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(oprócz relacji żyjących uczestników) oparł głównie swoją książkę Wojciech
Czuchnowski. Do zdecydowanej większości wymienionych dokum entów autor
Blizny (niekoniecznie z własnej winy) nie dotarł. Pytanie tylko, czy gdyby było
inaczej, wykorzystałby je z lepszym skutkiem.
Wydana dokładnie w pięćdziesiątą rocznicę procesu Kurii krakowskiej książ
ka z pewnością okaże się znakomitym komercyjnie przedsięwzięciem. Ja k należy
sądzić, będzie chętnie kupowana, jej niezaprzeczalnym atutem jest świetny
warsztat pisarski autora - czyta się ją lekko i szybko. Pośpiech związany z rynko
wą opłacalnością wydania książki właśnie w styczniu br. z pewnością nie wyszedł
jej na dobre. Pozbawiona oparcia w podstawowych źródłach, przejawiająca licz
ne braki faktologiczne, wypełniane domysłami autora, jest publikacją meryto
rycznie słabą. W wielu miejscach, odtwarzając kalki komunistycznej propagandy,
może przynieść więcej szkody niż pożytku, nie wyjaśniając rzetelnie kulisów pro
cesu ks. Lelity ani sprawy kurii, w prowadzając natom iast do publicznego obiegu
kolejne fałsze i niedopowiedzenia.
Wojciech Frazik, Filip M usiał
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Wybór źródeł przygotowany przez dwóch historyków z Wrocławia, Łukasza
Kamińskiego i Pawła Piotrowskiego, imponuje swoim rozmiarem i starannym
opracowaniem . Zebrane w tej książce materiały Komitetu Centralnego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej (przede wszystkim wydziałów N auki i Oświaty,
Pracy Ideowo-Wychowawczej i Kultury) i M inisterstwa Spraw Wewnętrznych,
razem około 200 dokumentów z Archiwum Akt Now ych w Warszawie, obejmu
ją okres od 1976 do 1980 r. Umieszczono tu także blisko tysiąc biogram ów osób
występujących w publikowanych dokumentach, sporządzono około 1300 przy
pisów biograficznych i merytorycznych.
Dokumenty ułożone są chronologicznie. Pierwsza większa ich sekwencja do
tyczy analiz i reakcji władz partyjnych na protesty inteligencji i środowisk twór
czych wobec zamierzonych i dokonanych w lutym 1976 r. zmian w Konstytucji
PRL, a ostatnia - to analizy M SW odnoszące się do różnych środowisk opozy
cyjnych i dysydenckich z 1980 r. Książka w ypełnia istotną lukę poznaw czą d o 
tyczącą kształtow ania się środow isk opozycyjnych w drugiej połow ie lat sie
dem dziesiątych. Dotychczasow e publikacje i opracow ania bazow ały przede
wszystkim na materiałach i dokumentach struktur i organizacji opozycyjnych1

1 Z . H am m erling, M . N ad olsk i, O pozycja dem okratyczna w Polsce 1 9 7 6 -1 9 8 0 . Wybór dokum en
tów , W arszawa 199 4 ; D okum enty Kom itetu Obrony Robotników i Kom itetu Sam oobrony Spolecz-

oraz materiałach proweniencji kościelnej2. D opiero rozporządzenie ministra kul
tury i dziedzictwa narodow ego z 2000 r. likwidujące karencję archiwalną w d o
stępie do akt PZPR oraz innych organizacji politycznych czynnych w PRL3,
a także rozpoczęcie na szeroką skalę przez Instytut Pamięci N arodow ej udostęp
niania dokum entów M SW umożliwiają szersze spojrzenie na formowanie się
opozycji oczami ówczesnych władz PRL4.
Lektura opublikowanych dokum entów może być dla historyka użyteczna
z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, ówczesne władze rejestrując,
m onitorując (zarówno metodam i oficjalnymi, jak i operacyjnymi) działalność
środow isk opozycyjnych i niezależnych zebrały w ten sposób dane przydatne do
badania faktów i zjawisk ważnych dla poznania samej opozycji, choć oczywiście
korzystając z tego typu źródeł, należy zachować znaczny krytycyzm i dystans. Po
drugie, takie dokumenty wiele mów ią o ówczesnej władzy, i to nie tylko w kon
tekście jej postaw i działań wobec środowisk opozycyjnych. Działania władz PRL
w drugiej połowie lat siedemdziesiątych m ożna na podstawie dokumentów
uznać za dobrze przygotowane i cyniczne, ale jednocześnie pozbawione głębszej
autorefleksji i zdolności prognozow ania wydarzeń. Trzeba również przy tej oka
zji podkreślić, że władze posiadały bardzo dobre rozeznanie w środowiskach
opozycyjnych, jak o tym świadczą pracowicie przygotowywane przez Wydział
N auki i Oświaty KC PZPR biogramy osób zaangażowanych w poszczególne listy
protestacyjne, uczestników niezależnych spotkań czy grup dyskusyjnych i opra
cowania dotyczące ich działalności, których celem miało być wybranie optym al
nej - według władz - sankcji5. C o więcej, wiedza ta miała dosyć powszechny cha
rakter, skoro, jak m ożna dowiedzieć się z rozdzielników, informacje te docierały
do wszystkich zainteresowanych struktur PZPR - na przykład raporty D eparta
mentu III M SW o działaniach środow isk opozycyjnych otrzymywali między in
nymi kierownicy wydziałów N auki i Oświaty, Organizacyjnego, Propagandy,
Prasy i Wydawnictw, Pracy Ideowo-Wychowawczej oraz sekretarze KC PZPR
nadzorujący te wydziały.
Bez względu na oficjalnie głoszoną ideologię władze w celu propagandow e
go zdyskredytowania środow isk opozycyjnych skłonne były odwoływać się do
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Z . N ajder, Londyn 1989.
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w ego z 13 grudnia 2 0 0 0 r.
4 Przykładem takich tekstów są publikowane w „Arcanach” nr 46/47 w 2002 r. artykuły i dokumen
ty związane z rozpracowywaniem przez SB środowisk opozycyjnych w latach siedemdziesiątych czy też
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go ruchu studenckiego w Krakowie (1 9 7 6 -1 9 8 0 ); Zarobki tajnych współpracowników SB w Krakowie.
5 W ram ach takich działań „prew encyjnych” W ydział N auki i Oświaty KC PZ PR postanow ił np.
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studentów związanych ze środow iskam i opozycyjnymi - m.in. postanow iono, że za brak postępów
z listy studentów m ają zostać skreśleni Lech Dymarski i Z dzisław Jaskuła. O pozycja dem okratycz
na w Polsce w świetle akt K C PZPR (1 9 7 6 -1 9 8 0 ). Wybór dokum entów , oprac. Ł. Kam iński, P. Pio
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wszelkich argumentów, które uważały za nośne - pom ijając ich poziom intelek
tualny i etyczny. N a przykład w Inform acji dla aktywu z 8 października 1976 r.
przygotowanej przez Wydział N auki i Oświaty KC następująco scharakteryzowa
no głównych opozycjonistów: „Adam Michnik - narodowości żydowskiej - znany
»kom andos« z 1968 r. [...] O d lat usiłuje zrobić karierę polityczną, wykorzystu
jąc swoje rozległe koneksje sjonistyczne [sic!] w kraju i za granicą. Jan Jó zef Lip
ski - pracownik naukowy w Instytucie Badań Literackich PAN [...] O jego kwa
lifikacjach naukowych najdobitniej świadczy fakt, że w bieżącym roku Centralna
Kom isja Kwalifikacyjna w tajnym głosowaniu nie zatwierdziła mu pracy habili
tacyjnej ze względu na jej mierny poziom merytoryczny” . W tym samym doku
mencie tłumaczono zaangażowanie się prof. Edw arda Lipińskiego w działalność
opozycyjną jego zaawansowanym wiekiem6.
Jednocześnie jednak widać, że władze nie rozumiały zagrożeń dla systemu
komunistycznego, związanych z powstaw aniem struktur opozycyjnych7. Pełno
jest w dokum entach zapewnień o marginalnym charakterze opozycji, tak jakby
władze same przyswajały głoszoną przez siebie propagandę; zdaje się, że na
szczytach PZPR naprawdę wierzono, iż sprawę da się załatwić m etodą „kija
i m archew ki” oraz nasileniem szkoleń ideologicznych. Świadczyć może o tym
dokum ent Projekt planu przedsięwzięć związanych z popraw ą sytuacji polityczno-wychowawczej na Uniwersytecie Warszawskim z kwietnia 1976 r., pośw ięco
ny przeciwdziałaniu nastrojom opozycyjnym w środow iskach studenckich. Pisze
się tam o konieczności wzmocnienia szkoleń ideologicznych i nieprzyjmowaniu
na studia osób „nieprawom yślnych” („Przeprowadzić w toku postępow ania re
krutacyjnego staranną selekcję kandydatów na kierunki [matematyka, fizyka,
resocjalizacja] pod kątem postaw y m oralno-politycznej wykazanej w szkole
średniej” ), jednocześnie zaś zwraca się uwagę na popraw ę w arunków studiow a
nia (stołówki i domy studenckie)8.
W tym przekonaniu władze były również utrzymywane przez swoje zaplecze
intelektualne, które, jak można wnosić z dokumentów wytworzonych na przy
kład przez Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR
czy Instytut Badania W spółczesnych Problemów Kapitalizmu, miały dobre roze
znanie w podstawowych faktach, osobach i środowiskach związanych z opozy
cją. Ten pragmatyzm i cynizm staje się bardziej widoczny, jeśli porów na się go
z pewnymi kliszami myślowymi, jakie istniały w ekipie W ładysława Gomułki
- w przeciwieństwie do lat sześćdziesiątych nie traktowano jako poważnego za
grożenia działalności środow isk związanych z podziemiem niepodległościowym 5

6 Ibidem , s. 44.
7 Bardziej w nikliwa w ydaje się w tym okresie Służba Bezpieczeństwa. Bronisław W ildstein cytował
opracow anie jednego z oficerów SB z K rakow a z drugiej połow y lat siedem dziesiątych, które otrzy
m ał w swojej „teczce” z Archiwum IPN , dotyczące m.in. działalności Studenckiego Kom itetu Soli
darności. Z opracow ania tego w ynikało, że kolejny kryzys społeczny będzie dla władzy trudniejszy,
bo niezadow olone społeczeństw o znajdzie w sparcie w strukturach opozycyjnych.
8 O pozycja dem okratyczna w Polsce w świetle akt K C PZPR..., s. 44.
9 Podczas narady w W ydziale Administracyjnym KC PZ PR 8 X II 1961 r. wiceminister M SW Anto
ni Alster uważał, że w Zagłębiu D ąbrow skim najważniejszym problem em jest istnienie „podziem ia
politycznego i bandyckiego” (Archiwum Akt N ow ych, PZPR, 237/X IV -171, k. 115).

czy też aktywności zwolenników chińsko-albańskiego kom unizm u10. Dla anali
tyków ekipy Edw arda Gierka radio Tirana pozostaw ało już sw oistą egzotyką.
Tym niemniej nawet ci partyjni intelektualiści nie przewidzieli, że m etoda „kija
i m archew ki” jest już nieskuteczna, zw łaszcza że z pow odu pogarszającej się
sytuacji gospodarczej i nastrojów społecznych w ładza coraz mniej m iała do za
oferow ania.
N ie umniejszając pracy autorów, chciałbym zasugerow ać ewentualne korek
ty przy następnym wydaniu. Zam ieszczone w książce biogram y nie są jednolite
pod w zględem chronologicznym . Być może należałoby w iększość z nich
(a w niektórych przypadkach jest to możliwe bez trudności) doprow adzić do lat
współczesnych - przy okazji praca stałaby się cennym przyczynkiem do badania
elit opozycyjnych. W indeksie doszło do kilku nieuniknionych przy takiej licz
bie nazwisk pomyłek. Warszawski historyk zaangażowany w działalność opozy
cyjną to Wojciech Kriegseisen, a nie - jak podan o w indeksie - Kriegzeisein.
N iektóre dokumenty warto uzupełnić dodatkow ym i komentarzam i i przypisa
mi - na przykład pojawiający się w m ateriale instruktażowym z 10 stycznia
1980 r. dla lektorów Komitetu Centralnego „bohater afery” Tyreński to dyrek
tor naczelny Centrali Im portow o-Eksportow ej „M in ex ” Kazim ierz Tyrański,
oskarżony o spow odow anie znacznych strat skarbu państwa przy sprzedaży ce
mentu przez „M in ex” oraz przyjmowanie korzyści majątkowych11. Jest to o tyle
ważne, że tego typu afery miały istotne znaczenie delegitymizacyjne dla ekipy
lat siedemdziesiątych.
Książkę w zbogacono o kalendarium zaw ierające podstaw ow e inform acje
o działalności opozycyjnej w latach 1 9 7 6-1980, co z jednej strony pozw ala na
lepszą orientację w obszernym m ateriale źródłowym, z drugiej zaś ma istotną
rolę popularyzatorską. Być może kalendarium to należałoby bardziej jeszcze
uszczegółowić, na przykład poprzez przyporządkowanie (tam gdzie jest to m oż
liwe) tytułów prasowych drugiego obiegu konkretnym organizacjom czy środo
wiskom opozycyjnym.
Praca jest reprezentatyw nym (autorzy skonfrontow ali wyniki kwerendy
w Archiwum Akt Now ych z archiwami terenowymi) i przekrojowym wyborem
dokum entów PZPR na temat opozycji i środow isk niezależnych w drugiej p o ło 
wie lat siedem dziesiątych. Oczywiście, zarów no ona, jak i wzm iankow ane tu
publikacje nie w yczerpują m ateriału źródłow ego. N ależy mieć nadzieję, że
w niedługim czasie powstanie podobna publikacja prezentująca wybór z archi
w ów Służby Bezpieczeństwa.
Krzysztof M adej

10 Paszkwilanci. H istoria

największej grupy opozycyjnej lat 60., oprac. G. Sołtysiak, „Przegląd Tygo
dniow y” 1996, nr 41, s. 18.
11 Kazimierz Tyrański 23 X II 1980 r. został skazany przez Sąd W ojewódzki m.st. Warszawy na 15 lat
w ięzienia. Je g o zeznania odegrały w ażną rolę w głośnym procesie prezesa G łów nego Urzędu Ceł
w drugiej połow ie lat siedem dziesiątych, Eugeniusza D ostojew skiego. Por. B. Seidler, Celnik D o sto 
jew ski [w:] Ludzie i paragrafy, Kraków 1988, s. 3 9 3 -4 0 1 .
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