwa, wtedy mamy 

obowiązek ustosunkowania się do niego tak, jak ustosunkowujemy się do ważnych 

społecznie decyzji władz. Odrzucać  programowo wszelkie działania, które wspierają 

jakieś  ugrupowanie w kierownictwie można tylko wówczas, gdy dąży się już  teraz do 

obalenia systemu lub też  przyjmuje się, że eksplozja nie nastąpi, a im gorzej w kraju, 

tym lepiej dla przeciwników systemu. 

Do programu przewrotu już  się ustosunkowałem. Wiara, że jakoś  to będzie nie 

może być  przesłanką programu społecznego, zaś  hasło: im gorzej, tym lepiej jest 

zarazem niemoralne i głupie. 

6. Opowiadam się za inicjowaniem ruchu społecznego nacisku /rewindykacji/ w 

ramach oficjalnych struktur. Już  sam ten fakt wyznacza charakter programu tego 

ruchu. Musi on dążyć  do naprawy systemu, a nie do jego zmiany. Programu naprawy 

opozycja wysunąć  nie może, bowiem nie chce i nie może zaakceptować  systemu. 

Uzasadniłem powyżej, że ruch rewindykacji może być  skuteczny nawet wówczas, gdy 

nie zaproponujemy jego programu. Widzę dwa moż liwe rozwiązania tego dylematu. 

A) Wysunąć  żądania ograniczone do minimum: ujawnienie przez władze 

aktualnego stanu gospodarki i przedstawienia programu naprawy; zainicjowania 

ogólnonarodowej debaty nad tymi kwestiami. Postulaty te muszą być  połączone z 

programem obrony stopy życiowej /np. dodatek drożyźniany ustalony w 

pertraktacjach z załogami, które wybierają w tym celu przedstawicieli i uchwalają dla 

nich instrukcje/. 

B) Wysunąć  obok żądań przedstawionych powyżej taki program naprawy 

systemu, który byłby zarazem programem minimum opozycji. Sądzę, że program taki 

powinien obejmować  trzy grupy postulatów. Pierwsza powinna dotyczyć  swobody 

zrzeszeń typu zawodowego i korporacyjnego /związki zawodowe, Stronnictwo 

Ludowe, stowarzyszenia twórcze, naukowe, oświatowe, opiekuńcze, konsumenckie, 

lokalne etc./. W tym miejscu należałoby mówić  o prawie do strajku /zniesienie art. 52 

Kodeksu Pracy/, zgromadzeń, manifestacji, oraz dostąpienie do środków przekazu. 

Warto zdawać  sobie sprawę, że praktyczną realizacją tych postulatów jest już  sam ruch 

nacisku, a jeszcze bardziej postulowane tu pertraktacje z załogami w sprawie dodatku 

drożyźnianego. Druga grupa postulatów dotyczyłaby społeczno-ekonomicznych 



	 	 	

	

warunków przezwyciężania kryzysu, a więc samodzielności przedsiębiorstw, 

warunków rozwoju chłopskiej gospodarki oraz warunków rozwoju prywatnego 

rzemiosła, handlu i drobnego przemysłu. Trzecia grupa postulatów dotyczyć  winna 

przestrzegania prawa przez władze, m.in. postulat trybunału administracyjnego 

połączony z postulatem nieusuwalności sędziów. Trzeba podkreś lić , że postulaty grupy 

drugiej i trzeciej mają szanse realizacji tylko wówczas, gdy uda się zrealizować  

postulaty grupy pierwszej. 

W przypadku, gdy zasygnalizowany tu program minimum opozycji stałby się 

programem ruchu rewindykacji, ruch ten miałby większa kontrolę nad frakcją, która 

chciałaby zyskać  jego poparcie i większe szanse usamodzielnienia się. Sukces ruchu 

rewindykacji zarówno z programem minimum jak i bez niego byłby zarazem olbrzymim 

sukcesem opozycji.          

    


