Recenzje
(oprócz relacji ˝yjàcych uczestników) opar∏ g∏ównie swojà ksià˝k´ Wojciech
Czuchnowski. Do zdecydowanej wi´kszoÊci wymienionych dokumentów autor
Blizny (niekoniecznie z w∏asnej winy) nie dotar∏. Pytanie tylko, czy gdyby by∏o
inaczej, wykorzysta∏by je z lepszym skutkiem.
Wydana dok∏adnie w pi´çdziesiàtà rocznic´ procesu Kurii krakowskiej ksià˝ka z pewnoÊcià oka˝e si´ znakomitym komercyjnie przedsi´wzi´ciem. Jak nale˝y
sàdziç, b´dzie ch´tnie kupowana, jej niezaprzeczalnym atutem jest Êwietny
warsztat pisarski autora – czyta si´ jà lekko i szybko. PoÊpiech zwiàzany z rynkowà op∏acalnoÊcià wydania ksià˝ki w∏aÊnie w styczniu br. z pewnoÊcià nie wyszed∏
jej na dobre. Pozbawiona oparcia w podstawowych êród∏ach, przejawiajàca liczne braki faktologiczne, wype∏niane domys∏ami autora, jest publikacjà merytorycznie s∏abà. W wielu miejscach, odtwarzajàc kalki komunistycznej propagandy,
mo˝e przynieÊç wi´cej szkody ni˝ po˝ytku, nie wyjaÊniajàc rzetelnie kulisów procesu ks. Lelity ani sprawy kurii, wprowadzajàc natomiast do publicznego obiegu
kolejne fa∏sze i niedopowiedzenia.
Wojciech Frazik, Filip Musia∏

Opozycja demokratyczna w Polsce w Êwietle akt KC PZPR
(1976–1980). Wybór dokumentów, wybór, wst´p i opracowanie ¸ukasz Kamiƒski i Pawe∏ Piotrowski, przedmowa
Wojciech Wrzesiƒski, Wydawnictwo Gajt, Wroc∏aw 2002,
ss. 348

364

Wybór êróde∏ przygotowany przez dwóch historyków z Wroc∏awia, ¸ukasza
Kamiƒskiego i Paw∏a Piotrowskiego, imponuje swoim rozmiarem i starannym
opracowaniem. Zebrane w tej ksià˝ce materia∏y Komitetu Centralnego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej (przede wszystkim wydzia∏ów Nauki i OÊwiaty,
Pracy Ideowo-Wychowawczej i Kultury) i Ministerstwa Spraw Wewn´trznych,
razem oko∏o 200 dokumentów z Archiwum Akt Nowych w Warszawie, obejmujà okres od 1976 do 1980 r. Umieszczono tu tak˝e blisko tysiàc biogramów osób
wyst´pujàcych w publikowanych dokumentach, sporzàdzono oko∏o 1300 przypisów biograficznych i merytorycznych.
Dokumenty u∏o˝one sà chronologicznie. Pierwsza wi´ksza ich sekwencja dotyczy analiz i reakcji w∏adz partyjnych na protesty inteligencji i Êrodowisk twórczych wobec zamierzonych i dokonanych w lutym 1976 r. zmian w Konstytucji
PRL, a ostatnia – to analizy MSW odnoszàce si´ do ró˝nych Êrodowisk opozycyjnych i dysydenckich z 1980 r. Ksià˝ka wype∏nia istotnà luk´ poznawczà dotyczàcà kszta∏towania si´ Êrodowisk opozycyjnych w drugiej po∏owie lat siedemdziesiàtych. Dotychczasowe publikacje i opracowania bazowa∏y przede
wszystkim na materia∏ach i dokumentach struktur i organizacji opozycyjnych1
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oraz materia∏ach proweniencji koÊcielnej2. Dopiero rozporzàdzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 2000 r. likwidujàce karencj´ archiwalnà w dost´pie do akt PZPR oraz innych organizacji politycznych czynnych w PRL3,
a tak˝e rozpocz´cie na szerokà skal´ przez Instytut Pami´ci Narodowej udost´pniania dokumentów MSW umo˝liwiajà szersze spojrzenie na formowanie si´
opozycji oczami ówczesnych w∏adz PRL4.
Lektura opublikowanych dokumentów mo˝e byç dla historyka u˝yteczna
z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, ówczesne w∏adze rejestrujàc,
monitorujàc (zarówno metodami oficjalnymi, jak i operacyjnymi) dzia∏alnoÊç
Êrodowisk opozycyjnych i niezale˝nych zebra∏y w ten sposób dane przydatne do
badania faktów i zjawisk wa˝nych dla poznania samej opozycji, choç oczywiÊcie
korzystajàc z tego typu êróde∏, nale˝y zachowaç znaczny krytycyzm i dystans. Po
drugie, takie dokumenty wiele mówià o ówczesnej w∏adzy, i to nie tylko w kontekÊcie jej postaw i dzia∏aƒ wobec Êrodowisk opozycyjnych. Dzia∏ania w∏adz PRL
w drugiej po∏owie lat siedemdziesiàtych mo˝na na podstawie dokumentów
uznaç za dobrze przygotowane i cyniczne, ale jednoczeÊnie pozbawione g∏´bszej
autorefleksji i zdolnoÊci prognozowania wydarzeƒ. Trzeba równie˝ przy tej okazji podkreÊliç, ˝e w∏adze posiada∏y bardzo dobre rozeznanie w Êrodowiskach
opozycyjnych, jak o tym Êwiadczà pracowicie przygotowywane przez Wydzia∏
Nauki i OÊwiaty KC PZPR biogramy osób zaanga˝owanych w poszczególne listy
protestacyjne, uczestników niezale˝nych spotkaƒ czy grup dyskusyjnych i opracowania dotyczàce ich dzia∏alnoÊci, których celem mia∏o byç wybranie optymalnej – wed∏ug w∏adz – sankcji5. Co wi´cej, wiedza ta mia∏a dosyç powszechny charakter, skoro, jak mo˝na dowiedzieç si´ z rozdzielników, informacje te dociera∏y
do wszystkich zainteresowanych struktur PZPR – na przyk∏ad raporty Departamentu III MSW o dzia∏aniach Êrodowisk opozycyjnych otrzymywali mi´dzy innymi kierownicy wydzia∏ów Nauki i OÊwiaty, Organizacyjnego, Propagandy,
Prasy i Wydawnictw, Pracy Ideowo-Wychowawczej oraz sekretarze KC PZPR
nadzorujàcy te wydzia∏y.
Bez wzgl´du na oficjalnie g∏oszonà ideologi´ w∏adze w celu propagandowego zdyskredytowania Êrodowisk opozycyjnych sk∏onne by∏y odwo∏ywaç si´ do
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wszelkich argumentów, które uwa˝a∏y za noÊne – pomijajàc ich poziom intelektualny i etyczny. Na przyk∏ad w Informacji dla aktywu z 8 paêdziernika 1976 r.
przygotowanej przez Wydzia∏ Nauki i OÊwiaty KC nast´pujàco scharakteryzowano g∏ównych opozycjonistów: „Adam Michnik – narodowoÊci ˝ydowskiej – znany
»komandos« z 1968 r. [...] Od lat usi∏uje zrobiç karier´ politycznà, wykorzystujàc swoje rozleg∏e koneksje sjonistyczne [sic!] w kraju i za granicà. Jan Józef Lipski – pracownik naukowy w Instytucie Badaƒ Literackich PAN [...] O jego kwalifikacjach naukowych najdobitniej Êwiadczy fakt, ˝e w bie˝àcym roku Centralna
Komisja Kwalifikacyjna w tajnym g∏osowaniu nie zatwierdzi∏a mu pracy habilitacyjnej ze wzgl´du na jej mierny poziom merytoryczny”. W tym samym dokumencie t∏umaczono zaanga˝owanie si´ prof. Edwarda Lipiƒskiego w dzia∏alnoÊç
opozycyjnà jego zaawansowanym wiekiem6.
JednoczeÊnie jednak widaç, ˝e w∏adze nie rozumia∏y zagro˝eƒ dla systemu
komunistycznego, zwiàzanych z powstawaniem struktur opozycyjnych7. Pe∏no
jest w dokumentach zapewnieƒ o marginalnym charakterze opozycji, tak jakby
w∏adze same przyswaja∏y g∏oszonà przez siebie propagand´; zdaje si´, ˝e na
szczytach PZPR naprawd´ wierzono, i˝ spraw´ da si´ za∏atwiç metodà „kija
i marchewki” oraz nasileniem szkoleƒ ideologicznych. Âwiadczyç mo˝e o tym
dokument Projekt planu przedsi´wzi´ç zwiàzanych z poprawà sytuacji polityczno-wychowawczej na Uniwersytecie Warszawskim z kwietnia 1976 r., poÊwi´cony przeciwdzia∏aniu nastrojom opozycyjnym w Êrodowiskach studenckich. Pisze
si´ tam o koniecznoÊci wzmocnienia szkoleƒ ideologicznych i nieprzyjmowaniu
na studia osób „nieprawomyÊlnych” („Przeprowadziç w toku post´powania rekrutacyjnego starannà selekcj´ kandydatów na kierunki [matematyka, fizyka,
resocjalizacja] pod kàtem postawy moralno-politycznej wykazanej w szkole
Êredniej”), jednoczeÊnie zaÊ zwraca si´ uwag´ na popraw´ warunków studiowania (sto∏ówki i domy studenckie)8.
W tym przekonaniu w∏adze by∏y równie˝ utrzymywane przez swoje zaplecze
intelektualne, które, jak mo˝na wnosiç z dokumentów wytworzonych na przyk∏ad przez Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR
czy Instytut Badania Wspó∏czesnych Problemów Kapitalizmu, mia∏y dobre rozeznanie w podstawowych faktach, osobach i Êrodowiskach zwiàzanych z opozycjà. Ten pragmatyzm i cynizm staje si´ bardziej widoczny, jeÊli porówna si´ go
z pewnymi kliszami myÊlowymi, jakie istnia∏y w ekipie W∏adys∏awa Gomu∏ki
– w przeciwieƒstwie do lat szeÊçdziesiàtych nie traktowano jako powa˝nego zagro˝enia dzia∏alnoÊci Êrodowisk zwiàzanych z podziemiem niepodleg∏oÊciowym9
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czy te˝ aktywnoÊci zwolenników chiƒsko-albaƒskiego komunizmu10. Dla analityków ekipy Edwarda Gierka radio Tirana pozostawa∏o ju˝ swoistà egzotykà.
Tym niemniej nawet ci partyjni intelektualiÊci nie przewidzieli, ˝e metoda „kija
i marchewki” jest ju˝ nieskuteczna, zw∏aszcza ˝e z powodu pogarszajàcej si´
sytuacji gospodarczej i nastrojów spo∏ecznych w∏adza coraz mniej mia∏a do zaoferowania.
Nie umniejszajàc pracy autorów, chcia∏bym zasugerowaç ewentualne korekty przy nast´pnym wydaniu. Zamieszczone w ksià˝ce biogramy nie sà jednolite
pod wzgl´dem chronologicznym. Byç mo˝e nale˝a∏oby wi´kszoÊç z nich
(a w niektórych przypadkach jest to mo˝liwe bez trudnoÊci) doprowadziç do lat
wspó∏czesnych – przy okazji praca sta∏aby si´ cennym przyczynkiem do badania
elit opozycyjnych. W indeksie dosz∏o do kilku nieuniknionych przy takiej liczbie nazwisk pomy∏ek. Warszawski historyk zaanga˝owany w dzia∏alnoÊç opozycyjnà to Wojciech Kriegseisen, a nie – jak podano w indeksie – Kriegzeisein.
Niektóre dokumenty warto uzupe∏niç dodatkowymi komentarzami i przypisami – na przyk∏ad pojawiajàcy si´ w materiale instrukta˝owym z 10 stycznia
1980 r. dla lektorów Komitetu Centralnego „bohater afery” Tyreƒski to dyrektor naczelny Centrali Importowo-Eksportowej „Minex” Kazimierz Tyraƒski,
oskar˝ony o spowodowanie znacznych strat skarbu paƒstwa przy sprzeda˝y cementu przez „Minex” oraz przyjmowanie korzyÊci majàtkowych11. Jest to o tyle
wa˝ne, ˝e tego typu afery mia∏y istotne znaczenie delegitymizacyjne dla ekipy
lat siedemdziesiàtych.
Ksià˝k´ wzbogacono o kalendarium zawierajàce podstawowe informacje
o dzia∏alnoÊci opozycyjnej w latach 1976–1980, co z jednej strony pozwala na
lepszà orientacj´ w obszernym materiale êród∏owym, z drugiej zaÊ ma istotnà
rol´ popularyzatorskà. Byç mo˝e kalendarium to nale˝a∏oby bardziej jeszcze
uszczegó∏owiç, na przyk∏ad poprzez przyporzàdkowanie (tam gdzie jest to mo˝liwe) tytu∏ów prasowych drugiego obiegu konkretnym organizacjom czy Êrodowiskom opozycyjnym.
Praca jest reprezentatywnym (autorzy skonfrontowali wyniki kwerendy
w Archiwum Akt Nowych z archiwami terenowymi) i przekrojowym wyborem
dokumentów PZPR na temat opozycji i Êrodowisk niezale˝nych w drugiej po∏owie lat siedemdziesiàtych. OczywiÊcie, zarówno ona, jak i wzmiankowane tu
publikacje nie wyczerpujà materia∏u êród∏owego. Nale˝y mieç nadziej´, ˝e
w nied∏ugim czasie powstanie podobna publikacja prezentujàca wybór z archiwów S∏u˝by Bezpieczeƒstwa.
Krzysztof Madej
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